


Apresentação 
 

 

"As ciências permitiram que compreendêssemos muitas certezas. No entanto, elas 

mesmas ajudaram a revelar as zonas de incertezas. Desta, forma, a política pedagógica 

precisa converter-se em um instrumento que conduza o estudante a um diálogo criativo 

com as dúvidas e interrogações de nosso tempo, condição necessária para uma formação 

cidadã." (MORIN, 2002) 

Visando organizar, promover e internalizar as diretrizes da Extensão Universitárias; 

construindo instrumentos que possam contribuir para uma formação cidadã, a Unioeste 

através da Pró-Reitoria de Extensão elaborou o Seminário de Extensão (SEU), buscando 

proporcionar aos extensionistas da Unioeste, uma oportunidade de reflexão, integração e 

qualificação. 

No ano de 2008, retornando ao campus de Foz do Iguaçu, nos dias 8, 9 e 10 de maio, teve 

com tema aglutinador: "Diálogo de Saberes e Diversidade Cultural". Este tema buscou 

despertar um novo enfoque do papel e do lugar da extensão na produção de 

conhecimentos, da importância das suas relações com a comunidade, promovendo através 

do diálogo de saberes, a formação de profissionais com a "cabeça bem-feita" em lugar de 

bem cheia, oportunizando aprender a tornar-se cidadão. 

O VIII SEU foi marcado pela participação de 1500 estudantes, professores, técnicos e 

membros da comunidade, pela participação de 60 apresentadores nos Painéis, 93 nas 

Comunicações Orais e de 108 Expositores em 14 Estandes, 7 Curta-metragens, uma feira 

de artesanato da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com 150 expositores. 

Porém, nada marcou tanto quanto as intensas e calorosas atividades culturais. O "Nossas 

Expressões" veio pra ficar, foram 13 apresentações entre elas: capoeira, música, teatro e 

dança, com participação de 140 atores populares. Pode-se destacar também os trabalhos 

artístico visuais da Apae, Penintenciária de Foz do Iguaçu, óleo sobre tela de servidores 

da Unioeste e a transmissão ao vivo das atividades do VIII SEU pela Kula Webrádio 

Universitária. 

Porém, nada marcou tanto quanto as intensas e calorosas atividades culturais. O "Nossas 

Expressões" veio pra ficar, foram 13 apresentações entre elas: capoeira, música, teatro e 

dança, com participação de 140 atores populares. Pode-se destacar também os trabalhos 

artístico visuais da Apae, Penintenciária de Foz do Iguaçu, óleo sobre tela de servidores 

da Unioeste e a transmissão ao vivo das atividades do VIII SEU pela Kula Webrádio 

Universitária. 

Então, façamos boa leitura e reflexão sobre os trabalhos aqui apresentados, continuando 

sempre nossa caminhada de construção da Extensão da Unioeste, para que ela possa 

chegar ao seu patamar de excelência, contribuindo para um desenvolvimento social, 

humano e ambiental, com dignidade, equidade e sustentabilidade. Re-lembrando o 

conselho de nosso sempre mestre Mahatma Gandhi: "Você deve ser a mudança que quer 

ver no mundo." 
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DIVULGANDO O CURSO DE MATEMÁTICA POR MEIO DA HOMEPAGE

Patrícia Sandalo Pereira1

Marcelo Casanova2
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Área Temática: Comunicação

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

RESUMO: Este  artigo  apresenta  o  meio  de  divulgação  que  o  curso  de 
Licenciatura em Matemática está utilizando para divulgar o trabalho que vem 
sendo  desenvolvido  por  professores  e  alunos.  Para  que  isso  se  tornasse 
possível  foram  criadas  duas  homepages,  a  do  Laboratório  de  Ensino  de 
Matemática – LEM-Foz (www.foz.unioeste.br/~lem) e do Grupo de Pesquisa 
em Educação Matemática - GPEM (www.foz.unioeste.br/~gpem). 

PALAVRAS-CHAVE: Homepage; Educação Matemática; Divulgação.

INTRODUÇÃO: 

Como podemos perceber, a Internet faz parte da nossa vida, do nosso 
dia-a-dia, não é uma questão de moda ou de status, é uma maneira de expor 
sua forma de pensar ao mundo. Hoje em dia, podemos dizer que para quase 
tudo  encontramos  uma solução,  nem que  seja  apenas  uma informação  na 
Web. Se “navegarmos” pela rede, durante algum tempo podemos começar a 
perceber a variedade de sites que se pode encontrar, sendo desde sites para 
comércio de produtos e serviços até sites pessoais.  Pode ser  um site com 
músicas, com fotos ou com um chat, jogos, softwares, informações dos mais 
variados  assuntos,  enfim,  na  Web,  podemos  ser  totalmente,  basta  darmos 
“asas à imaginação”. Encontramos sites muito interessantes, outros nem tanto. 
A internet e a Web são, antes de tudo, condutoras da palavra escrita. Diante 
dessas evidências, foi elaborado em junho de 2003 um projeto de extensão 
denominado  “Criação  da  Homepage  do  LEM-Foz”,  no  sentido  de  ser  um 

1  Doutora  em Educação  Matemática.  Docente  do  curso  de  Licenciatura  em Matemática.  Unioeste    
Campus de Foz do Iguaçu. Email: patriciasandalop@uol.com.br
2 Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UNIOESTE – Foz do Iguaçu. Email: 
orbed_mc@hotmail.com 
3 Especialista em Educação Matemática. Docente do curso de Licenciatura em Matemática. Unioeste  
Campus de Foz do Iguaçu. Email: svra@bol.com.br 
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veículo de comunicação entre a comunidade acadêmica (alunos e professores) 
e a comunidade em geral. Esse projeto se desenvolveu ao período de 2004 até 
maio de 2005 quando foi encerrado. A partir de junho de 2006, foi elaborado 
um novo projeto denominado “Dinamizando a Homepage do LEM-Foz”, com 
período  permanente,  visando  dar  uma  continuidade  ao  projeto  anterior,  e 
mantendo a Homepage atualizada e cada vez mais dinâmica.  Esse espaço 
destinado  aos  alunos  e  aos  professores  do  Curso  de  Licenciatura  em 
Matemática, tem por finalidade levar várias informações, dentre elas: materiais 
pedagógicos disponíveis e divulgação de eventos.

A relevância deste projeto está no fato de que através desta Homepage, 
conseguimos  divulgar  de  modo  mais  dinâmico,  os  eventos  e  os  cursos 
promovidos  pela  comunidade  acadêmica  do  Curso  de  Licenciatura  em 
Matemática para a comunidade em geral.

OBJETIVOS: 

O projeto tem como objetivo geral dinamizar a Home-Page do LEM-Foz, 
de  modo  que  esta  seja  um  veículo  de  comunicação  entre  licenciandos, 
professores e a comunidade em geral.

Como  objetivos  específicos,  pretendemos  manter  atualizado  o  site, 
divulgar os materiais existentes no Laboratório de Ensino de Matemática, bem 
como possíveis eventos e cursos promovidos pelo mesmo.

MÉTODOS:

A  abertura  das  escolas  para  o  novo  mundo  das  tecnologias  está 
acontecendo, por isso é importante que o professor esteja preparado para a 
utilização de computadores e novas mídias, em prol da educação. Assim, o 
Laboratório de Ensino de Matemática (LEM-Foz),  após a criação da Home-
Page, tem um veículo rápido que é a internet, de modo que possamos levar 
várias informações. O intuito é fazer com que a Home-Page do Laboratório de 
Ensino de Matemática seja mais dinâmica, oportunizando a divulgação: a) de 
vários materiais pedagógicos disponíveis; b) de eventos, c)  dos professores e 
dos  colaboradores  do  LEM,  d)  das  monografias  desenvolvidas  por  nossos 
alunos; e) de cursos de extensão; entre outros.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

Este  projeto  vem  sendo  desenvolvido  por  alunos  do  Curso  de 
Licenciatura  em  Matemática  da  Unioeste,  Campus  de  Foz  do  Iguaçu. 
Destacamos dois projetos que foram desenvolvidos por bolsistas de extensão 
vinculados  a  este  projeto.  São  eles:  “Sugestões  on  line  de  atividades  de 
Matemática  para  as  séries  iniciais”,  orientado  pela  Profa  Susimeire  Vivien 
Rosotti  de  Andrade  -  esse  trabalho  ofereceu  a  oportunidade  do  mundo 



acadêmico vincular-se de modo prático ao universo escolar real,  através da 
internet  -  e  “Aproximando  o  curso  de  Licenciatura  em  Matemática  da 
Comunidade por meio da Homepage”, orientado pela Profa. Patrícia Sândalo 
Pereira - este projeto promoveu uma aproximação do curso de Licenciatura em 
Matemática com a comunidade de maneira rápida, fazendo com que os alunos 
e professores da rede estadual e municipal possam vir participar de projetos e 
outras atividades juntamente com a comunidade acadêmica e, desse modo, 
cumprimos com a nossa responsabilidade social.

Além disso, este projeto de acordo com o cronograma previsto para o 
período  de  junho/2007  a  junho/2008,  está  desenvolvendo  as  seguintes 
atividades:
- manter atualizadas as páginas do Laboratório de Ensino de Matemática – 
LEM-Foz (www.foz.unioeste.br/~lem) e do Grupo de Pesquisa em Educação 
Matemática - GPEM (www.foz.unioeste.br/~gpem);
- criar as homepages dos professores integrantes do GPEM e atualizá-las;
- elaborar a página da Semana Acadêmica de Matemática;
- produzir os anais da  Semana Acadêmica de Matemática;
- produzir CD’s envolvendo materiais de cursos realizados pelos professores.

CONCLUSÕES: 

A Homepage é uma maneira encontrada com o surgimento da internet, 
das  pessoas  facilitarem  o  acesso  à  informação.  Isso  é  possível  de  ser 
comprovado  por  meio  do  contador  de  visitas  das  páginas.  No  dia  de  hoje 
(24/04), o contador da página do LEM-Foz marca 1128 acessos e da página do 
GPEM, 866 acessos.

Por esses números podemos perceber a amplitude de pessoas que se 
atinge  por  meio  de  uma homepage,  propiciando  uma ampla  divulgação  às 
pessoas interessadas no Laboratório de Ensino de Matemática e no Grupo de 
Pesquisa em Educação Matemática.

Esperamos  com  este  projeto  levar  o  conhecimento  cada  vez  mais 
próximo da comunidade acadêmica e em geral, cumprindo com o papel social 
da Universidade pública.
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RESUMO:

A Edunioeste - Editora e Gráfica Universitária - é um setor de criação e desenvolvimento 
de projetos editoriais e tem como missão fundamental coordenar as atividades de divulgação 
científica  no  âmbito  da  Unioeste.  A  Edunioeste  é  um  setor  importante  na  estrutura  da 
universidade tendo em vista a crescente importância que estas atividades vêm adquirindo junto 
ao universo  acadêmico,  em especial  no  que se refere  aos grupos e projetos de  pesquisa 
vinculados a um número crescente de programas de pós-graduação. Trata-se de um órgão de 
apoio vinculado ao Gabinete da Reitoria, sendo regido tanto pelo estatuto da Unioeste como 
pelo seu Conselho Editorial. A editora possui cadastro no International Standard Book Number 
(ISBN), estando filiada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU). Criado em 
1997, o setor vem se notabilizando pela implantação de projetos editoriais que buscam ampliar 
as formas de divulgação das pesquisas desenvolvidas pela Unioeste. Sua principal função é 
apresentar  à  sociedade,  sob a forma de publicações diversas,  o  conhecimento  científico e 
cultural produzido pela universidade.
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• Coordenação  editorial  do  Programa de Apoio  a  Publicações  dos  Cursos  de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Unioeste.
• Divulgação das publicações.
• Cadastro, encaminhamento, controle e distribuição das obras publicadas.
• Cadastro e atualização permanente de banco de consultores.
• Atualização das páginas na internet.
• Elaboração, revisão e encaminhamento de documentos referentes ao setor.
• Orientação aos interessados sobre a apresentação de propostas de publicação.
• Participação nas reuniões dos conselhos pertinentes.
• Demais trabalhos técnicos relacionados à editoração de livros e periódicos.
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OBSERVATÓRIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO:

A CONSTRUÇÃO DE UMA RELAÇÃO CRÍTICA COM OS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO

Mauro Cezar Vaz de Camargo Junior.

Alexandre Roberto Valcarenghi 

Área temática: (01) comunicação

Apresentação de Painel 

RESUMO:

O projeto de extensão Observatório do Mundo Contemporâneo que acontece desde 2001, 

tem   como   objetivo,   uma   reflexão   crítica   dos   acontecimentos   contemporâneos,   em 

contrapartida   ao   pensamento   hegemônico,   veiculado   pelos   grandes   meios   de 

comunicação.   Os   trabalhos   do   projeto   estão   expostos   no   site   da   Unioeste   no   link 

http://www.unioeste.br/projetos/observatorio/. O projeto é desenvolvido por uma equipe 

de professores e acadêmicos que buscam debater temas destacados pela grande mídia a 

partir da organização de murais temáticos divulgados no interior da universidade e nas 

escolas estaduais de Marechal Cândido Rondon. Para promover uma maior interação com 

os professores e estudantes nas escolas os murais  são formatados dentro do programa 

powerpoint.   Instalado o mural e concluída sua versão para o Powerpoint, iniciase o 

trabalho de apresentação e discussão nas escolas. Esse trabalho de apresentação, neste 

novo   formato,   iniciado   em   2007   tem   permitido   uma   maior   integração   entre   a 

universidade e as escolas públicas estaduais da cidade. No ano de 2007 foram tratadas de 

http://www.unioeste.br/projetos/observatorio/


temáticas   importantes  como: Maioridade Penal,  Precarização da Educação,  Chavismo, 

RCTV e concessões, Violência, 40 anos da morte do Che.

Palavras chave: Mídia – Educação – Pensamento Critico

O Projeto  de   extensão  Observatório   do  Mundo  Contemporâneo  é   ligado   ao 

laboratório de ensino de história no campus de Marechal Candido Rondon e atua, desde 

2001, difundindo um pensamento crítico em contrapartida ao pensamento hegemônico 

veiculado pelos grandes meios de comunicação. O compromisso principal do projeto é o 

propósito   de   construir   um   pensamento   critico   sobre   acontecimentos   contemporâneos 

contextualizandoos  e   fazendo uma análise  profunda do que  é  veiculado nos  grandes 

meios de comunicação.  O pressuposto teóricometodológico deste projeto esta alicerçado 

nas perspectivas apontadas pelo campo da História Imediata,  da História do Presente. 

Neste sentido, o que buscamos é exercitar e provocar a ação crítica em relação ao papel 

exercido pelos meios de comunicação na sociedade contemporânea. 

Nosso foco é a problematização da atuação dos meios de comunicação de massa, 

que  exercem,  na  atualidade,  um controle  quase  que  completo   sobre  a   construção  de 

explicações sobre a realidade vivida no presente. Esse tipo de discussão se faz necessária 

pela   leitura  parcial  que  a  mídia   apresenta   sobre   fatos  polêmicos  e   complexos.  Esses 

veículos têm se apresentado como um poderoso mecanismo de manipulação dos fatos e 

dos   acontecimentos   no   mundo   atual.   São   milhares   pessoas,   leitores,   ouvintes, 

telespectadores que têm nos meios de comunicação de massa a sua principal fonte de 

informação   sobre   a   realidade   contemporânea.   Deste   ponto  de  vista,   não   causa   tanta 



surpresa ouvir que a mídia é considerada como mais um poder constituído na sociedade 

contemporânea. . 

No   Brasil,   por   exemplo,   no   final   da   década   de   1980   os   grandes   meios   de 

comunicação de massa conseguiram, por meio de uma poderosa campanha garantir  a 

eleição do Fernando Collor de Mello. Um ilustre desconhecido que no prazo curtíssimo 

de um ano foi projetado como liderança política nacional contra a corrupção e a inflação 

se tornou o primeiro presidente eleito pelo voto direto. Num prazo igualmente curto os 

mesmos poderosos meios de comunicação que haviam construído a imagem ilibada do 

líder nacional,  atuaram de maneira incisiva no processo de  impecheament  que afastou 

Collor do poder. 

Um   exemplo   mais   recente   deste   poder   de   manipulação   da   memória   foi   a 

publicação   feita  pela   revista  Veja  sobre  a  personalidade  de  Che Guevara.  A matéria 

publicada pela revista baseou sua crítica num engenhoso trabalho de descontextualizar a 

luta de Che Guevara. Assim, a revista apresentou Che Guevara como um guerrilheiro 

sedento de sangue e sem qualquer compromisso coletivo. Sua trajetória no processo da 

Revolução  Cubana,   enquanto  uma   luta   contra   o   imperialismo  e   contra   a   exploração 

empreendida pelo capitalismo foi destorcida pela revista. 

Esses   dois   casos   acima,   são   apenas   dois   exemplos   que   recuperamos   para 

reafirmar   a   necessidade   de   se   elaborar   instrumentos   formadores   e   difusores   do 

pensamento  crítico.  O Projeto  Observatório  do  Mundo Contemporâneo  procura  atuar 

justamente nesta direção. O projeto que tem por objetivo de promover discussões que 



problematizem   as   posições   colocadas   na   mídia   e   cristalizadas   pelo   senso   comum, 

disseminando pensamento crítico para uma melhor interpretação das notícias. 

O   projeto   é   desenvolvido   por   uma   equipe   de   professores   e   acadêmicos   de 

geografia  e  história,  que  buscam debater   temas  polêmicos  abordados  pela  mídia.  Os 

temas são sugeridos pelos professores colaboradores do projeto. Os professores sugerem 

a bibliografia de apoio para que os estagiários possam desenvolver a análise das matérias 

divulgadas pela grande mídia. O trabalho da equipe permite que o projeto seja também 

vivido como um espaço de discussão de assuntos diferenciados e de posições divergentes. 

Nestas  discussões,   o   tema   escolhido  é   subdividido   em subtemas  de   acordo  com as 

diferentes abordagens feitas dentro da equipe.

     Os subtemas constituem as temáticas dos textos cuja produção é feita,  na 

maioria dos casos, por um ou dois alunos. Com o auxílio dos orientadores esses alunos 

desenvolvem uma pesquisa  com as  mais  variadas   fontes  para  produzir  um  texto  que 

forma o Mural. Esta pesquisa utilizase de material historiográfico, periódicos científicos, 

diferentes   linguagens   da   mídia   hegemônica   e   independente   (revistas   impressas   e 

eletrônicas). Ao final deste processo os professores corrigem os textos elaborados pelos 

estagiários.

O  resultado deste   trabalho   feito  pela  equipe  é  publicado na   forma de  mural 

durante   todo   o   ano   letivo.   Os   murais   são   montados   e   divulgados   no   interior   da 

universidade   e   nas   escolas   estaduais   da   cidade  de  Marechal  Cândido  Rondon   e   nas 

escolas de ensino fundamental  e médio da rede pública estadual.  Como cada mural é 

coordenado   por   professores   diferentes,   há   uma   grande   diversidade   na   leitura   e   na 

compreensão   dos   temas.   Todo   esse   processo   tornase   uma   experiência   rica   para   os 



acadêmicos que participam do projeto, pois passam a conhecer diferentes perspectivas de 

análise da realidade contemporânea. Além disso, o exercício da pesquisa e elaboração dos 

textos   constitui   uma   excelente   oportunidade   de   formação   para   os   estagiários.   Outro 

aspecto que deve ser ressaltado,  no que se refere à  publicação do mural.  Essa prática 

expõe nossas posições sobre assuntos polêmicos e gera debates junto a todos os leitores 

dos murais publicados pelo Observatório do Mundo Contemporâneo.

A  partir  do  ano  de  2007,   o  Projeto   iniciou   com uma  nova  metodologia  de 

divulgação dos murais, nas escolas estaduais da cidade. O mural apresentado na escola 

passou a ser formatado dentro do programa Power Point. Assim, os textos produzidos 

passaram a ser articulados a outras linguagens, tais como imagens, músicas e até mesmo 

vídeos.   A   idéia   de   se   transformar   o   material   do   mural   em   slide   tem   como   intuito 

dinamizar a comunicação dos murais nos colégios. Desse modo, os murais passaram a ser 

apresentados por professores e estagiários do projeto nas escolas. .

Estas apresentações constituíramse num excelente mecanismo de aproximação 

entre a Universidade e a Escola e, ao mesmo tempo, em um espaço propício para debate 

entres os alunos de ambas as instituições. Para os estagiários estas apresentações também 

se revelaram um grande apoio na formação pedagógica, uma vez que promove o primeiro 

contato com os alunos do ensino médio e fundamental.   Para os alunos do nível médio 

essas apresentações se tornaram uma oportunidade de debater fatos polêmicos e ver uma 

perspectiva diferenciada do fornecido pela imprensa. As apresentações permitiram uma 

aproximação entre debate feito na universidade com o universo dos colégios, fazendo a 

interação tanto dos acadêmicos com os alunos quanto dos professores universitários com 

os dos colégios.
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A FORÇA DO MOVIMENTO HIP HOP

AUTORES: Maria de Fátima Bento Ribeiro e Iolanda Macedo

ÀREA TEMÁTICA: Cultura

Comunicação Oral

RESUMO:
 
Este trabalho busca promover algumas reflexões sobre o movimento hip hop, com 
ênfase na força do rap, da palavra que transforma o verbo em ação política. 
 
Palavras-chave: hip hop,cotidiano,  periferia.

Objetivos: 

Debater, os temas que remetem pensar a cidade e a forma como sujeitos se reapropriam 

dos territórios, trazendo para reflexões pertinentes de viver a cidade, com suas mazelas 

sociais, territórios diferenciados, discriminação, violência e drogas.

Métodos: 

Utilizamos o método Paulo Freire, buscando dar ênfase na força da palavra, que 

possibilita reflexão é transformação.

Discussão:

O rap é uma linguagem do cotidiano, ele toca nas rádios, na Mtv, nos cds está 

presente na internet,  que é sua maior fonte de divulgação.  Os rappers são poetas do 

urbano, transformam o cotidiano da periferia em poesia, é o canto falado, que ocupa 

cada vez mais os espaços da mídia encantando jovens de classes sociais diferentes.



A problemática que ajudou a definir o objeto de investigação pode ser assim 

caracterizada: Cada vez se tornam fundamentais para o ensino-aprendizagem, que os 

professores estejam atendo às novas tecnologias  de comunicação e imagens e a  sua 

influência.  Entre  as  várias  comunicações  escolhi  a  música  por  ser  uma  linguagem 

universal, uma fonte atrativa para os jovens, especificamente o movimento Hip Hop que 

considero como um dos movimentos mais ricos da atualidade,  com possibilidade de 

transformação como há muito não se via. Defere de outros movimentos culturais por 

sua  dinâmica  e  capacidade  de transformação  do  ser  humano,  o  rap é  mais  que um 

protesto ele  produz transformação,  valorização  da cultura  produzida,  e  oportuniza  a 

periferia de ser vista e ouvida por meio das canções, graffitis e danças.

Na era das altas tecnologias a busca de um diálogo que valorize o ser humano 

como agente histórico e significativo torna-se essencial  nas mais diferentes  áreas do 

conhecimento. A articulação entre as mais diferentes áreas do saber pode ser uma forma 

de dar voz aos grupos minoritários.

Esta  articulação  entre  diferentes  áreas  do  saber  poderá  evitar  situações 

catastróficas de legitimação e abuso do poder de determinados grupos, bem como os 

abusos dos recursos do planeta que são patrimônio legado pela natureza a todos os seres 

da terra. A importância de formar cidadãos afinados com seu tempo, com certeza é um 

dos compromissos desafiador dos educadores. A importância de destacar a linguagem 

une cada vez mais  as diferentes  áreas do conhecimento.  A interdisciplinaridade,  tão 

importante, nos leva a pensar mais além, pois podemos trabalhar com filmes, poemas, 

músicas,  fotografias,  literatura,  oralidade  e etc.,  que são fontes  muito  ricas  e  pouco 

exploradas,  com  grande  potencial  de  análise  do  cotidiano,  recursos  didáticos  que 

representam  sem  dúvida  muita  criatividade  e  desafio.  Estas  fontes  podem  servir 

principalmente de motivação enriquecendo o diálogo, por exemplo, entre professores e 

alunos.

Dado a natureza do objeto em estudo, ou seja,  a oralidade dos rappers,  suas 

vivências,  percepções  e  valores,  as  canções  constituíram-se  na  principal  fonte 

documental.



No primeiro  ano do  projeto  reuníamos  aos  sábados  na  Escola  Expressão  de 

Cascavel.  Primeiramente  trabalhando  com o  histórico  do  movimento  hip  hop e  sua 

importância,  trazendo  para  dentro  da  escola  o  debate  sobre  questões  pertinentes  à 

realidade  social  e  cultural,  criando  interlocução  que  estabelece  uma  alternativa  de 

informação aos alunos, promotora de uma visão mais crítica do mundo que os rodeia. 

Para trabalhar os temas que remetem pensar a cidade e a forma como os sujeitos 

se reapropriam dos territórios, trazendo para o debate questões pertinentes de viver a 

cidade,  com suas  mazelas  sociais,  territórios  diferenciados,  descriminação,  violência 

drogas e etc., realizamos no primeiro ano as seguintes oficinas:

I  -  Construção  da  Palavra:  elaboração  de  letras  de  Rep  (ritmo/expressão  e 

poesia) aqui escrito com “e” uma forma de valorização da expressão em português, 

situando a produção no Brasil uma vez que é forte a influência do rap americano.

II - Adaptação da poesia à base (trilha sonora do rap): adaptar a letra criada pelos 

alunos  a  uma trilha  sonora que envolve  diferentes  ritmos  musicais.  Esta  oficina  foi 

realizada com a participação do artista gaúcho Eduardo Amaro Radox, que há mais de 

quinze anos está no movimento e tem seu trabalho reconhecido por meio de premiações 

em festivais de músicas.

III  -  Oficina  de  Break:  Estudo  dos  movimentos  utilizados  pelos  b-boys  foi 

desenvolvida pelo professor de dança Toshiba, da cidade de Cascavel.

IV - Oficina de Graffiti: desenvolvida pelo grafiteiro de Cascavel apelidado de 

Ramester.  

Nesta trajetória percebemos que a influência do rap americano era muito forte, 

então realizamos uma palestra com Jules C.W. Regaut, que é americano, para mostrar o 

significado do movimento nos Estados Unidos e, Eduardo Amaro situando a produção 

nacional. Durante sua exposição Regout, situou o movimento que na sua origem tinha 

semelhança com o rap nacional, mas que a partir dos anos 90 tomou outro rumo.

Nossa preocupação com esta atividade era justamente situar a diferença entre a 

produção  nacional  e  a  americana,  cuja  influência  no  Brasil  é  muito  grande. 

Preocupávamos-nos em mostrar o rap como uma força de transformação. No inicio o 

rap/hip  hop  americano  tinha  uma  proposta  semelhante  à  do  Brasil,  continha  uma 



mensagem  de  protesto  da  situação  socioeconômica  e  política,  uma  crítica  da 

discriminação racial e social. As denúncias eram feitas na batida do rap, a partir dos 

anos  90  surgiu  o  movimento  “gangster”  e  começaram  a  transformar  a  música. 

Escolhemos as letras das músicas do rapper americano Eminem, que é famoso, sendo 

que muitos jovens usam camisetas com sua foto estampada sem saber o significado das 

letras  presentes  em suas músicas,  encantam-se com o ritmo,  com a batida que com 

certeza é impactante, suas letras estimulam o uso de drogas e a violência, as mulheres 

são consideradas vacas, vadias e etc.

Regout trouxe para o debate esta preocupação, vejamos fragmento de sua fala: 

“A presente tendência no rap dos Estados Unidos, encorpada nas letras de rapper como 

Eminem, 50-Cent, Ludicris, e outros revelam uma faceta do lado escuro do capitalismo. 

Estes se gabam de sua riqueza obtida com suas atividades ilegais e auto-destrutivas, 

coisas que assolam a própria comunidade que convivam antes de se tornarem ricos” e 

mais, “podes-se dizer como brasileiro ou ouvinte de qualquer outra nacionalidade sem 

entendimento de inglês, que nada disso tem importância porque não fala nada de inglês 

mesmo, que somente curte o som por causa de seu ritmo cativante. Resta, entretanto o 

fato que cada vez mais pessoas no mundo estão aprendendo a falar o inglês, e a penetrar 

suas gírias de rua, e além do mais, vale lembrar que a voz e palavra constituem som, e o 

som possui poder”. 1 

Comparamos as traduções com as composições de rappers que fazem sucesso no 

Brasil  com  as  letras  de  rappers  nacionais  como:  Rappin  Hood,  Helião,  SNJ,  Gog, 

Racionais.  Buscou-se  com  esta  atividade  refletir  sobre  estas  letras  aprofundando  a 

análise na mensagem do rap, possibilitando aos alunos refletirem sobre o cotidiano.

O Brasil é com certezas o país em que o movimento hip hop atingiu a maior 

expressão política, em que a força do rap pode ser sentida nas composições dos artistas 

nacionais,  a  canção Negro Drama dos Racionais  é  emblemática  para os negros  que 

lutam por uma vida mais digna, os moradores das periferias do Brasil se identificam 

com a letra e não vou nem mencionar o significado da batida, do ritmo que é também 

genial, como canta Mano Brown, vocalista do grupo de rap Racionais MC’s “periferia é 

1 Palestra realizada na Escola Expressão 



periferia em qualquer lugar”, pode ser Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Pelotas 

etc. Os Racionais ao um fenômeno nacional, venderam um milhão de copias só com o 

disco “Sobrevivendo no inferno”, de 1997. Caberia ressaltarmos que foi uma produção 

desvinculada das grandes gravadoras.       

No segundo ano do projeto, o trabalho foi direcionado para a rede pública, cito 

principalmente o Colégio Estadual Professor Victorio Emanuel Abrozino, destacamos a 

força do movimento hip hop com ênfase no rap/ritmo e poesia.  O canto falado que 

extrapolava o significado de canção de protesto para se transformar em um importante 

meio  de transformação,  um grito  de liberdade que tem ajudado milhares  de jovens. 

Sentimos a necessidade de trazer a trajetória da luta do movimento negro nos Estudos 

Unidos, uma vez que este movimento é mencionado nos mais diferentes grupos como 

importante referência de luta. Iolanda Macedo concluiu monografia no curso de história 

em 2006 com o título: “Guerreiros e poetas, entre o tempo e a memória: o rap como 

narrativa histórica”, material que passamos a utilizar em nosso trabalho de campo, o 

primeiro  capítulo  justamente  trata  da trajetória  do movimento  nos  EUA. Utilizamos 

também filmes como Malcon X e Panteras Negras. As  letras  das  músicas  do  grupo 

Racionam  MC  foi  o  principal  material  utilizado  em  nosso  trabalho.  Vejamos  um 

fragmento de sua fala para encerrarmos esta apresentação. “Gostarmos de nós brigarmos 

por nós, acreditarmos mais em nós, independente do que os outros façam,Tenho orgulho 

de mim, um rapper em ação, nós somos negros sim de sangue e coração. Justiça é o que 

nos  motiva,  a  minha  a  sua,  a  nossa  voz  ativa”.  (BROWN,  M.;  ROCK;  EDY. 

RACIONAIS MC’S, 1993).

Resultados: 

Possibilidade  de  estar  dialogando  com  alunos  da  rede  pública  e  privada. 

Promovendo a integração da universidade com a comunidade. 



Conclusão: Foi  uma  atividade  prazerosa,  que  possibilitou  levar  a  proposta  do 

movimento Hip Hop para sala de aula,  movimento que atinge na atualidade um dos 

espaços mais ricos de crítica social. 
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RESUMO: As músicas populares fazem parte do diaadia do ser humano que através delas expressa 
o seu gosto e sua cultura, ou seja, nós somos produtos de uma herança cultural (Laraia, 2006, p.68) e é 
possível dizer que a cultura é inculcada no sujeito, sem que ele se dê conta disso e assim, passa a ser 
reproduzida por ele. Logo, é possível dizer que as músicas populares alemãs fazem parte da própria 
cultura dos imigrantes alemães e esta, por sua vez, como parte, conforme Napolitano (2005, p.07) do 
grande mosaico nacional da música popular brasileira. De posse de um repertório de em torno 120 
músicas reunidas para uma futura publicação sob o título Como se canta em alemão no sul do Brasil, 
deparamonos   com   alguns   problemas   como   textos/músicas   em   mau   estado,   repertório   amplo   e 
genérico demais,  e uma parte das músicas em escrita gótica, usada desde 1150, porém atualmente 
pouco conhecida pelos mais jovens, embora, esteja tendo uma renovação de uso, como em roupas, 
estabelecimentos   comerciais   e   em   produtos   diversos.   Na   presente   comunicação   comentaremos 
brevemente alguns aspectos sobre a presença da escrita gótica em músicas populares alemãs.

PALAVRASCHAVE: Músicas populares alemãs; Cultura; Escrita gótica.

Introdução: O projeto Compilação da coletânea de cantos em alemão “Como se canta em alemão no  
sul do Brasil”, visa resgatar um repertório de músicas, cantos em alemão que os imigrantes trouxeram 
das mais diversas regiões da Alemanha e que seus descendentes continuam cantando no sul do Brasil, 
e em especial na região oeste do Paraná. O projeto tem o objetivo de formar uma coletânea para ser 
repassada a Clube de Idosos, igrejas, escolas e a quem interessar. Napolitano (2005, p. 7) diz que: “A 
música, sobretudo a chamada ‘música popular’,  ocupa no Brasil  um lugar privilegiado na história 
sociocultural, lugar de mediações, fusões, encontros de diversas etnias, classe e regiões que formam o 
nosso grande mosaico nacional”. 

Podese dizer  que o Brasil  é  formado por vários brasis,  ou seja,  cada povo imigrante que 
trouxe para nosso país, seus usos e costumes, forma uma parte do todo que forma o Brasil, e “entre 
esses   povos   estão  os   imigrantes   alemães,   que   com  sua   língua,   músicas,   comidas   típicas,   usos   e 
costumes, etc.,  deram à  cultura brasileira,  principalmente no sul  do Brasil,  características próprias 
(Damke:  1997,  43ss).  Podemos  dizer  assim,  que o povo brasileiro  caracterizase  por   seu  aspecto 



multicultural,  ou   seja,  é  uma  fusão de  várias  culturas,  por   isso  da   importância  de   se   resgatar  os 
textos/músicas,   para   assim   incentivar,   a   prática   do   canto   em   alemão   por   fazer   parte   da   própria 
identidade de descendentes alemães, bem como de cidadãos brasileiros, e porque não dizer do próprio 
ser humano pois: “... não é possível falar em construção do sujeito ou da identidade do indivíduo, sem 
se falar também da identidade étnica, do aspecto cultural e, portanto também da própria identidade 
lingüística.” (Damke: 1998, p. 22).

  A  coleta   de   músicas   foi   principalmente,   feita   com  pessoas   da   chamada  Terceira   Idade, 
pertencentes a Clubes de Idosos de vários municípios da região, onde as músicas ainda são cantadas, e 
com base nessa coleta foram selecionadas as músicas mais conhecidas e cantadas na região.

No   decorrer  do   desenvolvimento   do   projeto   encontramos   algumas   dificuldades   como 
textos/músicas em mau estado de conservação, um repertório amplo e genérico demais, e ainda uma 
boa parte das músicas com a escrita gótica. Sabendo que hoje somente os mais idosos é que tem o 
conhecimento   dessa   escrita,   os  mais   jovens  porém,   não   a   conhecem,   sentiuse   a   necessidade  de 
transcrever essas músicas para que elas possam ser entendidas e lidas pelos mais jovens, evitando 
assim que essas músicas sejam sufocadas pelo esquecimento.

Segundo pesquisas,  a  escrita  gótica   teria  surgido entre  as   tribos  germânicas:  Visogodos e 
Ostrogodos. O termo gótico vem do latim “gotticu” e em princípio é um adjetivo que se refere ao que 
é proveniente, relativo, criado ou usado pelos Godos, que habitavam as regiões do Danúbio. Segundo 
a história, sabese muito pouco sobre esse povo, pois não se teria um registro escrito por eles, e o que 
chegou até nós teria sido por intermédio do Bispo ariano Vúlfila que teria registrado seus costumes e 
sua língua enquanto lhes ensinava a Bíblia. À Vúlfila, também é, geralmente, atribuída a tradução da 
Bíblia para o gótico.

Os caracteres góticos possuem variações diversas. O seu desenvolvimento teve início logo 
após o declínio da escrita carolíngea, e passando por transformações na forma como a gótica textura, 
as formas redondas, entre outras. Mais tarde surgia a gótica Fractur.
A escrita gótica foi muito usada pelos monges e sempre muito ligada à igreja. A sua forma rebuscada e 
elegante, era sinal de distinção, prova de uma formação aprimorada. O alfabeto gótico manuscrito 
exigia dedicação e tempo para a escrita e por ser de difícil leitura devido a seus vários enfeites, com 
várias   cepas   e  muitas   formas,   seu  uso   ficou   restrito  mais   ao   clero.  Mais   tarde  o   surgimento  da 
imprensa que a princípio utilizou fortemente os tipos latinos, fez com que em vários países a escrita 
gótica fosse abandonada, contudo os países nórdicos e protestantes continuaram usando o gótico em 
larga escala, principalmente a Alemanha que resistiu e mantevese firme na escrita gótica.

No   início   do   século   XX,   propagaramse   novos   estilos   que   não   eram   góticos,   e   alguns 
caracteres carolíngeos voltaram a ser usados e juntandose a isto a 1ª e a 2ª Guerra Mundial  que 
também contribuíram para que houvesse a perda do interesse pelo gótico. No período, Hitler impôs o 
uso obrigatório do alfabeto gótico na Alemanha fazendo com que o gótico recebesse temporariamente 
o   estigma  de   “escrita   nazista”.  Assim,   após   a   guerra,   houve   resistência   ao  gótico   e   seu  uso   foi 
temporariamente abandonado.

Sabese que a escrita gótica foi usada, principalmente nos títulos de grandes jornais, mas fora 
isso, foi preciso esperar as décadas do esquecimento da guerra para vermos novamente a renovação 
muito forte desses elegantes, mesmo que pouco legíveis tipos, pois há muitas letras idênticas em seus 
formatos, e muitas vezes, é  somente através do contexto que se consegue identificálas.  O quadro 



abaixo nos mostra algumas letras, e podemos notar claramente a semelhança entre elas.

Nos últimos anos os caracteres góticos vem sofrendo uma renovação, através da digitalização 
de   suas   várias   formas   e   até   com   o   desenvolvimento   moderno   de   novas   cepas.   Vemos   vários 
estabelecimentos que usam os caracteres góticos na fachada dos seus estabelecimentos, também em 
roupas essa escrita está sendo muito utilizada. Segundo pesquisas realizadas na Internet, ao longo da 
história o termo gótico é usado como adjetivo ou classificação de diversas manifestações artísticas, 
estéticas e comportamentais. Dessa maneira, podemos ter uma noção da diversidade de significados 
que esta palavra traz em si. 

Objetivos: 
Os principais objetivos com o presente trabalho são:

1. Estudar músicas populares alemãs como participantes na formação da própria cultura brasileira.
2. Novas cópias e digitação dos textos em mau estado.
3. Exposição das cópias dos textos coletados.
4. Tradução dos textos coletados.
5. Transcrição das músicas com escrita gótica para o alfabeto latino.
6.  Disponibilização da coletânea a  pessoas  que cantam em alemão,  principalmente  a pessoas  dos 
Clubes de Idosos da chamada Terceira Idade.

Materiais e Métodos: 
A metodologia seguida é a da pesquisa bibliográfica sob a visão da sociolingüística e etnografia e 
obedeceu as seguintes etapas:

1. Pesquisa teóricobibliográfica sobre o tema músicas populares.
2. Pesquisa básica sobre Volkslied (música popular alemã).
3. Coleta de textos impressos para checagem com o repertório coletado anteriormente.



4. Cópia ou reescrita dos textos e versões.
5. Tradução dos textos junto com o orientador.

Discussão e Resultados:
A letra da música de Natal  O Tannenbaum mostra o quanto é difícil, e até ilegível, para o leigo, a 
leitura de textos em gótico.

O texto, a seguir de Fricke e Maas(1913, p.37) representa a escrita no alfabeto latino da 
mesma música:

O Tannenbaum

1. O Tannenbaum, o Tannenbaum!
wie treu sind deine Blätter!
du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein, auch im Winter,
wenn es schneit.

Em português a música tem a seguinte tradução:

Ó pinheiro

1. Ó pinheiro, ó pinheiro,
como são belos os teus ramos!
Você não fica verde só no verão,



mas também nos tempos do inverno,
quando a neve cai.

Conclusão:  Como já dissemos, a língua, a cultura, e neste caso, a música, fazem parte da própria 
constituição do ser humano. Com relação às pessoas com as quais foram coletadas as músicas, foi 
possível notar que estas fazem parte de sua própria maneira de viver, fazendo parte de um movimento 
de resistência, como preservador de memórias. Portanto, fazendo parte da identidade de brasileiros 
descendentes de alemães, por isso da importância de se resgatar e disponibilizar essas músicas para 
que esse elo com o passado continue, sendo assim, também uma maneira de se conhecer melhor o 
aspecto multifacetado da própria cultura brasileira.
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DECIFRANDO O PASSADO ATRAVÉS DA ESCRITA GÓTICA

Ciro Damke

Área: Cultura
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RESUMO
No   desenvolvimento   do   nosso   projeto   de   extensão  Compilação   da  

coletânea de músicas populares alemãs “Como se canta em alemão no sul do Brasil”  
deparamonos, entre outros, com o problema que muitas das músicas estão escritas em 
alemão gótico, necessitando de uma reescrita, tradução para a escrita moderna. Por se 
tratar de uma escrita hoje pouco usada, e de leitura difícil, foi necessário literalmente 
decifrar  alguns   textos.  No  transcorrer  das  atividades  caíramnos  em mãos,   também, 
alguns   textos   escritos   em   alemão   gótico   manuscrito,   ainda   mais   difíceis   de   serem 
decifrados.   Apresentamos   alguns   destes   textos   com   uma   tentativa   de   tradução 
mostrando que,  para a adequada interpretação dos mesmos,  é  necessário conhecer  o 
próprio contexto no qual os documentos estão inseridos.

Palavraschave: escrita gótica, cultura, tradução.

INTRODUÇÃO
Diversas vezes já destacamos a importância da música (DAMKE 2005, p. 

36 ss), e da arte de cantar. Um versinho de MUNZ (1962, p. IV) e MÜLLER (1981, p. 
112), destaca esta importância:

Onde se canta,
Podese estar tranqüilo,
Porque pessoas más
Não sabem cantar.

Da mesma forma, JASKULSKY (1999, p. 14 ss), em mais de 50 textos, 
destaca este aspecto resumido na frase “ Viva la música” e “céus e terra passarão, mas a 
música não passará”.



Partindo   desta   importância,   desenvolvemos   a   pesquisa   sobre   textos 
musicais na qual encontramos a necessidade de fazer a reescrita de diversas letras do 
alemão gótico para a escrita atual. Como durante os trabalhos nos deparamos, também, 
com alguns textos em alemão gótico manuscrito, resolvemos apresentar algumas cartas 
destacando alguns enfoques da própria tradução e, também, certos aspectos ligados aos 
textos, cujo conhecimento é útil, senão até necessário para a sua tradução.

OBJETIVOS

O objetivo fundamental do presente trabalho é destacar textos de músicas 
populares escritas em alemão gótico e analisar algumas cartas manuscritas chamando a 
atenção, em primeiro lugar, para a forma da escrita, porém também para certos aspectos 
culturais cujo conhecimento é necessário para a sua interpretação.
MÉTODOS

Inicialmente fazemos uma breve análise de uma letra de música com letra 
impressa em alemão gótico e sua  tradução  para a escrita atual.  Partindo deste texto 
apresentamos uma inscrição em gótico datada de 1872 e a mesma em alemão atual de 
1903.

Os textos mais originais em escrita gótica são duas cartas, uma de 1890 e 
outra de 1948, que apresentamos com um pouco mais de detalhes.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O Texto  1 da  letra  de música  Abendgebet    (Oração da Noite)  mostra  a 
versão no alfabeto gótico.

Texto 1





A inscrição, a seguir,   mostra com clareza a forma em alemão gótico de 
1872 e a outra de 1903 em alemão atual. A alteração ligada a letras musicais, mas que 
vale   também, para  outros   textos,  vem ligada  a   fatos  históricos,  políticos  e  culturais 
como confirma WISNIK (1989, p. 214):

(...)   as   canções   absorvem   frações   do   momento   histórico,   os 
gestos e o imaginário, as pulsões latentes e as contradições, das 
quais   ficam   impregnadas,   e   que   poderão   ser   moduladas   em 
novos momentos, por novas interpretações.

Texto 2

Texto 3



A carta datada de 1890 mostra a escrita gótica na forma manuscrita com 
mais detalhes.

Texto 4



O texto, a seguir, mostra a introdução de uma coletânea de cartas onde se 
verifica que para a sua tradução e interpretação é necessário, além de se conhecer a 
escrita   gótica,   conhecer   também,   alguns   fatos   históricos   relacionados   com   os 
personagens que aparecem no texto.

Texto56



Texto 6
Meiner lieben Schwester

Erika +  531948
Zun Gedachtnis;

Meinen lieben trauenden
Eltern;
Meinen guten treuen
Geschwistern;
Von treuen Gatten von Erika;
Meinen lieben Sobrinhos de
Ihre liebe mutter so früh verloren;
Meinem grosslieben Patchen Wiro;
Allen die mit Tränen in den
Augen an Erica denken
Seine viele Zeilen geschrift
Clgo. Wiro Rauber, São Leopoldo,
Den 9 November 1948
 Komm, meine Schwester, du
Wirst gekrönt werden (aus dem Hohenlied).
Ich will dir die Krone des ewigen



Lebens geben! (Revelação).

O   texto   seguinte   é   a   mesma   carta  traduzida  para   o   alemão   moderno 
enquanto o Texto 6 é a tradução deste para o português.

Texto 7

Em memória
De minha querida irmã

Érika  + 531948;
Em nome meus queridos enlutados
Pais;
De meus bons sinceros 
Irmãos;
Do diel esposo da Érika;
De meus queridos sobrinhos que
Tão cedo perderam sua querida mãe;
De meu mais querido afilhado Wiro;
De todos os que com lágrima nos
Olhos pensam na Erikacopiei estas numerosas linhas!
Clgo. Wiro Rauber, São Leopoldo, 
Aos 9 de novembro de 1948.
 Vem, minha irmã, tu
Serás coroada (do Cântico dos Cânticos).
Eu te darei a coroa da
Vida eterna (Apocalipse)

CONCLUSÕES

São estes alguns textos que mostram a escrita gótica na forma impressa e 
manuscrita.

O texto 4 datado de 1948, cujo contexto histórico conhecemos e do qual, 
inclusive,   fazemos   parte,   foi   analisado   e   traduzido   (numa   tentativa)   com   maior 
profundidade para mostrar a própria escrita gótica manuscrita. Na tradução desta ficou 
evidenciada a necessidade de se conhecer alguns fatos históricos para se fazer a leitura e 
a tradução adequada do texto.
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Resumo 
O proposta  visa viabilizar  momentos  de  encontros  e  desenvolvimento  de atividades 
entre crianças da terceira série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Bom Pastor 
e  pessoas  consideradas  “antigas”.  A designação “antigos”  está   associado  à   idéia  de 
tempo,   tempo   ligado   a   um  lugar;   no   entanto  não  é   a   idade  que   lhes   confere   esse 
(re)conhecimento, mas a força da narrativa.   O projeto pretende estabelecer formas de 
diálogo entre as narrativas das crianças sobre o seu local de vida e as narrativas dos 
antigos,   (re)apresentando   lugares,   personagens   e   cotidiano   do   município.   Assim, 
delineamos os objetivos:  criar momentos de encontro entre “antigos” e crianças tendo 
como elo as ondulações do fio narrativo da história do município; conhecer e valorizar a 
história, memória de diferentes atores e contextos; promover discussões entre ensino de 
história,   memória   e   narrativa;   desenvolver   atividades   teóricometodológicas   entre 
alunas   do   Curso   de   Pedagogia   e   escola   da   Educação   Básica;   fortalecer   vínculos 
comunitários   e   despertar   o   sentimento   de   pertença   a   um   grupo   com   identidades 
historicamente construídas. Dentre as atividades propostas consta, organização de rodas 
de “contação” de histórias, trabalho com imagens, identificação de lugares... 

Palavraschave 1 Narrativa 2 Memória 3 Ensino de História

Introdução 
         Duas questões parecem cotidianas quando nos referimos ao ensino de história nas 
séries iniciais: a) as referências ao tempo passado que, para muitas crianças, se mostra 
demasiado   distante   e   ausente   de   seu   cotidiano,   de   forma   que   têm   dificuldades   de 
relacionar os fatos estudados com suas vivências; b) as relações entre o tempo histórico 
no qual se enquadram os conteúdos escolares e as possibilidades de apreensão desse 



conceito para das crianças das séries iniciais. Outras dificuldades são somadas a essa: 
relações   entre   história   e   datas   comemorativas,   de   tal   forma   que   essa   área   do 
conhecimento é   identificada com eventos e dessa forma, a história  passa a ser vista 
como externa a vida cotidiana. Parece que a historicidade de um fato é relacionada a um 
momento inaugurador de uma nova época, de tal forma que fica sedimentada na criança 
uma relação entre história e fatos extraordinários.  Assim, o cotidiano,  e o dia a dia 
parecem fora da marcação histórica. Nesse sentido, o projeto pretende colaborar para 
que   as   crianças   constituam   um   conceito   de   história,   de   memória   e   de   cotidiano, 
enraizados na vida e em suas vibrações. 
                 Há muito que se fala sobre a necessidade de diálogo entre escolas de Ensino 
Fundamental   e   universidade,   o   que   pretendemos   é   criar   formas   de   fortalecer   este 
vínculo uma vez que a atividade contará com a participação de uma turma de 3ª série da 
escola Municipal Bom Pastor que tem como docente a professora Maria Elisa Catto, 
acadêmicas do curso de Pedagogia e docente da Unioeste. Na proposição e organização 
do   projeto   foram   consideradas   as   dificuldades   para   trabalhar   os   conteúdos   sócio
históricos   no   Ensino   Fundamental   (manifestadas   pela   escola   e   discutidas   na 
universidade)   e   a   experiência   em   trabalhos   de   extensão,   pesquisa   e   ensino   que 
promovem a intersecção entre memória, narrativa e ensino de história.

A discussão   sobre  memória   terá   centralidade  na  organização  das   atividades. 
Balandier (1999) diz que a memória colabora para a constituição da realidade presente. 
Lembrando Bergson  identifica  duas  manifestações   importantes  da memória.  Uma,  a 
memória que registra que trabalha com acontecimentos cotidianos decompondoos em 
imagensreminiscências do que se vê como passado.  Essa forma de memória “depende 
de uma experiência absolutamente singular, que se deposita no corpo por uma série de 
mecanismos dispostos para efetivar as lembranças, dessa maneira, fornece réplicas para 
um   número   crescente   de   interpretações   (todas   possíveis   e   passíveis   de 
reconhecimento)”. Essa forma de memória, não tenta constituir o passado tal qual ele 
foi, negocia com ele, joga, a partir do momento presente.  Outra forma de memória é o 
reconhecimento “que tem a função de operador e permite  esse trabalho, escolhe e torna 
possível   a   exploração   do   que   foi   assim         selecionado”.   Ao   considerarmos   o 
reconhecimento como operador, afirmamos que esse age e promove ações presentes. 
Assim, 

a memória  é apreendida na relação estabelecida entre o passado e o 
atual, de forma que entrem em contato um com o outro. É do presente 
que parte o apelo ao qual responde a lembrança. É a ação presente 
que parte o apelo ao qual responde a lembrança, é a ação presente que 
a lembrança empresta o calor que dá vida. (Balandier, 1999, p. 46) 



           Para o mesmo autor a constituição de uma teoria da memória não envolve apenas 
analisar as imagens e reminiscências  feição profícua à ação, implica a necessidade  de 
gerar uma teoria do lugar o corpo, no qual se estabelece o conjunto de procedimentos 
sobre os quais a memória opera. Nessa perspectiva,  somos remetidos ao conceito de 
liberdade postulado por Bergson, quando sustenta a “função libertadora e criadora da 
memória”   e   assevera   que   “a   memória   desaperta   o   nó   a   que   se   submete   a 
necessidade” (Balandier, 1999, p. 48). Ao refletir sobre a memória coletiva, Halbwachs 
estabelece algumas questões que apresentamos para análise: 

a) a   memória   coletiva   tira     sua 
força e duração daquilo que tem 
por suporte um         conjunto de 
homens,   de   indivíduos   que   se 
entendem enquanto membros do 
grupo;   e   para   quem   cada 
memória individual é um ponto 
de   vista     sobre   a   memória 
coletiva;

b) a   relação   com   o   espaço   e   as 
imagens espaciais, bem como o 
contorno material, no sentido de 
entrar   em   composição   e 
contribuir para o funcionamento 
da  memória  coletiva.  Todos  os 
traços,  as   inscrições  e  as  obras 
dos   quais   os   lugares 
permanecem   os   suportes,   tudo 
aquilo que é incorporado a estes 
através   da   simbolização   e   do 
imaginário,   são   também 
necessários   à     manutenção   e 
diferenciação   das   memórias 
coletivas,   particulares   aos 
grupos   que   delas   asseguram   a 
conservação;

c) essas   memórias   só   são 



compreendidas   em   sua   relação 
com as temporalidades, com os 
tempos sociais e com a duração; 
a   questão   é   clara:   como   uma 
sociedade,   qualquer   que   seja, 
poderia   existir,   subsistir,   tomar 
consciência   de   si   mesma   sem 
assumir   um   conjunto   de 
acontecimentos   presentes   e 
passados,   se   ela   não   tivesse   o 
poder   de   retomar   o   curso   do 
tempo, se não soubesse repassar 
incessantemente   os   traços   que 
deixou de si mesma. (Balandier, 
1999, p. 4849)

              É interessante pensar que, durante muito tempo, a memória coletiva, ainda que 
chamasse atenção dos cientistas sociais,  não era reconhecida como objeto de pesquisa 
(optavase por contornála).  Balandier  afirma que na sobremodernidade,    a memória 
ressurgiu com toda força tornandose “objeto de todas as preocupações: dos intelectuais, 
engajados em uma nova descoberta dos lugares de memória,  dos poderes, guardiões 
mais   atentos     dos   arquivos   e   dos   patrimônios,   organizadores   das   comemorações 
incessantemente organizadas, dos indivíduos preocupados em remediar  a fragmentação 
de seu trajeto de vida, em se inscrever em uma genealogia, em escapar de um tempo 
gerador de crises sem fim.” (Balandier, 1999, p. 51).
                         Pollak (1989) insiste na significação de se reconhecer a seletividade da 
memória, da mesma forma que reitera o processo de negociação que se estabelece entre 
memória individual e coletiva. 
                       Já referimos os diferentes elementos que compõe a memória, é importante 
lembrar   que   a   mesma   comporta   fenômenos   de   projeção   e   transferência   que   se 
manifestam na memória individual ou coletiva. Sabemos que a memória é seletiva, que 
seus registros envolvem  esquecimentos, reorganizações e que não se atém à vida física 
dos indivíduos – a ultrapassa.   Assim, como afirma Pollak (1992) “a memória é um 
fenômeno construído (...)os modos de construção podem tanto ser conscientes  como 
inconscientes   (...)   a  memória   individual  grava,   recalca,   exclui,   relembra...O  mesmo 
autor estabelece uma relação fenomenológica entre memória e identidadeimagem de si, 



para si e para os outros”

           Objetivos 
Geral: 

 criar   momentos   de   encontro   entre   “antigos”   e   crianças   tendo   como   elo   as 
ondulações do fio narrativo da história do município.

Específicos: 
 conhecer e valorizar a história, memória de diferentes atores e contextos; 
 promover discussões entre ensino de história, memória e narrativa; 
 desenvolver   atividades   teóricometodológicas   com   alunas   do   Curso   de 

Pedagogia e professora da Educação Básica; 
 fortalecer  vínculos   comunitários   e   despertar   o   sentimento  de  pertença   a   um 

grupo com identidades historicamente construídas.

Métodos 
a) Criar, nas aulas de história, atividades semanais que favoreçam a narração;
a) Discussão teóricometodológica sobre memória, narrativa e ensino de história;
b)Planejamento e execução, reunindo os participantes do projeto em atividades como:

 Encontro   de   “antigos”   narrando   fatos   cotidianos   (primeiramente   será   feito 
diagnóstico entre as crianças para saber fatos que despertam maior curiosidade.

 As crianças vão narrar sua história relacionada à sua vida no município;
 Roda de “contação” de histórias;
 Apreciação de fotos selecionadas pelos envolvidos (crianças e “antigos”);
 Identificação   de   lugares   e   atividades   desenvolvidas   em   diferentes 

temporalidades;
 Registro   escrito   (Diário   de   encontros   contendo   observações,   desenhos   e 

impressões);
 Registro fotográfico; 

c)Reflexão   sistemática   sobre   as   atividades   executadas   e   seus   desdobramentos 
(avaliação das ações e atividades);

d) Organização de material didático;

Discussão e Resultados 
 Integrar escola e universidade por meio da cooperação mútua em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão;



Discussão de conceitos de memória, e história e ensino de história;
Proposição   de   atividades   desenvolvidas   com   as   crianças   da   turma   participante   do 
projeto;
 Integrar,  por meio da narrativa,  diferentes faixas etárias, favorecendo o respeito às 
formas de conhecimento em etapas da vida social;
 Dinamização das aulas de história;
Obs:O   projeto está  em processo de implantação,  de tal  forma que   expressamos os 
resultados esperados.

Conclusões 

Não   é   possível   apresentar   conclusões   sobre   as   atividades   propostas,   no   entanto   é 
possível afirmar o entusiasmo do grupo (coordenação do projeto, acadêmicas do Curso 
de Pedagogia e docente da Educação Básica) com as possibilidades de planejamento e 
desenvolvimento das atividades. 
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RESUMO

A moda gourmet explodiu em todo o mundo e cada vez mais a gastronomia 
reafirma  sua  importância  no  setor  hoteleiro  e  turístico,  sendo  um dos  principais 
atrativos do turismo e uma das maiores fontes de lazer de todos os tempos. Ela 
movimenta  diversos  mercados  gerando  perspectivas  de  bons  negócios  e  boas 
oportunidades  para  o  turismo  e  para  a  economia  do  país.  O  setor  de  bares  e 
restaurantes, conhecido como  Food Service,  fatura o equivalente a 2,4% do PIB 
(Produto Interno Bruto) e se responsabiliza por 8% do emprego direto no Brasil, com 
quase 6 milhões de empregados. A alimentação fora do lar agrega hoje quase um 
milhão  de empresas entre  bares,  restaurantes,  lanchonetes,  padarias,  escolas  e 
hospitais.  
Além disso, absorve 26% do total de gastos com alimentação do brasileiro e, no 
turismo,  a  atividade é  responsável  por  40% do PIB e  por  53% da mão-de-obra 
empregada. No  turismo, deve-se  reconhecer  a  gastronomia  como  um  dos 
instrumentos reveladores das características, dos traços e da cultura local. Porém, 
os  cursos  de  turismo  ainda  não  oferecem  o  aprofundamento  gastronômico 
indispensável  para a formação dos profissionais  desta área.  Procurando reverter 
este quadro, o curso de Turismo da Universidade Estadual d0 )este do Paraná – 
UNIOESTE Foz do Iguaçu – oferece as disciplinas anuais “Alimentos e bebidas” e 
“Restauração”. Com objetivo de divulgação da gastronomia das diferentes regiões 
brasileiras, os alunos do Curso de Turismo desta Universidade realizam durante o 
VIII Seminário de Extensão da Unioeste – SEU – a I Mostra Gastronomia Brasileira 
da  UNIOESTE.  As  regiões  abordadas  serão  Rio  Grande  do  Sul,  Minas  Gerais, 
Pernambuco e Bahia. Assim, a Mostra salientará que, além de seus belos roteiros 
turísticos e de sua valiosa cultura, o Brasil possui uma riqueza de dar água na boca: 
a gastronomia. 
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RESUMO: O presente artigo trata das atividades desenvolvidas no Projeto denominado 
“Monitoria”, vinculado ao Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira idade – 
UNATI da UNIOESTE/Campus de Toledo, no período 2000/2007 e tem como objetivo 
ressaltar as atividades realizadas e os resultados alcançados na inclusão e participação 
social do adulto e/ou idoso participante do projeto. O Projeto “Monitoria”, criado em 2002, 
agrega homens e mulheres adultas e/ou idosas que ao se inserirem no Programa UNATI, 
vieram  em  busca  de  novas  amizades,  conhecimentos  e  um  maior  convívio  social  e 
comunitário e que, constatando mudanças em suas vidas, expressaram o interesse e a 
vontade de permanecerem vinculados ao seu processo, a fim de não perderem o ânimo 
que o programa lhes reavivou e, ao mesmo tempo, de poderem multiplicar toda essa 
positiva experiência. Os resultados apontam a melhoria da qualidade de vida devido ao 
maior  convívio  e  integração das pessoas adultas  e/ou  idosas na  comunidade local  e 
regional.

PALAVRAS – CHAVE: UNATI, MONITORIA, INCLUSÃO SOCIAL DO IDOSO

INTRODUÇÃO:  Os  progressos  científicos  realizados  nas  mais  diferentes  áreas  do 
conhecimento humano,  que aumentaram a expectativa de vida da população,  criaram 
para os estudiosos da temática Terceira Idade (4) novos desafios e impasses, tanto em 

1 Mestre  em  Serviço  Social  e  Políticas  Sociais,  Especialista  em  Fundamentos  da  prática  do  Assistente  Social, 
Professora  Assistente da Universidade Estadual  do Oeste do Paraná  -  UNIOESTE,  Campus de Toledo,  Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas/Curso de Serviço Social, Autora e Coordenadora do Programa de Extensão Universidade 
Aberta à Terceira Idade – UNATI, Autora e Coordenadora do Projeto Monitoria para as pessoas adultas e/ou idosas do 
Programa UNATI. Fone: (45) 3379-7089. E-mail: odorizzi2@yahoo.com
2 Bolsista  de  Extensão  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Extensão  da  UNIOESTE/PROEX,  vinculada  ao 

Programa de Extensão Universidade Aberta  à Terceira  Idade – UNATI,  acadêmica do Curso de Serviço Social  da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Toledo,.
3 Bolsista  de  Extensão  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Extensão  da  UNIOESTE/PROEX,  vinculada  ao 
Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, Acadêmica do Curso de Serviço Social da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Toledo,
4  Terceira  Idade  é uma expressão  que,  nas  últimas  décadas  e  com muita  rapidez,  se  popularizou no vocabulário 

internacional e, mais recentemente, no brasileiro. Mais do que referência a uma idade cronológica, é uma forma de 
tratamento das pessoas de mais idade que ainda não adquiriu conotação depreciativa.  A expressão se originou na 
França,  referindo-se  a  uma  nova  etapa  de  improdutividade  no  ciclo  da  vida  (a  primeira  é  a  infância).  Essa 
denominação foi amplamente adotada com a criação das Universidades da Terceira Idade (PALMA, 2000).



relação  ao  uso  do  denominado  tempo  livre,  como  em  relação  às  possibilidades  de 
participação e inserção social dessa faixa etária em sociedades cada vez mais complexas 
como é o  caso da brasileira,  permeada por  contradições e  conflitos  sociais  de  difícil 
resolução.  Se  por  um  lado  à  longevidade  dos  indivíduos  decorre  do  sucesso  de 
conquistas no campo social e de saúde, por outro, o envelhecimento, como um processo, 
representa novas demandas por serviços, benefícios e atenções que se constituem em 
desafios  para  o  ensino  e  a  pesquisa.  Neste  sentido,  há  por  parte  dos  governos 
municipais, estaduais e federais diversas iniciativas, com propostas, programas, projetos, 
políticas, e, com destaque, um novo ramo do saber científico, denominado gerontologia 
(5), tudo evidenciando que o envelhecimento humano assumiu o “status”  de fenômeno, 
com o qual todos precisam aprender a conviver, estudar e apresentar soluções para seus 
aspectos  problemáticos  atuais  e  futuros,  envolvendo  especialistas,  governos  e  a 
população em geral, na medida em que suas repercussões são amplas e significativas. 
Dados fornecidos pela ONU6 apontam para um crescimento da população mundial  na 
ordem de 66% (de seis bilhões em 2000 para 10 bilhões em 2050),  sendo que deve 
triplicar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, de 600 milhões para 2 
bilhões). Os idosos representarão então, 25% da população do planeta. Em projeções 
feitas  pela  ONU para  a  América  Latina,  a  perspectiva  é  de  que em 2025 haverá  93 
milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, significando um aumento de 35% do 
número  de  pessoas nessa faixa  etária.  E,  para  o  Brasil,  os  5,1% de idosos de  hoje 
passarão a ser 14,5% da população em 2040. Com o aumento expressivo da população 
idosa, há também um grande aumento das diferentes expressões da questão social que 
envolve  este  segmento.  Ressaltar  números em torno da velhice  é também chamar  a 
atenção para a questão de que as pessoas passarão a viver a maior parte de suas vidas 
como velhas. Por isso, há a urgência de rever valores e conceitos e promover ações 
através dos diferentes setores da política social intermediada pelo interesse da sociedade 
civil como também do Estado e Instituições sociais. Para Kachar (2003), “O perfil do idoso 
mudou  muito  nos  últimos  tempos  (...)  cabe  aos  educadores  a  responsabilidade  de 
pesquisar e criar espaços de ensino-aprendizagem que insiram os idosos na dinâmica 
participativa  da  sociedade  e  atendam  ao  desejo  do  ser  humano  de  aprender 
continuamente e projetar-se no vir a ser.” (KACHAR, 2003, p.19). Portanto, quando se fala 
em qualidade de vida para o idoso, não se trata apenas de lazer ou entretenimento, pois, 
no passado, julgava-se que esta era a finalidade da vida das pessoas da terceira idade, 
como aponta a autora acima citada “O entretenimento é importante em qualquer idade, 
mas não se pode reduzir o mundo ativo do idoso às atividades físicas e de lazer, como se 
não lhes restassem outras opções” (idem, p.35). A Política Nacional do Idoso, criada pelo 
Decreto de número 1.948, de 03 de julho de 1996, vem com o objetivo de assegurar os 
direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade e a assertiva de que o processo de envelhecimento diz 
respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para 
todos. Neste sentido, a implementação da nova legislação social direcionada ao público 

5   Num sentido amplo, gerontologia é entendida como a ciência que estuda o envelhecimento.  Tem dois ramos 
principais, que são a Gerontologia Social que, na sua aplicação, deve contar com o apoio de normas de direito, 
através de leis, decretos, portarias e regulamentos, e a geriatria. (FERNANDES, 1997, p.  15). 

6 Divulgados na 2a.Assembléia Mundial das Naçoes Unidas sobre o Envelhecimento, ocorrida em maio de 2002, em 
Madri, http:www.estado.com.br/agestado/noticias/2002/abr/07/141.htm.



adulto  e/ou  idoso  na realidade  brasileira,  necessita  de uma extensa reformulação  da 
relação entre Estado e Sociedade Civil, que principia na superação das ações pontuais e/
ou assistenciais, até a formulação de novas estratégias de administração da política, nas 
quais estejam contempladas a primazia do Estado na condução da política de assistência 
e a participação da sociedade, inclusive universidades, na definição de sua gestão, na 
preocupação dos estereótipos sociais em torno da velhice que se construiu histórica e 
socialmente e na criação de mecanismos educacionais que tenham como horizonte a 
emancipação  humana  dos  indivíduos  e  almeje  a  inserção  e  integração  social  deste 
segmento social. O artigo 43, item VII, da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB/96 é claro ao se referir à extensão universitária como uma das funções da educação 
superior,  qual  seja  o  de  “promover  a  extensão,  aberta  à  participação  da  população, 
visando  à  difusão  das  conquistas  e  benefícios  resultantes  da  criação  cultural  e  da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. O item V deste mesmo artigo fala 
da  promoção  e  divulgação  “de  conhecimentos  culturais,  científicos  que  constituem 
patrimônio  da  humanidade através  do  ensino,  de  publicações e  de  outras  formas de 
comunicação”.  O  parágrafo  segundo  do  capítulo  V,  artigo  21,  do  Estatuto  do  Idoso 
estabelece que “os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, 
para  transmissão  de  conhecimentos  e  vivências  às  demais  gerações,  no  sentido  da 
preservação da memória  e  da identidade culturais”.  Neste  sentido, o envelhecimento, 
como um processo, representa novas demandas por serviços, benefícios e atenções que 
se constituem em desafios para o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Portanto, 
valorizar  e  resgatar  a  memória  cultural  local  e  regional  é  entender  a  cultura  como 
mediadora da relação sociedade e universidade e, o envolvimento das pessoas adultas e/
ou idosas no desempenho desse papel, destaca a sua importância na preservação desse 
patrimônio  cultural  de  nossa  sociedade.  Assim,  buscando  oportunizar  aos  idosos  do 
Programa UNATI  da  UNIOESTE/Campus  de  Toledo,  com base  no  que  estabelece  o 
capítulo V, artigo 21, do Estatuto do Idoso, quando cita na área da Educação e da Cultura, 
Esporte  e  Lazer  que  “O  poder  público  criará  oportunidades  de  acesso  do  idoso  à 
educação,  adequando  currículos,  metodologias  e  material  didático  aos  programas 
educacionais  a  ele  destinados”,  e  ainda,  atendendo  a  uma  demanda  de  idosos  que 
desejavam permanecer incorporados ao espaço universitário, implantou-se no Programa 
de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da UNIOESTE/Campus de 
Toledo, no ano de 2002, o projeto denominado “Monitoria”. 

OBJETIVO: Possibilitar às pessoas adultas e/ou idosas que já participaram do Programa, 
a sua efetiva contribuição no desenvolvimento de atividades com as turmas posteriores, 
proporcionando a continuidade no Programa UNATI, bem como, o seu envolvimento em 
ações, projetos e programas da comunidade local  e regional  como multiplicadores de 
informações,  promovendo  desta  forma,  a  sua  maior  participação  e  inserção  como 
cidadãos ativos na sociedade.

MÉTODOLOGIA:  A  metodologia  de  ação  se  dá  através  de  encontros  semanais  com 
preparação e desenvolvimento das seguintes atividades: preparação de multiplicadores 
de informações e ações em projetos e programas nas áreas de educação, saúde e meio-
ambiente do Município;  o desenvolvimento de atividades junto a instituições sociais e 
escolas  da  comunidade  local  e  regional;  participação  e  execução  em  atividades  de 



pesquisa junto à biblioteca pública para o desenvolvimento de ações como “o contador de 
história”,  que  é  desenvolvido,  pelos  monitores,  em  hospitais,  creches  e  escolas  nas 
mediações  da  Universidade  e  atividades  junto  ao  Museu  Municipal;  participação  dos 
monitores no Conselho Municipal do Idoso e atividades como as conferências municipais 
relacionadas  à  situação  do  idoso  no  Município;  participação  dos  monitores  junto  às 
diversas atividades desenvolvidas pelo Programa UNATI compreendendo sala de aula, 
atividades artístico-culturais; participação no desenvolvimento de atividades como Cursos 
e/ou palestras junto aos participantes novos do Programa, conforme suas habilidades; 
envolvimento  em  atividades  artísticas,  envolvimento  em  atividades  de  pesquisa  do 
Programa como  o  levantamento  e  elaboração  do  perfil  das  turmas,  levantamento  de 
dados  referentes  aos  preços  de  cestas  básicas  nos  diferentes  estabelecimentos  do 
Município,  mapeamento  das  doenças  mais  recorrentes  sofridas  pelos  idosos  que 
participam  da  UNATI  com  posterior  levantamento  de  dados  referentes  a  preços  de 
medicamentos para a terceira idade nas diferentes farmácias do Município e participação 
na atividade de pesquisa denominada Momento Ativo no Bairro – MAB; participação dos 
monitores  como  instrutores  nas  aulas  conjuntas  e  diferentes  oficinas  do  Programa; 
participação  no  desenvolvimento  de  atividades  junto  ao  programa  como  atividades 
artísticas e culturais, ações intergeracionais, amostras de artes, bazar da UNATI, visitas 
técnicas e outras ações programadas com a coordenação e equipe do programa.

DISCUSSAO  E  RESULTADOS:  O  Projeto  Monitoria,  através  das  diferentes 
atividades/ações  realizadas,  tem  contribuído  efetivamente  para  manter  o  idoso  mais 
integrado/envolvido  e  participante  no  desenvolvimento  das  atividades  do  Programa 
UNATI,  obtendo  novos  conhecimentos  e  habilidades,  que,  aliados  as  suas 
potencialidades,  possam  ser  multiplicadores  de  conhecimentos/experiências, 
colaborando, desta forma, com a universidade no seu papel fundamental que é no diálogo 
de  saberes  a  integração/interação  com  a  sua  comunidade.  Percebe-se  nos  idosos 
monitores, a necessidade de se sentirem úteis e integrados no contexto social através de 
projetos e/ou ações comunitárias, como uma forma de vivenciar melhor o prolongamento 
da vida. Pois, como aponta recentes pesquisas na área do idoso, o bem- estar próprio, o 
estabelecimento de relações saudáveis, a alegria e o sentimento de utilidade, propiciados 
também por sua maior participação na comunidade, é fator fundamental que faz parte de 
um envelhecimento  mais  saudável  e  uma vida  mais  longeva.  Pôde-se  perceber  que, 
através da monitoria, os idosos propiciam novos conhecimentos/informações também a 
outros idosos da comunidade local, bem como, a seus familiares, pois os participantes 
atuam como multiplicadores de informações em relação à melhoria da qualidade de vida, 
direitos sociais e políticas e programas criados para o atendimento deste segmento social 
nas  diferentes  esferas  governamentais.  Ao  atuarem  no  espaço  escolar,  contribui  na 
preservação e no resgate do folclore, das cantigas de roda, do contador de história, dos 
contos, lendas e brincadeiras infantis, propiciando através do encontro intergeracional a 
preservação da memória  cultural  e  no repasse de sua experiência  de  vida  e de  sua 
cultura no tempo e no espaço vivido.

CONCLUSÕES: O processo de envelhecimento com o passar dos anos acarreta uma 
série de mudanças como biológicas, físicas e psicológicas e este processo pode levar a 
limitações,  mas  não  à  inércia,  pois  cabe  a  busca  de  possibilidades  que  garantam o 



sentido de continuidade no exercício  de viver  dignamente.  Os Programas ou Projetos 
denominados de Universidades Abertas à Terceira Idade têm sido apontados como uma 
forma de integração e participação social da população adulta e/ou idosa. Os programas 
ou  Projetos,  cuja  proposta  pedagógica  procura  trabalhar  e  desenvolver  a  cultura 
proporciona maior integração social  e a participação ativa dos idosos num mundo em 
constante  transformação,  além  de  buscar  nas  suas  ações  inter  e  multidisciplinares, 
contribuir  para  mudanças  no  contexto  social  e  econômico  da  terceira  idade.  Neste 
sentido, a extensão universitária da UNIOESTE, com suas ações multifacetadas, contribui 
para  que  a  Universidade  assuma  uma  posição  voltada  para  os  interesses  e  as 
necessidades da população adulta  e/ou idosa,  colaborando significativamente para as 
mudanças  necessárias  da  sociedade  em  geral  no  que  se  refere  a  este  segmento 
populacional. Conclui-se que o Projeto “monitoria” do Programa de Extensão UNATI da 
UNIOESTE se constitui num espaço efetivo de inclusão da pessoa adulta e/ou idosa na 
dinâmica da vida social, permitindo que ele dê continuidade a iniciativas ativas, de modo 
que o processo de envelhecimento seja vivido com maior tranqüilidade e naturalidade, 
valorizando e conquistando sua permanência como multiplicador de informações e de 
experiências de vida às gerações vindouras. Com isso, espera-se que as pessoas adultas 
e/ou idosas monitores sejam vistos como um referencial no resgate da memória histórica 
e cultural  da sociedade e que as suas experiências de vida possam colaborar com a 
geração vindoura de modo a despertar o contínuo interesse do ser humano da busca de 
novos conhecimentos para que desta forma, mantenham-se atuantes na sociedade e, 
com isso,  obtenham uma melhor qualidade de vida e participem substancialmente do 
processo de construção da sua cidadania. 
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RESUMO

A partir do impulso biológico do nascimento de uma criança surge um titular de personalidade jurídica que 
traz consigo uma série de direitos, aos quais correspondem deveres a serem garantidos pelos pais. Enquanto 
perdurar   a   menoridade   do   indivíduo,   este   precisa   de   quem   lhe   assista   materialmente,   moralmente, 
educacionalmente, de alguém que lhe guarde, ampare, oriente e defenda. A família é nesses casos, o local 
onde irá se expressar o ‘poder familiar’ – que consiste em um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos 
pais,   em   relação   à   pessoa   e   bens   dos   filhos   não   emancipados,   tendo   em  vista   a   proteção   destes.   Pela 
Constituição Federal de 1988, assegurouse em seu art. 227, o dever da família, da sociedade, e do Estado 
assegurar à  criança e ao adolescente,  com absoluta prioridade, o direito à  vida, à saúde, à  alimentação, à 
educação, à dignidade, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, entre outros, fundamentados no 
princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente. O presente artigo vem abordar a necessidade de 
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Direitos   da   Infância   e   da   Juventude)   SETI/UNIOESTE.   Pesquisador   vinculado   à   Linha   de   pesquisa 
Hermenêutica das Ciências e Soberania Nacional. Email: rzorzanello@hotmail.com.
3  Mestre   em   Ciências   Sociais   Aplicadas      Interdisciplinar   pela   UEPG,   professora   de   Direito   Civil, 
Argumentação Jurídica e Direito Agrário e Ambiental da UNIOESTE, campus Marechal Cândido Rondon  
PR. Professora de Direito Civil e Hermenêutica Jurídica da Escola da Magistratura do Paraná/Cascavel  PR. 
Coordenadora   do   NEDIJ   (Núcleo   de   Estudos   e   Defesa   dos   Direitos   da   Infância   e   da   Juventude) 
SETI/UNIOESTE.  Pesquisadora  da  Linha de pesquisa Hermenêutica  das  Ciências  e  Soberania  Nacional. 
Email: elizangelatremea@hotmail.com.

mailto:lice_franciele@hotmail.com
mailto:elizangelatremea@hotmail.com


se garantir às crianças e adolescentes o direito de viver em ambiente familiar saudável, em que se possam 
efetivar   plenas   condições   para   seu   desenvolvimento   digno,   saudável   e   completo.   Para   realização   desta 
pesquisa  o  método  de   abordagem  utilizado   foi  o  dedutivo,   e  os   instrumentos  de  pesquisa  bibliográfica, 
legislativa e pesquisa de campo. Ainda, destacouse o papel dos NEDIJs (Núcleo de Estudos e Defesa dos 
Direitos da Infância e da Juventude) como instrumentos asseguradores da efetividade de tais direitos. 

PALAVRASCHAVE:  Direito à  convivência familiar;  colocação em família substituta; 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

INTRODUÇÃO 

A família é entendida por muitos como primeira e mais importante instituição da 
sociedade humana. É dela que o indivíduo recebe as primeiras influências sociais, culturais, 
morais e educacionais a lhe orientarem e servirem para toda a vida. Cury e Cintra (2005, p. 
100) referemse à família como:

(...)  o lugar  normal e natural  de se efetuar  a educação,  de se aprender o uso 
adequado da liberdade, e onde há a iniciação gradativa no mundo do trabalho. É 
onde o ser humano em desenvolvimento se sente protegido e de onde é lançado 
para a sociedade e o universo.

Em razão de suas várias funções – protetora, educadora, orientadora, entre outras – 
o ordenamento jurídico brasileiro reserva à família um trato especial, que se evidencia pela 
tutela a ela dedicada em sede constitucional, no Código Civil e em leis especiais, a exemplo 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 12 de outubro de 1990) e do 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003). 

Todo esse arcabouço legislativo voltado a tratar das questões de família justificase 
diante   das   exigências  postas  por  uma   realidade   social  que   se  mostra   a   cada  dia  mais 
dinâmica, pluralista e complexa, que questiona os valores do Direito e lhe está sempre a 
exigir respostas novas e satisfatórias. Dizse isso pois, ao mesmo tempo em que se ampliou 
a   seara   de   direitos   individuais   e   fundamentais,   ampliaramse   as   responsabilidades   da 
sociedade   e   suas   instituições,   especialmente   do   Estado,   para   que   efetivassem   tais 
direitos/garantias. 

À   família   o   ordenamento   jurídico   delega   a   missão   de   proteger   e   zelar 
incondicionalmente   pelas   crianças,   adolescentes   e   idosos,   os   quais,   por   sua   peculiar 



condição,   se   mostram   merecedores   de   maiores   cuidados   e   atenção.   Ao   Estado, 
concomitantemente,   atribuiuse   a   responsabilidade   de   auxiliar   as   famílias   a   bem 
desempenhar as atribuições que lhe são inerentes, por meio de políticas públicas, de sua 
tutela jurisdicional e de instrumentos administrativos e fiscalizatórios. 

Tal   orientação   jurídica,   ao   mesmo   tempo   em   que   visa   garantir   o   direito   à 
convivência familiar, tem por escopo efetivar a proteção dos indivíduos ainda em fase de 
desenvolvimento   psicossociocultural   e   carentes   de   assistência   material.   Fortalecido   o 
direito  à  convivência  familiar,  bem como a própria  “instituição família”,  pensase estar 
efetivando grande parcela dos direitos aos quais as crianças e adolescentes são titulares; 
mais que isso, acreditase estarem sendo amenizados graves problemas sociais, a exemplo 
da violência, dos atos infracionais, entre outros.

Pretendese aqui, através de breve análise, reafirmar o relevante papel da família, ou 
melhor,  da convivência   familiar  enquanto  direito   fundamental,  enfocandose a  ótica  da 
Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente dedicadas ao assunto.

OBJETIVOS

O presente artigo tem por objetivo precípuo discutir o direito à convivência familiar 
enquanto direito fundamental a ser garantido como forma de proteção ao indivíduo desde o 
momento de seu nascimento até a assunção da maioridade civil.

Em razão  da   relevância   fáticosocial  que  circunda  o  objeto  do  presente  estudo, 
pretendese   analisálo   sob   a   ênfase   constitucional   e   do   Estatuto   da   Criança   e   do 
Adolescente,  para que, assim, se compreendam sua dimensão e as suas diversas formas 
jurídicas de manifestação/aplicabilidade. 

Por fim, pretendese através deste trabalho salientar a atuação do NEDIJ (Núcleo de 
Estudos   e   Defesa   dos   Direitos   da   Infância   e   da   Juventude)   do   Campus   de   Marechal 
Cândido   Rondon,   enquanto   projeto   criado   pelo   Estado   do   Paraná   através   da   SETI 
(Secretaria   de   Estado   de   Ciência,  Tecnologia   e  Ensino  Superior)   em  parceria   com  as 
Universidades Públicas, com o fim de garantir a efetivação e estudo de parcela dos direitos 
dos quais crianças e adolescentes são titulares, entre eles, o direito à convivência familiar. 

MÉTODOS



Para realização desta  pesquisa o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, 
segundo o qual se partem das relações entre enunciados básicos, denominados premissas, e 
obtémse  uma   conclusão.  Foram analisadas  produções   doutrinárias   acerca  do  direito  à 
convivência familiar,  apontandose os resultados obtidos da relação e confronto entre as 
diversas obras pesquisadas, para aplicação ao caso concreto. 

Ressaltese, ainda, que os instrumentos utilizados na confecção da mesma foram a 
pesquisa legislativa, bibliográfica e de campo, sendo que esta engloba artigos de revistas, 
dissertações e obras, citados por via direta e indireta.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A partir do impulso biológico do nascimento4 de uma criança, surge um titular de 
personalidade jurídica, que traz consigo uma série de direitos e deveres, sendo estes para os 
pais, aqueles para o recémnascido. A relação de parentesco que se estabelece neste caso 
fundase nos laços de consangüinidade que se estendem por toda a vida e mesmo depois 
dela.  Enquanto   perdurar   a  menoridade  do   indivíduo,   este   precisa   de  quem   lhe   assista 
materialmente, moralmente, educacionalmente, de alguém que lhe guarde, ampare, oriente 
e defenda.

Como bem ensina Firmo (2005, p. 152): 

Não foi  sem propósito que a CF de 1988 e o ECA mencionaram os pais em 
primeiro  lugar,  dentre  aqueles  a  quem se  impôs  a   responsabilidade  quanto  a 
criança e ao adolescente. A responsabilidade dos pais decorre do direito natural, 
anterior ao Estado, pois a dependência do filho pelos pais provém da própria 
condição humana. 

A família é nesses casos, o local aonde irá se expressar o ‘pátrio poder’  atualmente 
designado poder familiar – que consiste, segundo Silvio Rodrigues (In: CURY, 2005, p. 
105) em: “um conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e bens 
dos filhos não emancipados, tendo em vista a proteção destes”.

4  Adotamos a corrente   teórica  concepcionista,  assim como renomados autores  no direito  contemporâneo 
dentre   os   quais   Silmara   Chinelato   e   Almeida.   Segundo   a   autora,   “a   personalidade   do   nascituro   não   é 
condicional,  apenas  certos  efeitos  de certos  direitos dependem do nascimento  com vida,  notadamente  os 
direitos patrimoniais materiais, como a adoção e a herança. Nesses casos, o nascimento com vida é elemento 
do negócio jurídico que diz respeito à sua eficácia total, aperfeiçoandoa”. (ALMEIDA, 2000, p. 168169).



Indiscutivelmente, o indivíduo criado em ambiente familiar possui mais condições 
de desenvolvimento saudável, haja vista que pode exigir dos responsáveis pelo exercício do 
poder familiar  que lhe sejam atendidos seus direitos e garantias básicos. Tal assertiva é 
reconhecida pela Constituição Federal de 1988, que assegurou em seu art. 227, o dever da 
família,  da sociedade,  e  do  Estado assegurar  à  criança  e  ao adolescente,  com absoluta 
prioridade,   o   direito   à   vida,   à   saúde,   à   alimentação,   à   educação,   ao   lazer,   à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária,   fundamentados   no   princípio   da   prioridade   absoluta   da   criança   e   do 
adolescente.

Não é por acaso que consta em referido artigo o direito à convivência familiar como 
direito   da  personalidade   infantojuvenil,   direito   essencial.  Esse  é   o   posicionamento  de 
Machado (2003,  p.  156)  para  quem “o  artigo  227,  caput,  da  CF elevou  a  convivência 
familiar  a direito fundamental,  positivado, de crianças e adolescentes e instituiu,  no art. 
226, caput, que a família é a base da sociedade (...).”

É em observância a esses artigos constitucionais, que foi promulgado o Capítulo III 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, intitulado “Do direito à convivência familiar e 
comunitária”. O art. 19 de referido diploma estabelece que toda criança ou adolescente tem 
direito  a  ser  criado e  educado no seio  da  sua família  e,  excepcionalmente,  em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença 
de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Pretende o ECA através desse artigo, 
ressaltar a importância de serem a criança e o adolescente mantidos em sua família natural, 
ao passo que se refere à família substituta como condição excepcional. 

Reconheceu o Estatuto, por força do dispositivo analisado, a existência de casos em 
que a relação de parentesco consangüínea ou biológica não se desenvolve,  por motivos 
diversos, momento em que surge a necessidade de colocação da criança ou adolescente em 
família substituta. 

É do art.  28 do ECA que se pode extrair o conceito de  família substituta, como 
aquela   modalidade   de   família   instituída   na   forma   de   guarda,   tutela   ou   adoção.   Tais 
modalidades   de   colocação   da   criança   ou   adolescente   em   ambiente   familiar,   pretende 
garantir a esse indivíduos os mínimos direitos decorrentes do convívio familiar, expressos 
no texto do art.  22 do ECA, cuja redação institui aos pais o dever mínimo de sustento, 
guarda e educação dos filhos, cabendo aos exercentes do poder familiar, ainda, a obrigação 
de cumprir e fazer cumprir eventuais determinações judiciais.

Evidente que tal arcabouço protetivo do ECA e da CF põese como tentativa de 



assegurar indistintamente a toda criança e adolescente, seja enquanto situados no ambiente 
de  sua   família  natural,   seja  enquanto  em família   substituta,  o  direito  à  vida  digna  e  à 
proteção integral, como bem salienta Machado (2003, p. 161):

E, penso,  nesta  conformação do direito  à  convivência   familiar  de  crianças  e 
adolescentes repousa um dos pontos de esteio da chamada doutrina da proteção 
integral, na medida que implica reconhecer que a personalidade infantojuvenil 
tem atributos  distintos  da  personalidade  adulta,   em decorrência  da  particular 
condição de pessoa ainda em fase de desenvolvimento, e que, portanto, crianças 
e adolescente são sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção das 
relações jurídicas dos seres adultos, já que     titulares de direitos fundamentais 
especiais em relação aos adultos.

Ao Estado também foram impostas obrigações decorrentes do dever de assegurar o 
direito   à   convivência   familiar   de   crianças   e   adolescentes.   O   maior   exemplo   dessas 
obrigações é a regra do art. 23 do ECA, que ao mesmo tempo em que afirma não ser a falta 
ou  carência  de   recursos  materiais  motivo  suficiente  para  que  se  determine  a  perda  ou 
suspensão do poder   familiar,  no parágrafo  único  estabelece  que nesses  casos  a   família 
deverá ser obrigatoriamente incluída em programas oficiais de auxílio.

Há que se citar ainda os deveres do Estado de desenvolver políticas sociais básicas 
de saúde e educação (arts. 194 e ss. da CF) para bem atender as famílias. Aos Conselhos 
Tutelares, por força de suas atribuições constantes do art. 136 do ECA, também incumbe 
zelar pelo direito fundamental de convivência familiar. 

O   cumprimento  desses   deveres   por   parte   do   Estado   e   conseqüente   garantia   do 
direito à convivência familiar digna ao maior número possível de crianças e adolescente é 
fator essencial  para se alterar  a difícil  realidade  social  do menor no Brasil.  Ao mesmo 
tempo,   necessário   estabeleceremse   políticas   de   assistência   à   família,   fortalecendose 
internamente tal instituição. Nesse sentido, esclarecedora a lição deixada por Firmo (2005, 
p. 154), de que: 

Como é a família o núcleo principal da sociedade e o melhor ambiente para o 
aperfeiçoamento e o crescimento infantojuvenil, entendemos que os primeiros e 
mais eficazes passos para a proteção da criança e do adolescente compreendem 
as medidas de reestruturação e preparação das famílias. Também, comprovam as 
estatísticas que os casos de abandono e violência contra crianças e adolescentes 
são   provocados,   geralmente,   pela   falta   de   condições   psíquicas,   morais   e 
econômicas dos pais. Portanto, educar e fortalecer a família é o pontochave para 



se proteger e educar os filhos e, conseqüentemente, reverter o dramático quadro 
em que se encontram as crianças e adolescentes violentados, desamados, enfim, 
carentes   das   condições   essenciais   para   crescerem   e   se   realizarem   como 
indivíduos e cidadãos. 

Como forma de viabilizar o atendimento jurídico à criança e ao adolescente de baixa 
renda  e   assegurar,   assim,   a   efetivação  de   seus  direitos     dentre   eles  o  da  convivência 
familiar  o Estado do Paraná, através da SETI (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior) e de suas universidades públicas criou os NEDIJs (Núcleos de Estudos e 
Defesa   dos   Direitos   da   Infância   e   da   Juventude),   os   quais   tem   como   finalidade   o 
atendimento judicial dos casos correlatos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 
como   o   estudo   da   situação   sóciojurídica   que   envolve   as   crianças   e   os   adolescentes 
brasileiros. 

Em menos  de  um ano  de   implantação  da  atividade  extensionista  do  NEDIJ  no 
Campus   da   Unioeste   de   Marechal   Cândido   Rondon,   atenderamse   dezenas   processos 
judiciais   relativos   a   atos   infracionais,   situações   de   risco   envolvendo   menores, 
reconhecimentos de paternidade,  ações de alimentos e, frisese por ocasião deste artigo, 
ações de adoção, guarda, tutela, busca e apreensão de criança, entre outras. 

Através dos procedimentos de guarda, tutela e adoção foi possível aos acadêmicos 
integrantes do Núcleo ter contato direito com a realidade das crianças desamparadas do 
poder familiar,  através do trabalho extensionista de atendimento processual e orientação 
judicial.  Garantiuse   assim,   através   da   extensão  universitária   a   efetivação  do  direito   à 
convivência   familiar   à   diversas   crianças   que   tiveram   sua   situação   de   risco   sanada. 
Conseqüentemente,   além do  contato  com a   realidade   social   e   a   interação  comunitária, 
estimulouse o estudo e pesquisa por parte dos acadêmicos sobre o assunto.

Comprovase isso pelo desenvolvimento junto ao NEDIJ de pesquisas pelos seus 
integrantes   relacionadas   à   área   do   direito   à   convivência   familiar,   especialmente   a 
publicação de artigos sobre: Adoção Internacional; Poder Familiar; Famílias Monoparentais 
e a Guarda Paterna, e ainda, Adoções homoafetivas.

CONCLUSÃO

O direito à convivência familiar mostrase como a base de toda estrutura protetiva 
implantada pela Carta Magna e posteriormente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
ao infante brasileiro. Dessa forma, tido como direito fundamental, a convivência familiar 



ainda é o lugar de maior proteção e o mais adequado do ponto de vista psicológico e social 
para criação e desenvolvimento do menor.

O poder público, de acordo com suas prerrogativas, auxilia e promove a inclusão 
familiar de crianças e adolescentes, os quais, não obtendo sucesso no seio familiar natural, 
são  transplantados  à  outro  meio   familiar  que   forneça  os   requisitos  essenciais  para   seu 
desenvolvimento saudável e digno.

Nessa perspectiva, o trabalho desempenhado pelos NEDIJs está em conformidade 
com os  objetivos   inerentes  às   funções  estatais  de proteção  e promoção  infantojuvenil. 
Enfim, são atividades que tendem a enfatizar a situação de pessoa em estado peculiar de 
desenvolvimento   e   situála   no   lugar   mais   propício   ao   desenvolvimento   de   suas 
prerrogativas   constitucionais,   especialmente   enquanto   realizam  ações   judiciais   como as 
citadas acima, em benefício de crianças e adolescentes, a exemplo de adoções, tutelas e 
curatelas, entre outras.
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A INÉRCIA DO TEXTO DA LEI E A REALIDADE LOCAL DA 
AGRICULTURA

CLARIANE LEILA DALLAZEN

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça

Comunicação Oral

RESUMO: Em se fazendo uma análise do texto escrito da lei, observase a amplitude 
de   sua   abrangência   e   delicadeza   de   sua   tutela.   Se   observado,   o   texto   legislativo 
apresentarseá de maneira surpreendentemente eficaz. Ocorre que, diante da realidade 
de nossa comunidade local,  parece que lei  encontra  um bloqueio que não a permite 
efetivarse. O objetivo do presente trabalho, consiste em fazer uma abordagem acerca 
do modo como a legislação, mais especificamente a que se refere ao uso de agrotóxicos, 
se mostra enquanto texto e efetiva enquanto prática. Partindo dessa proposta, buscase 
avaliar o quanto a comunidade rural de Marechal Cândido Rondon tem conhecimento 
dessa   lei,   e   em   que   medida   ela   atua   de   maneira   cogente.   Desse   paralelo   querse 
delimitar  o  quanto  à   legislação é  ou não eficaz,  avaliando o exercício  do poder  de 
polícia   característico   do   Estado   Soberano.   Diz   isso,   pois   se   vê   na   má   atuação 
institucional o principal problema na ineficácia e inércia da lei.   

PALAVRASCHAVE: Aplicabilidade da Lei, Agrotóxicos, Comunidade Rural Local.

INTRODUÇÃO

Existe uma ampla regulamentação legislativa no que se refere aos agrotóxicos. 
Estas   leis  delimitam o  modo  de  armazenamento  destes  produtos,  o  modo  como os 
produtores   devem   manipulálos,   quais   os   cuidados   a   serem   tomados,   quais   os 
equipamentos e serem utilizados, assim por diante. Ocorre que, mesmo diante disso, há 
muitos   casos  de   intoxicação  na  comunidade   rural   local.   Percebese   a   existência  de 
algum   “bloqueio”   que   não   permite   a   lei   tornarse   prática.   Com   base   na   análise 
legislativa, podese dizer que, enquanto texto, a lei se mostra um objeto eficaz. Todavia, 
texto não produz efeito se não tornarse prática.

A prática da agricultura passa a merecer maior atenção quando se presta atenção 
à  saúde humana e animal.  Alvo de tecnologias produtivas inovadoras, esta atividade 



envolve  o  homem como força  e  o   ambiente  naturalmente  diversificado  como meio 
produtivo. Criouse uma série de normas de procedimento visando esse relacionamento 
produtivo, muitas vezes ignorado pelos gestores e pelo próprio agricultor como agente 
produtivo. 

Nesse contexto é que se afere a necessidade da atuação efetiva das instituições 
aplicadoras da lei. De nada adianta o texto da lei se não houver quem execute seu poder 
de   polícia.   Paralelo   ao   ordenamento   jurídica   desta   ação,   estão   os   homens,   seres 
culturais,   tradicionais,   enraizados   no   milenarismo.   Eles   interagem   com   estes 
instrumentos de modernidade, sem deixar seu jeito de ser, sua cultura. A manipulação 
de  produtos   tóxicos,   nem  sempre  ocorrerá   conforme  prescrição;   o   recolhimento  de 
embalagens não será eficiente – até mesmo porque ele reutilizaos de várias formas.

Dentro dessas perspectivas  verificase a inviabilidade do texto da lei  e a não 
atuação do Estado Soberano enquanto detentor do poder de polícia, poder este destinado 
à garantir proteção aos seus cidadão membros.

OBJETIVOS

A presente pesquisa busca demonstrar como a lei  ocorre e como ela deveria 
ocorrer,   aclarando   a   ilusão   (característica   da   sociedade)   de   que   “a   culpa”   para   os 
maiores problemas sociais está na lei. De certo modo esta, mas não em sua totalidade. 
Objetiva  demonstrar   como   a   falha   não   está   no   texto   da   lei   e   sim  nas   instituições 
competentes para a sua efetivação. Ter lei é necessário, mas aplicála é ainda mais. 

Para demonstrar tal realidade são necessárias informações capazes de expor essa 
realidade. Por isso, buscase, junto a Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, 
obter  o  maior  número de   informações  acerca  de  casos  de   intoxicação,   suicídios  ou 
acidentes envolvendo a utilização de agrotóxicos, comparando a proteção legal dada aos 
agricultores que os manipulam com o que na realidade acontece. Com isso, buscase 
verificar se há conhecimento da lei, como ele ocorreu e, se não há, qual a razão, onde 
está   a   falha.  Além disso,   se  quer  aferir  o  modo como as  principais   instituições  de 
aplicação e conscientização da lei vêm trabalhando no círculo dos produtores. 

MÉTODOS

Coleta de informações junto à Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon 
com o intuito de formar um banco de dados empírico que permita conhecer a realidade 
do produtor. Isso ocorrerá na medida em que obtemse, junto à mencionada instituição, 
quais   são os  casos  de   intoxicação,  voluntária  ou acidental,   envolvendo agrotóxicos. 



Com estes  dados,  entrase em contato  com os  produtores  e  aferese  quais  são suas 
maiores dificuldades com relação à manipulação desses produtos e como é a atuação 
institucional local neste sentido.

Reunir a legislação brasileira pertinente ao objeto agricultura e meio ambiente. 
Será feito uma analise das iniciativas oficiais como a criação do Conselho Nacional de 
Recursos   Hídricos   e   similares;   funções   legislativas   e   executivas   do   Ministério   da 
Agricultura, do IBAMA. 

Com base na documentação e nos dados encontrados,  buscaremos entender  a 
relação existente entre o homem, o meio e a lei, fazendo um estudo jurisprudencial e 
bibliográfico discutindo a temática. A partir da normatividade procuraremos perceber o 
compromisso social com a biodiversidade, seus empecilhos regionais com a agricultura. 
A partir de estudo de caso, farseá uma analise do compromisso social pela educação 
ambiental. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Alguns   dados   preliminares   podem   servir   de   parâmetro.   Segundo   dados 
divulgados   pela   SEAB   –   Secretaria   Estadual   de   Abastecimento   –   dos   Centros   de 
Informações Toxicológicas do Paraná: em 1999 foram notificados oficialmente mais de 
600 casos de intoxicação por agrotóxicos no Paraná. Desses, 74 resultaram em morte. 
Mais de 200 pessoas morreram entre 1997 e 1999 por causa dos agrotóxicos, embora 
neste número também estejam incluídos os casos de suicídio.
  Paralelo a estas catástrofes que envolvem a vida humana, animal e vegetal, há 
outros que muitas vezes passam despercebidos. São os danos permanentes causados ao 
meio   ambiente   e   também   ao   homem.   O   solo   absorve   cada   vez   maiores   doses   de 
venenos; o corpo absorve quantidades enormes de tóxicos. Os males gerados tanto a um 
quanto a outro, se manifestam também no longo prazo. O agricultor adoece aos poucos, 
morre aos poucos. Da mesma forma o meio ambiente...

Analisando os números da industria química no Brasil, não se pode deixar de 
considerar   o   crescimento   dos   números.   Segundo   dados   divulgados   pela   Anvisa   – 
Agência   Nacional   de   vigilância   Sanitária,   houve   um   significativo   crescimento   do 
volume   de   produção   e   consumo   de   produtos   usados   na   agricultura,   em   processos 
produtivos.   No   decurso   de   4   anos,   houve   um   crescimento   de   76.9   toneladas, 
representando um crescimento  de  174,1  para  251,0  toneladas.  Este  número dá  uma 
dimensão do investimento feito em termos de produção quimicamente provada, na área 
de alimentos.



Estudos anteriores demonstraram que agricultores do Município de Marechal C. 
Rondon, Mercedes, Entre Rios, Quatro Pontes e Pato Bragado, estão em um quadro 
estatístico  no mínimo preocupante.  Há  números oficiais  apurados pela  Delegacia  da 
Policia Civil  local,  que demonstram o grave quadro de ocorrências.  São  índices que 
descrevem – na década de 1980 a 1990, um quadro sinistro que acusa uma média de 
0,75 casos ao mês, ou seja, uma ocorrência de até 7 casos ao ano. 

Obviamente ocorrem suicídios em que não foi usado o agrotóxicos como meio 
de atentado contra a vida. Há, no entanto, um registro extremamente significante do uso 
de agrotóxico como forma eficiente da ação. 

Esta estatística é  relativa à  penúltima década do século passado. De 1990 até 
2008, não foram produzidas estatísticas concisas sobre as ocorrências.  Elas podem e 
devem ser registradas pelas ocorrências policiais, pela rotina da Saúde Pública e pelo 
Fórum local, visto que se concretiza como atentado contra a vida, seja ele fatal ou não. 

Diante  desses  dados  e  da  análise  do  texto  da  lei,   fica   fácil  perceber  a   falha 
aplicativa existente. Existe uma lei, e muito ampla por sinal, mas esta não se efetiva, em 
virtude   da   inércia   das   intuições   responsáveis   em   exercêla.   Vêse   nisso   um   grave 
problema,  pois  não são situações  ou  locais   isolados  que estão sendo atingidos.  È  a 
espécie humana como um todo que, de parte em parte, vai perecendo. 

O   relacionamento   do   homem   com   o   meio   ambiente   deve   ser   focado   na 
elaboração das formas de conhecimento e tecnologias produtivas. Segundo BARBIERI 
(2005)   “a  preocupação  com os  problemas   ambientais   decorrentes  dos  processos  de 
crescimento e desenvolvimento deuse lentamente e de modo muito diferenciado ente os 
diversos   agentes,   indivíduos,   governos,   organizações   internacionais,   entidades,   etc. 
Podese pensar em uma evolução em etapas (...) A primeira baseiase na percepção de 
problemas   ambientais   localizados   e   atribuídos   à   ignorância,   negligencia,   dolo   ou 
indiferença das pessoas e dos agentes (...) A segunda, a degradação do meio é percebida 
como problema generalizado, mas confinado aos limites territoriais (...) Na terceira a 
degradação   é   percebida   como   problema   planetário   e   decorrente   do   modelo   de 
desenvolvimento  adotado pelos  paises  (...).  BOURDIEU (1996) afirma que  todas as 
práticas   sociais   são   simbolicamente   construídas,   delimitadas,   concebidas. 
Desenvolvimento econômico é fruto de uma racionalidade culturalmente adotada. É o 
relacionamento o alvo que precisa ser repensado.
                     O processo de formação de uma cultura social envolve muitos sabres, sabres 
estes  que  se   integram com o   intuito  de disciplinar  e  normatizar  as  conditas  sociais 
adequadas ao que se conhece por “progresso”. È neste contexto que também se forma a 
regimentação do meio ambiente, na medida em que ela evolui adequandose a realidade 
e gravidade da situação.  



No Oeste do Paraná há preocupações bastante específicas no sentido da evolução 
dos métodos de produção, devido à sua vocação agrícola, pesqueira, leiteira e suinícola. 
São   atividades   geradoras   de   riqueza,   mas   que,   neste   momento   de   reavaliação   das 
relações com o meio ambiente, devem passar a ser alvo de ações educativas.
  O agricultor   está  na  ponta  de  uma cadeia  produtiva.  O  sistema bancário  de 
financiamento   o   coloca   numa   posição   de   produtor   e   consumidor;   os   sistemas 
cooperativistas o envolvem em um “jogo” de obrigações jurídicas com o governo, com 
os   consumidores,   com   a   cooperativa   que   desenvolve   um   duplo   caminho:   fornece 
insumos   e   se   apropria   da  produção,   tendo  uma   responsabilidade  de   saúde  publica. 
Nesta, está a manipulação de produtos potencialmente poluíveis da produção, da água, 
do solo e do ar.  Está   também sob sua responsabilidade o destino final de sobras, o 
armazenamento e destino de embalagens.

Não   é   possível   analisarmos   todos   os   argumentos   supracitados   sem 
considerarmos   a   visão   econômica   da   coisa.   Somos   um   país   que   sofre   pressões 
econômicas diversas, por isso, esperamos os maiores esforços por parte do Estado, mais 
precisamente  dos países  mais  ricos.   Isso se dá  em razão de estes serem os maiores 
detentores de capital, mas também por serem os maiores poluidores. Desse modo, não 
podemos desvincular a conscientização objetivada, da realidade econômica do país.

O Estado brasileiro, embora na confecção da última carta constitucional tenha 
dado amplo  tratamento  ao tema,  somente  na última década tem se dedicado a criar 
programas efetivos de proteção e educação ambiental. No topo do processo, deve estar o 
ser humano. Basta lembrar afirmações de Michel Foucault: na base do Estado, está um 
maquinaria de poder fundada na economia. A pesquisa intentará promover a educação 
ambiental,   não   sendo   esta   concebida   apenas   como   educação   nas   escolas,   mas 
conscientização geral, principalmente dos produtores. 

As ações economicistas – agressoras do homem e do meio – podem ser medidos 
pelos índices de poluição e agressões da natureza;  o meio reage.  Segundo FLAVIN 
(2002), o IPCC traz previsões catastróficas para o futuro e apresenta dados alarmantes 
dos   últimos   anos.   Segundo   suas   perspectivas,   atualmente   podese   afirmar   que   “a 
tendência observada do aquecimento provavelmente não é  totalmente natural em sua 
origem” e que “o peso das evidências  indica uma influência humana perceptível  no 
clima   global”.   Suas   previsões   também   seguem   no   sentido   de   que   os   maiores 
prejudicados por essas agressões serão os países subdesenvolvidos, o que nos preocupa, 
pois  apesar  de o Brasil  ser  um país   rico em recursos  naturais  é  pobre em recursos 
administrativos. Além disso, o IPCC afirma que as temperaturas as quais viemos nos 
sujeitando são as mais altas dos últimos 10.000 anos, e que esta variação gera graves 
efeitos na biodiversidade, na produção e na saúde humana. Diante disso, enquanto seres 



vivos, não podemos ficar omissos e fazer “vista grossa”; devemos nos conscientizar da 
gravidade do que estamos fazendo com o planeta.  

Não há como se achar tal situação normal e permitir que a inércia persiste. Dado 
isso   é   que   discute   uma   nova   formação   cultural   efetivada   por   meio   da   educação 
ambiental. Esta deve ser concebida não apenas no perímetro da escola e sim de maneira 
geral,  reeducar toda a sociedade.  Partindo da educação ambiental  seria possível uma 
renovação de princípios e daí sim, das duas uma; ou as instituições não mais teriam 
trabalho, pois a consciência popular já estaria formada; ou se renovaria todo o sistema 
judiciário. 

CONCLUSÕES

Até  o presente momento observouse um sério problema de aplicação da lei. 
Percebese que, paralelamente ao texto rico da lei, há uma inadimplência institucional, 
fato que nos remete ao pensamento de Hegel, para o qual em sua sociedade ideal não 
existe falha legislativa,  mas sim nas instituições aplicadoras. Diante disso, aferese a 
necessidade de uma nova formação cultural ou de um remodelamento do funcionamento 
do Judiciário, pois, ou se renova a consciência das pessoas ou as instituições efetivem a 
lei de maneira cogente.
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Resumo:

O presente trabalho apresenta alguns aspectos do desenvolvimento e alguns dos resultados da 
execução  do   trabalho   continuado  de  Capacitação  Permanente   dos   sujeitos   envolvidos  na 
execução e avaliação da Política de Direitos da área da Criança e do Adolescente no Paraná, 
cuja ação envolveu 76 municípios da área de abrangência da Unioeste. Importa destacar que o 
referido trabalho de capacitação abrange todos os municípios do Estado do Paraná e, em cada 
recorte regional, desde o ano de 2004, com a realização da IV Etapa, tem sido executado pelas 
universidades públicas paranaenses. Nesse sentido, os dados e informações que constam no 
corpo do trabalho referemse ao processo implementado pelo Programa de Apóio às Políticas 
Sociais/PAPS, Curso de Serviço Social da Unioeste  campus de Toledo.
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1. INTRODUÇÃO

Ao  longo  de   seus  vinte   um anos  de   existência   o  Curso  de  Serviço  Social   da 

UNIOESTE,  campus  de Toledo,  vem demonstrando o compromisso e  o envolvimento  do 

projeto da formação profissional com as demandas postas pela realidade social que, em sua 

dinâmica de constante transformação, cria novos desafios para os saberes sistemáticos, isto é, 

aqueles que integram os processos de ensino e de aprendizagem na esfera da universidade.

Nesse sentido, um dos inúmeros desafios da universidade para com as comunidades 

que a circunscrevem é o de construir e manter um processo interativo de “Diálogo de Saberes 

[com as diferentes expressões dos grupos sociais, ou seja, abrirse para a interlocução com as] 

Diversidades Culturais”. 

No âmbito dos vários diálogos que o Curso de Serviço Social tem estabelecido, está 

aquele para com as questões afetas à área temática da criança e do adolescente, cuja atuação 

empreendida centrase na criação e no reforço das iniciativas que buscam defender os direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. 

Para   possibilitar   uma   melhor   dinâmica   da   ação   extensionista   junto   às   políticas 

setoriais5, no ano de 2000, por iniciativa do Colegiado do Curso foi criado o Programa de 

Apoio  à  Política  de Assistência  Social  –  PAPAS, que  até  o  ano  de  2005 foi  a   instância 

responsável por desenvolver as ações de apoio à implementação de políticas democráticas e 

participativas. Dentre as diversas atuações realizadas pelo Programa podese citar os Cursos 

de  Capacitação  de  Conselheiros   e  de  Gestores  de  Política  Pública  de  Assistência  Social, 

mediante parcerias com órgãos das administrações públicas municipais e estadual. 

No ano de 2005, com o objetivo de se abrir possibilidades de abrangência das demais 

políticas  setoriais,  o PAPAS foi  transformado no Programa de Apoio às Políticas  Sociais 

(PAPS).   O   PAPS   é   um   programa   permanente   que   desenvolve   atividades   regulares   de 
5 Áreas da Assistência Social, da Saúde, do Idoso e da Criança e do Adolescente, dentre outras.



extensão,  bem como atividades  temporárias  de prestação de serviços e de organização de 

eventos acadêmicocientíficos,  além de estar  acessível  para abrigar projetos que tenham a 

finalidade  de interagir  com os setores  de planejamento,  execução e avaliação de políticas 

públicas.

Desde o início do ano de 2007, mediante o estabelecimento de termo de parceria entre 

as  Universidades  Públicas  Paranaenses,  Secretarias  de  Governo  (SETI,  SECJ,  SETP)  e  o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) temse viabilizado o 

Programa de Capacitação Permanente do CEDCA, que se caracteriza como um trabalho de 

capacitação de conselheiros, de gestores, de profissionais e dos atores do Sistema de Garantia 

dos Direitos da área da Política da Criança e do Adolescente, em 76 municípios localizados na 

região de abrangência da UNIOESTE, envolvendo o total de 295 pessoas, das regiões oeste e 

sudoeste do Paraná, cujo recorte está  em conformidade com a abrangência dos Escritórios 

Regionais da SETP de Cascavel, de Foz do Iguaçu e de Francisco Beltrão. 

Desse   modo,   apresentase   a   reflexão   e   os   resultados   da   ação   de   capacitação, 

destacando a importância da inserção das universidades públicas e, em especial, atuação do 

PAPS   nesse   amplo   processo   que   requer   um   intenso   “diálogo   de   saberes...”   e 

compartilhamento de experiências.  

2. OBJETIVOS

A realização do curso de capacitação participa das respostas para uma das demandas 

da   realidade   social   e   defende   a   empresa   de   esforços   coletivos   para   que   aconteça   a 

intersetorialidade entre as diferentes políticas sociais. Assim, estabeleceuse como objetivo 

geral a ser atingido por todos aqueles que atuaram na realização do Curso de Capacitação em 

Direitos Fundamentais  e Violações:  “Capacitar  e assessorar Conselheiros  (Tutelares  e  dos 

Direitos) e profissionais que atuam na execução do Programa de Erradicação do Trabalho 



Infantil   (PETI)  e  do Programa Sentinela.  A ação de capacitação visa o fortalecimento  da 

descentralização políticoadministrativa e da participação popular na formulação, execução e 

avaliação de políticas sociais no âmbito municipal e regional.” (BIDARRA, 2007, p. 03).

Porém,  para  alcançar   tal  objetivo  alguns  procedimentos   tiveram que ser  adotados, 

sendo eles:

a) Investir   para   que   a   operacionalização   do   Curso   de   Capacitação   se   focasse   na 

aquisição da compreensão dos conceitos e dos mecanismos de registro do Sistema 

de Violação de Direitos, categorizados no SIPIA;

b) Subsidiar o processo de capacitação de Conselheiros Tutelares e dos Conselheiros 

Municipais   dos   Direitos   da   Criança   e   do   Adolescente   proporcionandolhes 

vivências práticas que repercutissem no aprimoramento de suas ações e

c) Criar condições para que o Curso de Capacitação também fosse um dos espaços de 

interlocução entre a extensão universitária, o ensino de graduação e pósgraduação 

e a pesquisa, no âmbito do Curso de Serviço Social.

3. MÉTODOS

A   proposta   metodológica   do   Curso   de   Capacitação   em   Violações   e   Direitos 

Fundamentais, ainda que tendo recebido recursos do FIA, não se reduz à mera prestação de 

serviços. No trabalho desenvolvido está depositado o compromisso com a educação como um 

direito social no qual a universidade pública tem o dever e a função social de contribuir para 

viabilizar. 

A operacionalização do Curso deuse do seguinte modo: ao longo do ano de 2007, 

organizouse   a   espacialização  de  09   (nove)   turmas,   cada  uma   com aproximadamente  35 

pessoas, em diferentes cidadespólo da região oeste e sudoeste do Paraná (02 em Cascavel, 02 

em Toledo, 02 em Francisco Beltrão, 01 em Foz do Iguaçu, 01 em Marechal Cândido Rondon 



e 01 em Ampére), nas quais alocaramse os cursistas pelo critério  de proximidade de seu 

município com a cidadepólo. A carga horária do Curso de Capacitação foi distribuída em 07 

módulos, da seguinte forma:

MÓDULO I – 16 horas
Oficina de Conselheiros Tutelares

 Aulas Teóricas

MÓDULO II  16 horas
Direito à Vida e à Saúde

 Aula Teórica
 Oficina prática do SIPIA no laboratório de Informática

MÓDULO III – 16 horas
Direito à Liberdade, ao Respeito e 
à Dignidade

 Aula Teórica
 Oficina prática do SIPIA no laboratório de Informática

MÓDULO IV – 16 horas
Direito à Convivência Familiar e 
Comunitária

 Aula Teórica
 Oficina prática do SIPIA no laboratório de Informática
 Oficina para os profissionais do programa Sentinela e do PETI

MÓDULO V – 16 horas
Direito à Educação, à Cultura, ao 
Esporte e ao Lazer

 Aula Teórica
 Oficina prática do SIPIA no laboratório de Informática

MÓDULO VI – 16 horas
Direito à Proteção ao Trabalho e 
à Profissionalização

 Aula Teórica
 Oficina prática do SIPIA no laboratório de Informática
 Oficina para os profissionais do programa Sentinela e do PETI

MÓDULO VII – 8 horas
Medidas Legais e entidades de 
atendimento

 Aula Teórica

As aulas   foram programadas  para  ocorrerem entre  os  meses  de abril  a  novembro, 

através de 14 encontros de 08 horas, distribuídos em cronogramas próprios para cada uma das 

turmas. O local de realização das aulas foram as dependências dos  campi  da Unioeste e da 

Faculdade de Ampére (Famper), para o que contouse com o apoio das Direções Gerais e com 

a   cooperação   do   Núcleo   de   Inovação   Tecnológica   (NIT/UNIOESTE)   na   cedência   das 

estruturas prediais e dos laboratórios de informática. 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS



O  Curso de  Capacitação em Direitos  Fundamentais  e  Violações  visou preparar  os 

conselheiros para o adequado manuseio e interpretação das variáveis do Sistema Nacional de 

Informação  para  a   Infância  e  Adolescência   (SIPIA),  bem como para   lhes  proporcionar  a 

compreensão dos significados  dos direitos  e da ocorrência  das violações,  ou seja,  quando 

crianças e adolescentes não são devidamente atendidos pela família, pela sociedade e/ou pelo 

Estado.

O SIPIA é um instrumento de registro das informações que tratam da garantia dos 

direitos fundamentais preconizados no ECA, cuja base são os Conselhos Tutelares e que “(...) 

visa o monitoramento da situação de proteção à  criança e ao adolescente,  sob a ótica  da 

violação e do ressarcimento dos direitos individuais.” (PARANÁ, 2006, p. 03)

Do total de 293 cursistas inscritos (nas modalidades de representantes do Conselho 

Tutelar,  Conselho Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente,  Programa PETI e 

Programa Sentinela), computouse que 285 se mantiveram com freqüência regular durante os 

06 (seis) meses de desenvolvimento do Curso, conforme se observa no gráfico a seguir.
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Esperase que os resultados obtidos com o processo de capacitação colaborem com a 

visibilidade   da   real   situação   das   violações   de   direitos   a   que   estão   sujeitas   crianças   e 

adolescentes brasileiros. O objetivo é que o Estado e a rede da sociedade civil, que atua em 

prol da defesa dos direitos de criança e adolescentes, possam rever as normas, os instrumentos 

e os programas a fim de estimular e fortalecer as ações e os serviços de proteção contra as 

violações dos direitos, assegurando o que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, com o projeto da Capacitação solidificamse as ações desenvolvidas através 

do PAPS e do “Ponto”, construídos na perspectiva de serem espaços para a interlocução com 

a comunidade, para estudos, pesquisas e troca de informações objetivando a defesa e garantia 

dos direitos da criança e do adolescente. Outro aspecto a ser enfatizado é a promoção da inter

relação entre  ensino,  pesquisa e  extensão reafirmando o caráter  público e democrático da 

universidade.

5. CONCLUSÕES

Dentre   os   princípios  que   balizaram   a   presente   ação   de   extensão,   destacamse:   a 

articulação   entre   os   diferentes   campos   de   conhecimento   no   interior   da   Universidade 

propiciando   o   trabalho   interdisciplinar;   a   articulação   entre   ensino/pesquisa/extensão   no 

processo   de   formação   profissional   de   quadros   qualificados   e   inseridos   na   comunidade 

regional na busca de respostas concretas para enfrentamento da “questão social” na qual o 

corpo docente e discente despende energia no conhecimento e intervenção na realidade. E, 

finalmente, a articulação entre universidade e comunidade externa realimentando o processo 

de desenvolvimento humano, social e econômico. 

A existência da parceria entre órgãos de Estado e o PAPS corrobora com as ações que 

historicamente o Curso de Serviço Social da Unioeste têm procurado efetivar através de seus 



programas e projetos de extensão, e exprime o seu compromisso político com a defesa da 

construção e consolidação dos direitos sociais na sociedade brasileira.

A execução desse curso de capacitação reafirma a preocupação da equipe do PAPS e 

do “Ponto” com a participação nos trabalhos vinculados à defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, objetivando a construção de respostas mais sólidas para as particularidades dos 

problemas sociais que atingem os segmentos mais espoliados da nossa região. 
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AS NOVAS FORMAÇÕES FAMILIARES E SUAS PERSPECTIVAS NO 
SISTEMA JURÍDICO
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ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral

RESUMO: A presente pesquisa nasceu a partir da observação histórica da família, da qual é 
inerente estabelecer um elo comparativo entre o modelo, quase único, dos tempos remotos e a 
vinculação afetiva entre pessoas que constituem as mais diversas formas de relacionamento 
familiar encontradas em nosso contexto social.  Esse traço evolutivo no que diz respeito às 
concepções da família carrega consigo novas problemáticas ao tema disposto no direito, uma 
vez que frente a forte tendência no aumento à já existente gama de relações familiares, impede 
que o texto normativo acompanhe e ampare de maneira equânime toda pessoa de direito. 
Deste modo, é possível que a proteção das novas associações entre pessoas baseadas pelo 
afeto estejam respaldadas na relação entre as normas especiais com a base principiológica 
constitucional.
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INTRODUÇÃO:

A  união  de  pessoas  ligadas  pelo  parentesco,  seja  por  meio  de  laços 
consangüíneos ou ainda exclusivamente pelos laços de afinidade, forma a instituição 
mais  antiga  e  presente  em  todos  os  períodos  históricos  da  evolução  humana,  a 
família.

Prevista no regimento jurídico  brasileiro,  já  dentro do texto constitucional,  o 
artigo 226 da Carta designa o Estado como força protetora da família uma vez que 
esta desde logo é reconhecida pelo ordenamento como a base da sociedade.

Historicamente,  a  família  assumiu  papel  relevante  para  o  direito  dentro  da 
sociedade  romana  regida  pelo  sistema  do  pátria  potestas.  A  formação  da  família 
estava “atrelada ao casamento monogâmico, heterossexual, ao modelo patriarcal e a 
propriedade privada”4. 

O  poder  conferido  exclusivamente  ao  pater,  que  possibilitava  o  mando  da 
cônjuge, filhos e demais descendentes que estivessem igualmente in potestate, motivo 
pelo  qual  as  famílias  concentravam  todo  o  poder  de  decisão  na  figura  do 
paterfamílias.5

As invasões bárbaras que levaram à queda do Império Romano no século V, 
incentivaram  a  fortificação  do  Catolicismo  inserindo,  dentro  das  novas  leis  de 
pensamento e formação social,  um novo modelo de família  conduzido pela “lei  de 
continuo  estreitamento  familiar”6.  Significa  dizer  que a  antiga  organização  parental 
sempre caracterizada por  famílias  numerosas em que os elos de parentesco mais 
distantes eram considerados, foi substituída por um novo regime mais semelhante ao 
da família nuclear que temos atualmente, na qual número de membros limita-se, em 
geral, aos cônjuges e prole.7 

 Outro aspecto de relevância crucial ao desenvolvimento da estrutura familiar 
que  influiu  nos  modelos  que  podemos  encontrar  hoje,  se  deve  às  Revoluções 
Burguesas iniciadas na Inglaterra no século XVII. As famílias, até então, formadas por 
uma grande quantia de membros para o auxiliar na produção rural , teve sua estrutura 
reduzida  em  razão  da  mudança  do  campo  para  a  cidade.  O  novo  agrupamento 
familiar, concentrou sua formação exclusivamente nos cônjuges e em um limite menor 
de  filhos.  Uma  nova  posição  foi  assumida  pelo  casal,  na  qual  a  mulher  seria 

4 AUTOR  DESCONHECIDO.  Disponível 
em:www.mp.sc.gov.br/portal/site/conteudo/cao/cij/programas/apomt/textos_parceiros/apomt_se
d_historicofamilia.ppt. Acesso em: 20 Fev. 2008
5 CRETELLA JUNIOR, José. Curso de Direito Romano: O Direito Romano e o Direito Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1993.p.116-117
6 MADALENO,Rolf.  Novas  Perspectivas  no  Direito  de  Família.Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado,2000.p.17.
7 MADALENO,Rolf.  Novas  Perspectivas  no  Direito  de  Família.Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado,2000.p.17.



responsável pelos afazeres domésticos enquanto ao homem cabia o sustento do lar.8

No  Brasil,  relatos  a  respeito  da  formação  e  diversificação  das  famílias 
precursoras  do  país  podem  ser  comparados  aos  contornos  traçados  por  Gilberto 
Freyre no seu livro Casa-Grande & Senzala, “no qual definiu a família patriarcal rural 
como  célula  máter  da  formação  da  sociedade  brasileira  ‘agrária,  escravocrata  e 
híbrida’.9 Embora pouco desenvolvido, o direito de família acompanhou o processo da 
chamada  família  colonial  através  do  direito  canônico  que  esteve  a  frente  das 
problemáticas familiares até o ano de 1960”.10 

Sob novos traçados ocasionados pelo processo evolutivo  de colonização,  o 
perfil  da  família  brasileira  aproximou-se  à  “concepção  mais  íntima,  com  natureza 
privada e, perdendo com o seu estreitamento, a sua finalidade principal de exploração 
econômica  rural,  a  sociedade  defronta-se com um outro  tipo  de  conjunto  familiar, 
voltado para a realização individual de seus membros”.11 

Há de ser destacado que, modernamente, novos valores foram impressos para 
caracterização da família. Rompendo com as idéias das antigas relações propostas, a 
sociedade contemporânea tem demonstrado a desnecessidade de ritos oficiais para o 
estabelecimento dos vínculos familiares, sejam estes religiosos ou cíveis. O que se vê 
no direito de família contemporâneo é a consideração dos laços afetivos que ligam as 
pessoas em sua convivência para o reconhecimento da existência da família.

Diante dessas novas regras de conduta da relação familiar, o célere avanço 
social se confronta com o caminhar legislativo que custa tomar força para reconhecer 
os aspectos e ritos admitidos tacitamente pelo contexto rotineiro do dia a dia. 

Esse fato leva à marginalização do grupo de pessoas associadas através das 
novas espécies de agrupamento com o intuito de formação familiar e a restrição dos 
direitos  constitucionais  que  outrora  o  Estado  protege.  Assim,  procuraremos 
demonstrar que uma das formas de amparar todo cidadão no julgamento das suas 
questões  de  direito,  seja  esta  para  avalizar  novos  relacionamentos  ou  os  direitos 
inerentes às relações firmadas pelo afeto e sob ato de vontade partes, continua sendo 
a  proteção  dos  fatos  levados  ao  patamar  jurídico  por  meio  dos  princípios 
constitucionais.
 

OBJETIVO:

Parece primordial demonstrar que para o avanço social brasileiro ser de fato 
constatado,  a família  tenha motivos para resgatar seus valores e atender a função 
social  prelecionada  no  texto  constitucional,  seja  esta,  a  de  formadora  e  base  da 
sociedade.

Face ao exposto, o objetivo essencial do presente trabalho é de evidenciar que 
embora a lei não consiga acompanhar as novas associações entre pessoas com o 

8 MADALENO,Rolf.  Novas  Perspectivas  no  Direito  de  Família.Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado,2000.p.17
9ALMEIDA, Ângela Mendes de. Família e História- Questões Metodológicas. Disponível em: 
http://www.usp.br/nemge/textos_seminario_familia/fam_hist_metodologicas_almeida.pdf  p.2 
Acesso em: 19 Fev. 2008.
10 MAGALHÃES, Roberto Barcellos de. e LIMA, Maria de Nazaré Oliveira. Direito de Família 
e das Sucessões. Rio de Janeiro: Lúmen Júris,1995.p 3. 
11 MADALENO,Rolf.  Novas Perspectivas  no Direito de  Família.Porto  Alegre:  Livraria  do 
Advogado,2000.p.17

http://www.usp.br/nemge/textos_seminario_familia/fam_hist_metodologicas_almeida.pdf%20p.2


intuito de formação familiar, a existência da família independe do respaldo jurídico uma 
vez demonstrados os laços de afeto que unem os entes em questão.

 

MATERIAL E MÉTODOS:

Para evolução da presente pesquisa o método utilizado é o dedutivo, segundo 
o qual,  verificada as hipóteses em que a inexistência de amparo legislativo, a uma 
leitura ao texto normativo, interpretação de doutrinas se torna inevitável para chegar a 
uma  solução  jurídica  adequada  que  promova  o  equilíbrio  social.  Os  instrumentos 
utilizados para o desenvolvimento  desta pesquisa  caracterizam-se pelas  pesquisas 
bibliográficas,  documental  e legislativa,  e ainda,  englobam os artigos de revistas e 
Internet, além de vários outros meios e técnicas de pesquisa direta e indireta.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Oriunda de um novo contexto social, a cada dia emergem idéias liberais que 
somam e modificam o conceito tradicionalista de relação parental. No cenário atual, é 
comum  a  multiplicidade  de  formas  e  agrupamentos  de  pessoas  que  buscam  a 
formação da instituição familiar, contudo, essa variabilidade facilmente diagnosticada 
no seio da sociedade sofre com a falta de amparo legal no que diz respeito a questões 
polêmicas ou não previstas pelo ordenamento, uma vez que em vista da celeridade na 
multiplicação das formas o sistema jurídico não consegue acompanhar esse processo 
evolutivo.

Com o advento do Novo Código Civil  no ano de 2002, que muitos dogmas 
referentes  às  relações  que  envolvem  cônjuges,  filhos  e  demais  familiares  foram 
modificados do ordenamento, haja vista que até os direitos e obrigações reservados 
nesse liame sofriam com a desatualização do Código Civil  de 1916 a que estavam 
sujeitos.

Inevitável  pensar  instantaneamente  na  contraposição  da  figura  familiar 
utilizada quando da elaboração do Código Civil  antigo e o contexto de expressivas 
diferenças em que o aplicador  da lei  estava obrigado a atuar afim de promover o 
direito de família. 

Até a entrada em vigor do Novo Código Civil, o intérprete da lei foi obrigado a 
suprir as deficiências resultantes do descompasso dos textos normativos trazidos com 
as  novas  problemáticas  de  uma  sociedade  constantemente  inovada.  Um  grande 
exemplo deste desalinho diz respeito ao reconhecimento da família ilegítima, já não 
mais existente em nosso ordenamento. Inserida no Código de 1916, a família ilegítima 
era  aquela  oriunda  muitas  vezes  de  uma  relação  extraconjugal  e  que  devido  a 
caracterização  conferida  pela  letra  da  lei,  os  membros  dessa  relação  estavam 
desprovidos  da proteção jurídica  para  os  casos que fizessem menção a  assuntos 
relativos à família formada pelo cônjuge infiel. 

A situação pejorativa atribuída aos cônjuges e filhos oriundos de famílias que 
não possuíssem uma vinculação matrimonial como a apregoada pela lei, fez com que 
tal conceito lançasse evidente confronto a alguns princípios fundamentais e gerais do 
direito brasileiro, como o principio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 



1º, inciso III da Magna Carta.
Assim,  observando  o  descompasso  trazido  não  somente  entre  os  textos 

normativos,  mas  principalmente  entre  esses  e  a  realidade  em  que  as  leis  são 
aplicadas, o legislador do Código Civil de 2002 optou por excluir do novo ordenamento 
a família  ilegítima,  impedindo com isso que o caráter preconceituoso atrelado a tal 
instituição se propagasse além das previsões jurídicas.

Embora o novo Código Civil  tenha entrado em vigor  no ano de 2002,  seu 
projeto original  data de 1969,  motivo pelo qual  a  legislação aplicada ao direito  de 
família continua sem abranger de maneira igualitária todos os cidadãos, haja vista que 
novos elementos foram inseridos na realidade social desde a elaboração do projeto.

A exemplo disso, podemos citar as relações homoafetivas não reconhecidas 
expressamente por nenhum dos ordenamentos jurídicos. A marginalização de certos 
grupos sociais como a união de pessoas de mesmo sexo, esta ligada ao preconceito 
arraigado no homem desde as civilizações e a leitura e aplicação fria da letra da lei 
para tais casos quando para a compreensão de tais situações um olhar mais amplo é 
exigido.

O pensamento que queremos despertar, é que apesar de situações como a 
citada  acima  não  estarem  legalmente  amparadas  não  elide  sua  existência  e  que 
principalmente se analisadas sob o prisma constitucional, os direitos civis dos sujeitos 
relacionados  são  de  inteira  procedência  uma  vez  que  é  preceito  fundamental  do 
Estado a busca pelo bem de todos “sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação.”12

Deste  modo,  implica  em dizer  que ao recair  sob o Estado a obrigação de 
proteger a dignidade de cada indivíduo, esta deve ser preservada por todos os órgãos 
estatais de maneira a garantir que, sem distinção, os cidadãos possuam igualdade na 
defesa da sua qualidade de ser humano, ainda que o nascer desse direito tenha de 
ser feito sob bases exclusivamente principiológicas.

CONCLUSÃO:

Verificados  casos  concretos,  como  o  das  relações  homoafetivas  e  famílias 
monoparentais, em que a lei deixa de atender o interesse social no que se refere a 
proteção jurídica de todos os cidadãos, com base no resgate do ensinamento do autor 
Celso Antonio Bandeira de Mello em seu livro O Conteúdo Jurídico do Principio da 
Igualdade  que  concluímos  que  “A  Lei  não  deve  ser  fonte  de  privilégios  ou 
perseguições,  mas  instrumento  regulador  da  vida  social  que  necessita  tratar 
eqüitativamente todos os cidadãos”13. 

Assim,  enquanto  o  direito  de  família  permanecer  com  limites  legais  que 
venham a cercear os direitos parte dos cidadãos, a busca pela proteção dos sujeitos 
de direito dependerá da interpretação positiva do principio da dignidade da pessoa 
humana co-relacionado  com os  demais  ordenamentos  que  carecem dos  olhos  da 
justiça.

12 Constituição Federal, artigo 1º, inciso, III.
13 MELLO, Celso Antonio Bandeira de.  O Conteudo Juridico do Principio da Igualdade. 
3ºed. São Paulo: Malheiros, 1995. p.10.
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DIREITOS NEGADOS: A CIDADE E A ESPECULAÇÃO DO SOLO URBANO

Paulo José Koling1, Carlos Alberto Seibert2, Valdemir José Sonda3,
Angélica Koefender Maia4 e Cristiane Bade5

Área 3: Direitos Humanos e Justiça

Comunicação Verbal

RESUMO: O projeto de extensão Loteamento Ceval (1991- ): memórias e imagens 
dos problemas sócio-ambientais, vem sendo realizado desde 2004 e consiste numa 
interação  entre  a  universidade  e  a  sociedade  local,  no  município  de  Marechal 
Cândido  Rondon,  em  particular  com  os  moradores  daquele  loteamento  que 
permanece irregular a quase 16 anos. Trata-se de uma experiência popular que tem 
como foco principal, num primeiro momento, a luta pelo reconhecimento do direito 
de morar e à cidade, efetivado através de uma ação civil pública ambiental (Autos nº. 
225/2005) movida no âmbito da Vara Cívil  da Comarca local,  envolvendo, de um 
lado, o Ministério Público (Promotoria de Defesa ao Meio Ambiente) e os moradores 
e,  de  outro,  como  réus,  a  municipalidade  e  o  agente  habitacional.  Dentre  as 
conquistas obtidas, até o momento, está o reconhecimento de que os moradores 
terão direito à permuta, sem ônus, dos lotes irregulares em que estão por outros 
regulares indicados pelo Município. No último ano os moradores tiveram que reagir e 
pressionar o poder executivo e o legislativo municipal para garantir o cumprimento 
de um acordo inicial,  pois alguns especuladores imobiliários pretendiam defender 
seus interesses nas áreas urbanas envolvidas na permuta.

PALAVRAS-CHAVE: Direito. Cidade. Pertencimento.

INTRODUÇÃO:  Considerando  a  trajetória  do  projeto  de  extensão  e  seus 
desdobramentos, já registrados no processo e divulgados pela equipe de trabalho 
em  eventos  de  extensão  e  de  pesquisa  realizados  em  anos  anteriores,  para  o 
momento cabe apresentar uma análise das ações realizadas durante o ano de 2007 
e contextualizar os avanços e riscos que os moradores do Loteamento Ceval tiveram 
que  enfrentar  diante  de  outros  interesses,  principalmente  no  que  se  refere  às 
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2 Mestrando do PPG em História, Poder e Práticas Sociais, na UNIOESTE. Professor da Rede Pública Estadual.
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tentativas  do  poder  executivo  de  mudar  o  conteúdo dos acordos firmados pelas 
partes  que  integram  os  Autos  nº.  225/2005,  da  Ação  Civil  Pública  Ambiental, 
construídos deste a Audiência Pública realizada no dia 11/11/2005, junto a Vara Cívil 
do  Fórum  Local.  Cabe  ressaltar  que  durante  o  último  ano,  os  moradores  do 
Loteamento Ceval e a equipe de trabalho da universidade e a advogada tiveram que 
garantir os avanços obtidos na negociação estabelecida com o executivo municipal e 
o legislativo, pois, os acordos firmados entre as partes – moradores e sua advogada 
com a Secretaria Municipal de Ação Social – no que se referia à permuta com lotes 
individuais que o município apresentou,  passou por um retrocesso, haja vista os 
novos interesses do executivo e de agentes imobiliários locais. Diante disto, houve a 
necessidade  de  pressionar  a  municipalidade (executivo  e  legislativo)  e  buscar  a 
imprensa regional para dar publicidade ao problema e garantir, aparados na Justiça, 
a  manutenção  do  acordo  da  permuta  com  lotes  de  propriedade  do  município. 
Através do projeto de lei nº. 058/2007, de agosto de 2007, o executivo pretendia 
vender 111 lotes públicos, dentre os quais quase todos os que foram indicados para 
a permuta com a área do Loteamento Ceval, e aventava comprar uma chácara para 
transferir os moradores. Diante da mobilização dos moradores e de seus apoiadores 
e da advogada Angélica K. Maia, o prefeito municipal, Edson Wasem, voltou atrás 
nesta  intenção  e  encaminhou  outro  projeto  de  lei  de  nº.  3.826,  de  23/11/2007, 
indicando a permuta e a escrituração dos lotes indicados no acordo assinado pela 
Secretaria Municipal de Ação Social.

OBJETIVOS: O projeto de extensão tem o propósito de estabelecer uma interação 
entre  membros  da  comunidade  universitária  e  uma  parcela  da  população  de 
Marechal Cândido Rondon, que reside numa área da periférica desta cidade e, a 
cada dia que passa, vive os problemas sócio-ambientais e sentem na pele os efeitos 
da  marginalização  e  da  discriminação,  para  não  dizer  da  segregação 
socioeconômica.  Este  intercâmbio  de  saberes  populares  e  de  conhecimento 
sistematizado nas instituições (Universidade, Ministério Público, Poderes públicos da 
municipalidade  e  da  Justiça)  dá  sentido  ao  caráter  das  atividades  de  extensão 
universitária e efetiva sua inserção social, bem como o envolvimento da sociedade 
na universidade. Com relação à participação na luta popular por direito sociais, a 
experiência ultrapassa o espaço e as inter-relações entre universidade-sociedade, 
sociedade-universidade,  a  adquire  dimensão  social  e  histórica,  pois  possibilita  a 
concretização  de  direitos  de  coletividade  e  produz,  na  esfera  da  Justiça, 
jurisprudência no âmbito do direito ambiental, efetivando a lei num direito.

MÉTODOS: Para a realização e acompanhamento da luta popular dos moradores do 
Loteamento Ceval na busca de uma solução jurídica para o caso das irregularidades 
do  empreendimento  habitacional,  dos  problemas  sócio-ambientais  e  de  riscos  à 
integridade  física  e  à  saúde  pública,  foi  preciso  realizar,  concretamente,  a 
indissociabilidade entre a extensão,  o ensino e a pesquisa não só no âmbito da 
universidade, mas também na própria interação social com a sociedade local e as 



instituições públicas.  No que se  refere  ao  primeiro  caso da  interação,  o  projeto 
adquiriu conteúdo de uma pesquisa participante (BRANDÃO, 1984) e de um ato 
pedagógico socializante (FREIRE, 2006), ao mesmo tempo em que para o segundo 
caso foi preciso recorrer a terceiro, pelo menos no que se dizia respeito ao âmbito 
da Justiça. As situações vividas durante o ano de 2007, resultantes da iniciativa 
isolada do executivo em retroceder nos acordos (in)formais estabelecidos entre a 
advogada dos moradores e a Secretaria Municipal de Ação Social,  exigiram uma 
reação e cobrança pública dos compromissos firmados anteriormente. Para tanto, foi 
produzido  um dossiê  documentado,  com exposição de cada passo dado para  o 
cumprimento do acordo assinado em audiência pública, em 11/11/2005, assim como 
dos seus desdobramentos e as decisões subscritas pelas partes relacionadas às 
mudanças  na  indicação  de  lotes  individuais  para  a  permuta,  em  substituição  à 
proposta  de  ser  uma  única  área  e  ser  urbanizada  e  parcelada  em  lotes.  Em 
decorrência  da  tentativa  adotada  pelo  prefeito  municipal  em  retroceder  no 
encaminhamento da matéria, o dossiê foi reproduzido e enviado para os principais 
meios de comunicação no âmbito municipal e regional (televisão, rádio e jornais), ao 
executivo  e  à  Secretaria  Municipal  de  Ação Social  e  a  todos  os  vereadores  do 
município. Esta ação resultou num recuo do prefeito municipal, aceitando os termos 
dos compromissos  firmados anteriormente  entre  a  Secretaria  Municipal  de  Ação 
Social, Eliete Wasem, e os moradores e sua advogada.

DISCUSSÃO  E  RESULTADOS:  Durante  o  ano  de  2006  e  o  início  de  2007  a 
advogada dos moradores, Drª. Angélica K. Maia, os moradores e os membros do 
projeto de extensão acordaram que a questão da permuta da área do Loteamento 
Ceval seria realizada através da destinação de lotes individuais escriturados para 
cada família e não mais através da compra de uma única área a ser urbanizada e 
parcelada, como havia sido firmado no acordo da Audiência Pública realizada na 
data de 11/11/2005. A decisão dos moradores foi aprovada em reunião realizada no 
dia  3/02/2007,  e  formalizada  ao  município  através  de  correspondência  subscrita 
pelos moradores e a advogada, contendo cópia dos documentos, ao mesmo tempo 
em que solicitaram providências e agilidade na tramitação. No dia 3 de agosto de 
2007, os moradores e a advogada subscrevem um ofício endereçado ao prefeito 
municipal, no qual enfatizaram a preocupação diante da demora do processo e das 
informações “extra-oficiais de que haveria uma modificação nos planos”. Na data de 
8 de agosto, foi realizada uma reunião entre o executivo (prefeito Edson Wasem e 
os advogados Dr. Portela e Dr. Flávio Schmidt) e a advogada (Drª. Angélica Maia) e 
representantes dos moradores (Francisco This, Renato José Antes e Mário Taube), 
durante a qual o prefeito informou pessoalmente que iriam mudar as negociações e 
retomar  a  primeira  proposta  de  adquirir  uma área rural  para  implantar  um novo 
loteamento. Através do projeto de Lei nº. 058/2007, o município venderia 111 lotes 
públicos, dentre os quais havia 26 anteriormente indicados para a remoção e as 
permutas  indicadas  nos  Autos  nº.  225/2005,  e  com  parte  do  valor  arrecadado 
comprariam uma área para permutar com os lotes dos moradores. Na Mensagem e 



Exposição de Motivos nº. 063/2007, de 8/08/2007, que acompanhou o projeto de Lei 
nº. 058/2007, o executivo justificou a necessidade da venda dos lotes do município 
haja vista os transtornos para sua manutenção, dificuldade para o estabelecimento 
de serviços públicos ou áreas de lazer, dada a baixa metragem, e para o aumento 
do patrimônio e orçamento público. Na mensagem do projeto de lei,  o executivo 
também  informa  ao  legislativo  que  os  lotes  seriam  vendidos  através  de  leilão 
público,  com  preço  mínimo  indicado  no  anexo  do  projeto  de  lei.  A  tabela  de 
avaliação do preço mínimo de mercado para os lotes havia sido elaborada por uma 
Comissão  Permanente  de  Avaliação,  designada  pela  Portaria  nº.  008/2007,  de 
08/01/2007, formada por representantes do governo e de Imobiliárias que atuam no 
município. Ora, cabe observar que desde o início do ano de 2007, parte do governo 
municipal já havia mudado de opinião e somente no mês de agosto, em reunião 
informal, comunicaram o fato aos moradores e à advogada.  A iniciativa de vender 
lotes do Município, obtidos através da destinação de área pública dos projetos de 
loteamentos,  estava articulada com outros  interesses do  governo  municipal  para 
financiar e subsidiar projetos de desenvolvimento industrial, em particular um projeto 
de  instalação  de  um  frigorífico  de  suíno.  Obviamente  que  a  participação  de 
imobiliárias  na  avaliação  do  preço  de  mercado  dos  lotes  indica  interesses  de 
especulação do solo urbano. Sabe-se, também, que especuladores imobiliários e 
proprietários de loteamentos que integravam a relação dos lotes indicados para a 
permuta  com  os  moradores  do  Loteamento  Ceval  fizeram  pressão  para  que  o 
executivo não realizasse a permuta, pois a condição socioeconômica dos futuros 
proprietários desvalorizaria os demais lotes. Além destes interesses de especulação, 
de  restrição  social  e  de  status de  agentes  imobiliários,  houve  manifestações de 
particulares da vizinhança das respectivas áreas dos lotes indicados para permuta 
que  expressavam  descontentamento  diante  da  possibilidade  de  terem  novos 
vizinhos pobres, além de já terem opinião formada, pelo senso comum, sobre quem 
vive, hoje, no Loteamento Ceval. Todavia, esta discriminação e estigma não estão 
restritos a este caso, pois se trata, sim, da construção de uma sociedade e de uma 
moral e cultura hegemônica com caráter de classe, que se expressam em modos de 
viver  e  de  construção  de  territórios  e  espaços  sociais  na  cidade,  temas  que 
extrapolam esta comunicação.

Diante do cenário de mudança de posição do governo municipal e da matéria 
enviada ao legislativo, foram 
realizadas várias atividades para 
pressionar o executivo e os 
vereadores para evitar a aprovação 
da referida lei. Neste sentido, 
representantes dos moradores 
acompanharam a sessão da 
Câmara de Vereadores realizada no 
dia 13 de agosto.

FOTO  1:  Sessão  de  Câmara 



Municipal de Vereadores, realizada 
no  dia  13/08/2007,  e  que  foi 
comunicada  a  Mensagem  e 
Exposição de Motivos nº. 063/2007 
e o Projeto de Lei nº. 058/2007,

Durante  aquela  semana  a  Drª.  Angélica  K.  Maia  agendou  uma reunião  com os 
moradores  para  tratar  das  novas  questões.  Esta  reunião  ocorreu  no  dia  18  de 
agosto, tendo por local  a própria rua do loteamento, na qual  compareceram três 
vereadores: Walmor Mergener (DEM, à época também era presidente da Sociedade 
Comunitária  de  Habitação  Popular),  João  Marcos  Gomes  (PP)  e  Albenice  Pinto 
(PPS).

FOTO 2 e 3: Reunião dos moradores do Loteamento Ceval na Rua São Marcos, com a presença da 
advogada, Drª Angélica K. Maia, e os vereadores. 20/08/2007.

Nesta  reunião  os  três  vereadores  se  comprometeram  a  apresentar  emenda  no 
projeto de lei nº. 058, retirando da relação original dos lotes aqueles que haviam sido 
indicados para permuta com os moradores do Ceval. O presidente da Sociedade 
Habitacional  também  informou  que  o  prefeito  havia  retrocedido  na  intenção  de 
vender os lotes indicados nas negociações e Mergener disse que se empenharia 
para que as escrituras fossem entregues até o final do ano, no Natal, mas isto não 
dependeria  apenas  da  sua  vontade.  É  oportuno  destacar  que  na  proposta  de 
permuta  apresentada  pela  Secretaria  Municipal  de  Ação  Social,  os  lotes  têm 
metragem  inferior  ao  que  consta  na  escritura  atual  dos  lotes,  pois  haveria 
desmembramento. Mesmo assim, 26 lotes indicados para o leilão faziam parte das 
negociações com os moradores. Outra medida adotada em favor dos moradores foi 
a elaboração de um Relatório dos Autos nº. 225/05, e sua distribuição para os meios 
de  comunicação  local  (emissoras  de  rádio  e  jornais)  e  a  todos  os  vereadores. 
Também  foi  entregue  cópia  para  os  advogados  do  executivo,  ao  prefeito  e  à 
secretária municipal de Ação Social, que se viu em “saia curta”, pois suas ações 
foram inicialmente determinadas pelo executivo e posteriormente desconsideradas 
pelo prefeito. A Drª. Angélica agendou a vinda de duas emissoras de televisão com 
alcance regional e estadual, a RPC-TV/Globo e CATVE, ambas de Cascavel, que 



fizeram a cobertura in loco do caso “Loteamento Ceval”, tendo veiculado a matéria 
em suas programações nos dias 28/08/2007 (RPC-TV) e 30/08/2007 (CATVE), das 
quais obtivemos cópias. Em decorrência destas ações o prefeito municipal recuou 
de sua decisão e enviou nova mensagem do legislativo municipal  (Mensagem e 
Exposição de Motivos nº. 100/2007, de 9/11/2007), acompanhada de novo projeto 
de Lei nº. 3.826, de 23/11/2007, aprovado na Câmara de Vereadores. Pela nova lei, 
o executivo manteve o acordo da permuta firmada entre os moradores e a Secretaria 
de Ação Social, comprometendo-se a repassar os lotes à Sociedade Comunitária de 
Habitação Popular, que é a proprietária titular da área do Loteamento Ceval, e esta, 
por  sua  vez,  permutará  os  lotes  com  os  moradores.  Considerando  os 
encaminhamentos  do  prefeito  e  do  legislativo,  a  advogada  encaminhou  toda  a 
documentação dos moradores para que o Município  e  a  Sociedade Habitacional 
providenciassem a escrituração dos lotes.  Até  a presente  data (final  de  abril  de 
2008) temos a informação de que os documentos foram encaminhados ao Cartório. 
No que se refere à tramitação dos Autos nº. 225/2005, na Vara Cível, até o final do 
ano de 2007 foi juntado os relatórios dos peritos contratados pela Justiça para fazer 
o  levantamento  in  loco das condições ambientais  da  área do loteamento  e  das 
benfeitorias.

CONCLUSÕES:  Os fatos ocorridos durante o ano de 2007 demonstraram outras 
faces  da  cidade.  Se  do  ponto  de  vista  da  morosidade  processual  que  há  no 
Judiciário e a particularidade do caso – que requeria a contratação de profissionais e 
a realização de várias perícias (geológica, ambiental  e de benfeitorias)  in loco – 
justificam o pequeno avanço, obtido com a inclusão dos laudos periciais, por outro, 
do ponto de vista das contradições sociais e dos interesses envolvidos com a coisa 
pública e a especulação do solo urbano, neste ano o problema foi ampliado. Além do 
desinteresse do governo municipal em levar adiante os compromissos acordados, a 
tentativa  de  leiloar  os  lotes  indicados para  permuta  evidenciou  os  interesses de 
grupos imobiliários interessados na especulação do solo urbano e na apropriação do 
patrimônio público. Todavia, o que mais chamou atenção foi a discriminação social e 
a segregação socioeconômica que permeia os espaços da cidade e nega direitos.
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RESUMO: O  presente  estudo,  fundamentado  na  realidade  apresentada  pelo  Instituto 
Brasileiro  de  Geografia  Estatística  (IBGE)  e  na  legislação  pertinente  ao  interesse  das 
crianças e adolescentes em caso de separação judicial, apresenta uma análise dos motivos 
que levam o judiciário a seguir o dogma de que a mãe é a guardiã natural dos filhos em 
caso de monoparentalidade; que os filhos devem permanecer, preferencialmente com mãe 
em  caso  de  dissolução  de  sociedades  conjugais  (oficializadas  ou  não),  especialmente 
porque, crescer sob a guarda da mãe não é sinônimo necessário de melhor interesse do 
menor. O método de abordagem utilizado é o fenomenológico e as técnicas de pesquisa são 
a bibliográfica,  a documental  e a legislativa,  englobando artigos publicados nos diversos 
meios disponíveis.

PALAVRAS-CHAVE: Famílias monoparentais, guarda dos filhos, separação conjugal.

1  –  INTRODUÇÃO: A  família  estruturada  e  unida,  convivendo  sob  o  mesmo teto,  é  a 
situação  ideal  para  que  os  filhos  tenham  um  ambiente  saudável  e  estável  para  seu 
desenvolvimento.  Estudos da socióloga americana Judith Wallerstein,  citados por Martha 
Mendonça,  dão  conta  de  que  “filhos  de  pais  divorciados  costumam  apresentar  mais 
problemas emocionais, menor rendimento escolar e pior auto-estima que os filhos de casais 
tidos como estáveis”. Em suas conclusões, a socióloga sugere que os pais deveriam lutar ao 
máximo para preservar a relação em função do bem estar dos filhos. Ainda segundo Martha 
Mendonça, a cada ano, mais de 200 mil crianças, somente nos grandes centros do Brasil, 
acompanham a dolorosa “via crucis” da separação dos pais. Nessa situação, os caminhos 
para decisão da concessão da guarda dos filhos é feita, preferencialmente por acordo entre 
as partes, quando não há possibilidade de adoção da guarda compartilhada (especialmente 
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nos  casos  em  que  os  pais  residem  em  cidades  distantes  uma  da  outra).  Esgotada  a 
possibilidade de pactuação da decisão acerca da guarda, cabe ao judiciário sentenciar, à luz 
da legislação vigente, com qual dos pais devem permanecer os filhos. Nesse momento é 
que se apresentam as desigualdades, uma vez que a maioria esmagadora das decisões 
confere  às  mães  a  missão  de  proteger  e  educar  os  filhos.  Quais  as  razões  para  tal 
procedimento? O que embasa as decisões judiciais para que haja tamanha desproporção 
em desfavor do pai?

2  -  OBJETIVOS:  Este  trabalho  se  propõe  à  análise  das  razões  e  fundamentos  que 
determinam a tendência judicial de concessão da guarda dos filhos às mães, em caso de 
separação de casais, questionando as decisões contrárias às demandas dos pais, tidos pelo 
judiciário como parte inadequada para prover as necessidades dos filhos, salvo no quesito 
ligado às demandas econômico-financeiras. Afirma o judiciário, por meio das sentenças, que 
o pai, via de regra, não é o guardião ideal, prestando-se tão somente como provedor de 
alimentos. Manifestações contrárias às decisões judiciais permeiam o Brasil de norte à sul, a 
exemplo de Luis Armando, um paulistano de 45 anos de idade que declarou ao jornal O 
Globo, em dezembro de 2007: “vivemos atualmente a situação de meros provedores e pais 
quinzenais em razão da guarda unilateral concedida de maneira indiscriminada às mães de 
nossos filhos.  Esqueceu-se o Judiciário  de que,  sim,  existem pais  que verdadeiramente 
amam  seus  filhos  e  nunca  deixarão  de  amá-los,  mesmo  após  a  fragmentação 
conjugal." (FARAH, 2007, pág 1)

3  -  MÉTODOS:  Este  estudo  foi  realizado  a  partir  do  método  fenomenológico,  onde  se 
buscou a análise da realidade social  das decisões judiciais para a guarda de crianças e 
adolescentes  em  famílias  monoparentais.  A  metodologia  está  assentada  em  revisão 
bibliográfica e documental, além de informações arregimentadas na legislação pertinente, 
em teses doutrinárias, artigos, pareceres, entre outros, os quais, após analise comparativa, 
foram sopesados uns com os outros, a fim de se constituir em percepção dialética de teses 
e síntese.

4 – DISCUSSÃO E RESULTADOS:  Indiscutível e cientificamente comprovada a diferença 
comportamental  das crianças e adolescentes decorrente das características de estrutura 
familiar. Estudos revelam que o sexo e educação do detentor da guarda, âmbito residencial 
e situação econômica refletem-se, de modo muito mais intenso, em crianças e adolescentes 
que vivem em famílias monoparentais do que aquelas que vivem em lares biparentais.
Estudos realizados nos Estados Unidos por Sara McLanahan e Gary Sandefur3 demonstram 
que a probabilidade de que crianças que cresceram em famílias  monoparentais  tenham 
filhos fora do casamento é três vezes maior  que aquelas que conviveram com pais  em 
relação conjugal harmônica. Jovens do sexo feminino, oriundas de famílias monoparentais 
matriarcais, tem quase 40% de probabilidade de engravidar na adolescência, ao passo que 
esse número fica abaixo de 11% para os casos de famílias intactas. Comprova-se assim, 
que a melhor maneira de se evitar os distúrbios emocionais ou comportamentais, ainda é o 

3  ESPADA,   João   Carlos   et   al.   Estudos   em   crianças   oriundas   de   famílias   monoparentais   e   biparentais,   Disponível   em: 
http://familia.aaldeia.net/familiamonoparentalbiparental.htm. Acessado em 10/03/2008 (apud Sara McLanahan e Gary Sandefur, Growing up 
with a Single Parent, 1994, in David Popenoe, Life Without Father, p. 56)



crescimento em famílias biparentais. A instituição do casamento é, de longe, a situação que 
melhor pode lidar com o emocional de crianças e adolescentes.
Evidente  que  o  ideal  não  se  reflete  na  realidade  em  muitos  casos  e,  para  esses,  é 
necessário prover solução às demandas relacionadas às famílias cujos pais não são mais 
capazes  de  convivência  harmoniosa  sob  um  mesmo  teto.  Pacificação  absoluta,  tanto 
doutrinária, quanto jurisprudencial, é a de que o interesse maior a ser preservado é sempre 
o dos filhos gerados da união fracassada. Nesse sentido, cite-se a decisão proferida pelo 
Superior Tribunal de Justiça, em março de 2007:

STJ. Menor. Família. Guarda judicial. Prevalece o interesse 
da menor. ECA, arts. 28 e 33. “Nas decisões sobre a guarda de 
menores,   deve   ser   preservado   o   interesse   da   criança,   e   sua 
manutenção   em   ambiente   capaz   de   assegurar   seu   bem   estar, 
físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros”.  (STJ  
Rec.   Esp.   686.709      PI      Rel.:   Min.   Humberto   Gomes   de 
Barros      J.   em   28/06/2006      DJ   12/03/2007      Boletim 
Informativo da Juruá 431/039544). 

Entretanto, a realidade fática das sentenças e acórdãos espalhados pelo país dá conta da 
quase  unanimidade  de  estabelecer  a  guarda  à  mãe.  Inevitável  a  argüição  acerca  da 
presença  da  supremacia  do  interesse  do  menor  em todos  os  casos  em que  a  mãe é 
beneficiária da guarda: será o pai, parte que sucumbe na lide, tão incapaz de atender aos 
interesses dos seus filhos?
Dados estatísticos apresentados pelo IBGE demonstram a realidade das decisões judiciais 
ocorridas no Brasil, no período de 1997 à 2003: A guarda dos filhos fica com a mãe em mais 
de 93% dos casos, enquanto que o pai fica com a atribuição de guardião em menos de 5% 
das decisões sentenciadas. A guarda conjunta, no mesmo período, saltou de 0,5% (1997) 
para  2,7%  (2003).  O  censo  de  2006  trouxe  novos  números,  ampliando  os  índices  de 
sucesso do pai, na lide quanto à guarda dos filhos, para 9%. Diante da situação anterior, 
pode  se  considerar  uma  vitória  excepcional,  mas,  comparativamente  à  hegemonia  das 
decisões favoráveis  à mulher,  em pleno século  XXI,  e  à luz da Constituição Federal,  a 
evolução é praticamente inócua. Há que se falar em igualdade entre homens e mulheres, a 
partir desses fatos?
A Constituição Federal do Brasil é generosa no trato da igualdade entre as pessoas, não 
permitindo  qualquer  privilégio  ou  distinção  perante  a  justiça.  Essa  evidência  pode  ser 
encontrada  ao longo  do  texto  constitucional,  especialmente  nos  artigos  5º,  onde  proíbe 
qualquer tipo de distinção, afirmando que “todos são iguais perante a lei (...)” e, no inciso 
primeiro,  onde  evidencia  ainda  mais  a  igualdade  entre  homens e  mulheres  quanto  aos 
direitos e obrigações; Na mesma Constituição Federal, no art. 226, § 5º reza: “·Os direitos e 
deveres  referentes  à  sociedade  conjugal  são  exercidos  igualmente  pelo  homem  e  pela 
mulher”,  em clara reiteração e especificação mais aprofundada quanto a isonomia entre 
homens e mulheres no trato das questões familiares; Como último exemplo, o § 4º do art. 
226, deixa claro que família, mesmo monoparental, também é família: “Entende-se, também, 
como entidade familiar  a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descentes”. 
Suportando-se no Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), é possível 
comprovar a cuidadosa preocupação do legislador quanto a ruptura das uniões estáveis ou 
casamentos, com relação à destinação da prole, em destaque nos artigos: a) art. 1.631, que 



atribui o poder familiar à ambos os pais, salvo se houver falta ou impedimento de um deles, 
caso em que o outro exercerá o poder com exclusividade;  b) Seguindo,  no art. 1.632, o 
legislador  esclarece  que,  mesmo  nos  casos  de  dissolução  da  relação  conjugal,  não 
desaparece a relação entre pais e filhos, salvo quanto ao direito de companhia destes em 
relação àqueles; c) O art. 1.583 trata da possibilidade de acordo entre as partes quanto a 
guarda  dos  filhos,  sem  entretanto  citar  qualquer  privilégio  para  qualquer  um  dos  pais, 
devendo o poder judiciário acatar o acordo negociado; d) Entretanto, se não houver acordo 
entre os pais, o art. 1.584 clarifica, sem a menor sombra de dúvidas, que a guarda deve ser 
atribuída àquele que “revelar melhores condições para exercê-la”. Infere-se, portanto, que, 
em nenhum momento, nem a Constituição Federal, nem o Código Civil, trazem qualquer tipo 
de privilégio para o pai ou para a mãe, mantendo iguais os direitos de exercício da guarda 
dos filhos. Reiterando essas normas, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, também retrata que o interesse dos filhos deve prevalecer, 
jamais referenciando qualquer  um dos ex-cônjuges como o ideal.  Sequer há preferência 
para qualquer uma das partes, sendo enfático o legislador, ao afirmar que há igualdade de 
condições  entre  pai  e  mãe  para  exercício  do  pátrio  poder.  Essa  normatização  está 
esclarecida nos arts. 21 e 22 do citado estatuto, sendo que o primeiro assegura o direito a 
qualquer  dos  pais  de  se  socorrer  no  judiciário  para  dirimir  as  divergências  quanto  a 
divergência. Por ser anterior ao Código Civil,  o ECA mantém a expressão “pátrio poder”, 
mas já denota o entendimento de que ambos os pais estão em situação de plena igualdade 
de direitos e obrigações em relação aos filhos. O segundo artigo citado trata das obrigações, 
também em igualdade, dos deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
além das obrigações de “cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
Ilegal, portanto, qualquer pretensão de embasamento que outorgue a guarda dos filhos à 
mãe,  sem  que  haja  comprovação  de  que  é  ela  a  parte  mais  apta  a  prover  todos  os 
interesses do menor. O IBGE apresentou, em sua pesquisa de 2006, uma sutil elevação dos 
índices de destinação da guarda ao pai, mas persiste o abismo estatístico entre os cônjuges 
no que tange às sentenças favoráveis à mãe. Inadmissível  que possa existir  justificativa 
plausível para tal volume de decisões privilegiando a figura materna. Seriam os genitores 
tão incapazes de cuidar dos seus rebentos a ponto de validar tamanha diferença? Ou será 
admissível que os pais sejam desinteressados em relação aos seus filhos a tal ponto de 
contribuir para tamanha divergência?
Para  atender  os  interesses  do  menor,  pode-se  considerar  os  princípios  elencados  na 
declaração universal dos direitos da criança, especialmente no item que trata do Direito à 
Especial  Proteção  para  o  seu  Desenvolvimento  Físico,  Mental  e  Social.  A  lei  deve 
estabelecer os meios para que a criança tenha acesso às oportunidades que proporcionem 
o  desenvolvimento  físico,  social,  mental  e  espiritual,  mas  é  a  família,  monoparental  ou 
biparental, a primeira responsável para que isso ocorra, lhe sendo incumbida a tarefa de 
proporcionar esse desenvolvimento á criança.

5 - CONCLUSÃO:  A infância e adolescência são os períodos mais importantes da vida, 
constituindo-se no período de formação das bases estruturais que nortearão a vida adulta. 
Dogmas e valores são formados em tenra idade, assim como os caminhos da retidão. O 
livro dos  Provérbios,  no capítulo 22,  versículo 6,  da Bíblia,  traz a orientação:  “Ensina o 
caminho que a criança deva andar e quando for grande não se desviará dele.” É, portanto,  
obrigação  do  poder  familiar,  quer  seja  monoparental,  quer  seja  biparental,  o  zelo  pelo 
crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes à luz da retidão e da felicidade.  



Para  os  casos  específicos  de  monoparentalidade,  tratado  nesse  trabalho,  há  que  se 
considerar a lei que obriga a igualdade de direitos para o pai e para a mãe no exercício do  
poder familiar perante os filhos, especialmente quando a guarda compartilhada for contra-
indicada (o que é comum quando os pais residem em cidades ou comarcas distintas, de tal  
modo que o compartilhamento se torna impraticável). A expectativa é que a realidade se  
aproxime  da  ideologia  e  isso  só  se  confirmará  quando  houver  equilíbrio  estatístico  na 
concessão da guarda entre pai e mãe. A evolução tem sido lenta, mas um avanço de 5% 
para  9%  representa  quase  o  dobro  de  decisões  que  beneficiam  a  figura  paterna  em 
detrimento dos velhos dogmas que permeavam as mentes dos juízes, onde a mãe era a 
“guardiã natural”.
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INFÂNCIA E JUVENTUDE: UNIOESTE EM PROL DA CIDADANIA E DA 
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ÁREA 03  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA: Assistência Jurídica; Capacitação e 
Qualificação  de  Recursos  Humanos  e  de  Gestores  de  Políticas  Públicas  de  Direitos 
Humanos; Cooperação Interinstitucional e Cooperação Internacional na Área; Direitos 
de Grupos Sociais; Organizações Populares; Questão Agrária.

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral.

RESUMO: Este estudo visa uma reflexão lógicojurídica sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, contribuindo assim, para ampliar o levantamento e a organização de 
obras e informações sobre a Criança e o Adolescente na Comarca de Marechal Cândido 
Rondon. Aprimorando desta forma o conhecimento e contribuindo para a disseminação 
desta área jurídica. Por outro lado, isto se faz necessário devido à relevância do tema e à 
carência  de material   jurídico.  A metodologia  utilizada  para a  realização do presente 
artigo foi o dedutivo, com o estudo bibliográfico. 
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Palavraschave: Adolescente; assistência judiciária.

INTRODUÇÃO:  O   objetivo   principal   em   estudar   o   Estatuto   da   Criança   e   do 
Adolescente   vem   da   necessidade   de   estabelecer   sua   utilização   forense.   Constituindo   sua 
viabilidade dentro e fora dos tribunais e de inserilo dentro da atividade de pesquisa científica. 
No   desenvolvimento   desse   projeto   permitese   identificar   novas   matérias   de   estudo   e 
alternativas nos processos judiciais.

Mesmo após  mais  de  15 anos  da  criação do  Estatuto  da Criança  e  do Adolescente 
(1990), ainda há grande dificuldade para efetivar os direitos estabelecidos. Entre eles estão: 
pouca  produção   jurídica   sobre  o   tema,   a   ausência   de   formação  de  uma   consciência   dos 
deveres  estabelecido  no ECA; dificuldade  municipal  em fazer  pensar  e  executar  políticas 
públicas para a infância e a juventude.

Argumentase assim, a necessidade de orientação sobre o ECA – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, o reconhecimento de sua relevância na sociedade brasileira e a fomentação 
de   idéias   que   implementem   Políticas   Públicas   para   a   efetiva   concretização   dos   direitos 
estabelecidos.

OBJETIVO:  Demonstrar   a   importância   das   atividades   realizadas   pelo   Núcleo   de 
Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude. Ao passo que a população carente 
da Comarca de Marechal Cândido Rondon, que abrange os Municípios de Marechal Cândido 
Rondon, Mercedes, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Pato Bragado, recebem atendimento 
judicial e extrajudicial gratuito. Ao mesmo tempo, referido projeto incentiva e proporciona a 
pesquisa científica. 

MATERIAL   E   MÉTODOS:  Para   realização   do   trabalho   foi   utilizado   o   método 
dedutivo. A metodologia aplicada fora às técnicas de leitura e de fichamento bibliográfico, 
sendo que esta engloba artigos de revistas e dissertações. Esta pesquisa produziu através de 
discussão conjunta, uma relação entre enunciados básicos, nomeado silogismo, obtendo assim 
uma conclusão  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do Adolescente  de  forma a aplicar   todo o 
conhecimento nos processos judiciais.

DISCUSSÃO:  Nosso  país   infelizmente   reflete   uma discrepância   de   classes   sociais. 
Sendo que a maioria das pessoas está localizada na classe social média e baixa; necessitando 
do   Poder   Administrativo   para   garantir   a   assistência   judiciária   gratuita,   a   qual   visa   o 
atendimento   e   o   acesso   à   justiça   com   isenção   de   pagamentos   de   custas   e   honorários 
advocatícios.



Os núcleos de prática jurídica acabam por vir a preencher essas lacunas e desenvolver a 
função de advogados dativos. A assistência judiciária vem para garantir o acesso à justiça e o 
princípio da isonomia nos processos.

Os advogados dativos são nomeados pelo Juízo, e prestam serviços sem fins lucrativos 
em prol de uma sociedade mais justa e cidadã. No caso dos núcleos, os advogados colocamse 
a disposição da justiça, solicitando inclusive a sua nomeação para atuar na defesa das pessoas 
necessitadas.

Os   beneficiários   geralmente   são   todas   as   pessoas   físicas   que   comprovem   a   real 
necessidade financeira, ou seja, o empobrecimento. Todavia, no caso dos Núcleos de Estudos 
e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, os advogados exercem essa mesma função 
quando no processo ocorrer à presença e o interesse da criança e do adolescente.

Essa assistência judiciária gratuita é atividade técnicojurídica prestada pelos advogados 
e   seus   estagiários,   com   o   intuito   de   informar,   aconselhar   e   orientar   a   população, 
proporcionando informação coerente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além   de   tudo,   os   estagiários   e   os   advogados   contribuem   em   eventuais   conflitos 
relacionados à criança e ao adolescente extrajudicialmente, independendo da miserabilidade; 
através   do   acompanhamento   de   políticas   públicas   “(...)   “proponho   o   entendimento   das 
políticas públicas como conjunto de decisões e ações destinadas à resolução de problemas 
políticos”   (p.  731);   e   contrapõe  a   idéia  de  “problemas  políticos”  a  expressão  “estado  de 
coisas”. Assim, somente quando alcançam a condição de problemas de natureza política e 
ocupam a   agenda  pública,   alguns  processos  de  natureza   social   abandonam  o   “estado  de 
coisas”.” (SPOSITO; CARRANO, p. 17); avaliando o desenvolvimento da situação fática na 
qual o adolescente  brasileiro esta inserido sugerindo assim formas de retirálo de situação de 
risco, fazendo isso por meio de informação em jornais da região sobre o Estatuto da Criança e 
do  Adolescente;   também mantêm,  elaboram,  divulgam e  publicam artigos   sobre  o  ECA; 
promovem  junto  aos  alunos  o  espírito  de  pesquisa,  através  da  organização  de  encontros, 
grupos de estudos, seminários, visando socializar conhecimentos, contribuindo assim, para o 
conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

Dessa   forma,   auxiliando   a   inclusão   social,   educacional   e   cidadã   da   criança   e   do 
adolescente. O projeto NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA INFÂNCIA 
E DA JUVENTUDE – Projeto Cidadão Profissional, foi constituído no ano de 2006 e obteve 
renovação em 2007.

Neste segundo ano de funcionamento começou suas atividades no dia 20 de agosto de 
2007. E dentro das atividades já desenvolvidas estão:

•48   (quarenta   e   oito)   atendimentos   extrajudiciais,   ou   seja,   consultas 
realizadas à população carente a respeito de direitos relacionados à criança e 
ao adolescente;



•10 (dez) ações judiciais iniciadas pelo Núcleo, sendo 01 (uma) Investigação 
de   Paternidade,   01   (um)   Registro   Tardio   de   Nascimento,   01   (um) 
Requerimento para Retificação de Registro, 01 (um) Pedido de Adoção, 01 
(um) Pedido de Tutela, 02 (duas) Ações de Alimentos, 01 (uma) Busca e 
Apreensão, 01 (um) Alvará Judicial, 01 (um) Mandado de Segurança;
• 30 (trinta) processos onde ocorreu a nomeação judicial das advogadas do 
Núcleo   para   defender   adolescentes   infratores   que   não   têm   advogado 
constituído;
•  Parceria  realizada  com a Patrulha Escolar Comunitária  com visitas nos 
Colégios, sendo eles: Colégio Estadual Nilso Fransceni do Distrito Iguipora 
(Marechal   Candido   Rondon),   com   aproximadamente   200   (duzentos) 
pessoas; Colégio Estadual de Margarida no Distrito de Margarida (Marechal 
Candido Rondon) com aproximadamente 300 (trezentos) pessoas; Colégio 
Estadual  Eron  Domingos  no  Centro  de  Marechal  Candido  Rondon,   com 
aproximadamente 700 (setecentos) pessoas;
•Visita ao Centro de Integração Comunitária 12 de outubro – Guarda Mirim, 
para   verificar   a   regularidade   do   curso   de   Programa   de   Aprendizagem 
Formação Técnico  Profissional  Metódica.  Cursos  esses  que  deveriam ser 
realizados pelo SENAC e SENAI, contudo, o Conselho Municipal autorizou 
a sua realização pela Guarda Mirim. Nessa visita o Núcleo se ofereceu a 
ministrar um módulo do curso gratuitamente;
•Foram remetidos 65 (sessenta e cinco) ofícios para as escolas de Marechal 
Candido   Rondon   sobre   o   funcionamento   do   Núcleo   e   suas   atividades. 
Também foi oficiado o Conselho Tutelar, o Juiz e o Ministério Público da 
Comarca,   assim   como   as   secretarias   de   Ação   Social   do   Município   de 
Marechal   Candido   Rondon,   se   prontificando   a   prestar   consultoria   e   a 
proferir palestras sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;
•Ocorrência de 15 (quinze) dias de estudos com os estagiários do núcleo 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, visando o aperfeiçoamento 
dos estagiários que prestam atendimento no Núcleo;
•Realização de 24 (vinte e quatro) fichamentos de livros e artigos sobre a 
Infância e a Juventude, instigando assim, os estagiários à pesquisa;
•Produção  de  05   (cinco)   artigos   científicos,   com  os   seguintes   temas:   a) 
Bullying:  O que é? Como acontece? Quando configura ato infracional. b) 
Famílias   monoparentais   –   guarda   paterna.   c)   Trabalho   de   crianças   e 
adolescentes.   d)   Poder   familiar:   atribuições   e   medidas   jurídicas   a   ele 
aplicáveis. e) Adoção extraterritorial e a proteção dos direitos da infância e 



da juventude;
•Participação em seminários e demais eventos relacionados à criança e ao 
adolescente,   destacando   a   participação   na   “I   Conferência   Municipal   de 
Políticas Públicas para a Juventude do Município de Quatro Pontes”, no “I 
Encontro de Ciência e Tecnologia da SETI (Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior)” e no “Seminário de Proteção à Criança e ao 
Adolescente na Tríplice Fronteira”;
•Realização pelo Núcleo do “I Ciclo de Estudos sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente”;
•Assistência   jurídica   prestada   à   população   do   Município   de   Marechal 
Cândido Rondon no dia 15 de novembro de 2007, no programa Ação Social 
do Governo do Estado do Paraná.

Ressaltase que está previsto para o dia 05 de maio de 2008, visita ao IASP localizado 
no Município de Toledo/PR.

Sendo que as atividades desse grupo de projeto NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA 
DE   DIREITOS   DA   INFÂNCIA   E   DA   JUVENTUDE   –   Projeto   Cidadão   Profissional, 
atualmente formado pelas advogadas Daniele Bohrz e Milene Ana Pozzer, e pelos estagiários 
Alice Franciele Dörner, Bruna Maran, Carlos Alberto Giron e Robson Luis Zorzanello, sobre 
a coordenação de Elizângela Treméa Fell, terá seu encerramento em 20/08/2008.

É reconhecido também, o esforço que algumas entidades de defesa dos direitos da  
criança e do adolescente  fizeram e continuam fazendo, para a disseminação do  
Estatuto da Criança e do Adolescente, visando superar a idéia que nasceu junto ao  
estatuto, afirmando ser este um instrumento apenas de direitos, permitindo assim  
que as C/A possam cometer qualquer ato infracional que ficarão sem responder  
pelos mesmos. (CRUZ & DOMINGUES)

CONCLUSÃO:  A   discussão   sobre   a   aplicabilidade   do   Estatuto   da   Criança   e   do 
Adolescente parece no presente momento, de grande valia, visto que existe a necessidade de 
efetivar   os   direitos   nele   estabelecidos.   Ocorrendo   assim   a   necessidade   de   um   diálogo 
interdisciplinar.

A Constituição Federal de 1988, com a instalação dos valores democráticos, fixou como 
fundamento a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), estabeleceu ainda o princípio 
da prioridade absoluta em relação à criança e ao adolescente (artigo 227); este último também 
previsto no artigo 4º da Lei 8069/1990. 

Os direitos e garantias constitucionais relacionados com as crianças e adolescentes, é 
tema atual, devido a sua importância e a necessidade de que sejam alcançadas as finalidades 



estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
As finalidades estabelecidas no referido Estatuto revelam pontos controvertidos no que 

diz respeito à aplicabilidade e ao controle da efetividade em relação a proteção integral da 
criança e do adolescente. Percebese ainda, que este projeto do Núcleo de Estudos e Defesa 
dos  Direitos  da   Infância  e  da  Juventude é  uma política  pública  dirigida  para  controlar  e 
concretizar o dever do Estado em respeitar e criar políticas públicas na área.
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PALAVRAS CHAVES: Egressos – apenados  cidadania

RESUMO: 

O Programa PróEgresso de Cascavel funciona desde 1996 em função de um convênio 

firmado   entre   a   Secretaria   de   Estado   da   Segurança,   da   Justiça   e   da   Cidadania      Patronato 

Penitenciário do Paraná e a Unioeste  Universidade Estadual do Paraná. Atualmente funciona 

nas dependências do Fórum da Comarca de Cascavel. O Programa originouse a partir de um 

trabalho denominado Projeto Albergue, realizado junto aos presos da cadeia pública de Londrina. 

A Resolução  nº  99,  de  23  de  maio  de  1977 denominouo  como  Projeto  Themis   (Deusa  da 

Justiça), e  no ano de 1985 mudou a esta denominação para Programa Estadual de Assistência ao 

apenado e  ao  Egresso.  No ano de  1995 o  Governo do  Paraná,   com a alteração  do Estatuto 

Penitenciário do Estado, através do Decreto nº 1.276, de 31 de outubro de 1995, criou o Patronato 



Penitenciário de Curitiba e o PróEgresso. O programa busca articular e desenvolver ações que 

possibilitem   a   ressocialização   e   a   recuperação   dos   apenados.   Contudo,   para   que   ocorra 

efetivamente  esta   recuperação há   a  necessidade  de que sejam acompanhados  por  equipes  de 

diversas áreas, como jurídica, psicológica, assistência social e na área educacional. Neste sentido, 

as   ações   desenvolvidas   pelo   programa   em   Cascavel   buscam   diminuir   essas   necessidades 

oferecendo, dentro de suas limitações, atendimento e orientação, servindo também como campo 

de   estágio   curricular   e   extracurricular   para   as   áreas   citadas,   bem   como,   oportunizando   a 

sociedade em geral a firmarem convênio com o Programa para aumentarmos a assistência aos 

apenados.  O programa oportuniza que os professores  das  diversas  áreas  de conhecimento  da 

UNIOESTE também desenvolvam ações, visando a realização de pesquisas, cursos técnicos e 

profissionalizantes,   de   alfabetização,   palestras,   sociabilidade,   dentre   outras,   com   intuito   de 

promover uma maior a integração do apenado na sociedade. 
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Área Temática 03: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

Resumo: A atividade de extensão “Oficinas Temáticas de Socialização do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA)  ações para a defesa e garantia dos Direitos Fundamentais da Criança e do 
Adolescente”, está vinculada ao Projeto de Extensão Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas 
Sociais   (PACPS),  do Curso  de  Serviço Social  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do Paraná 
(Unioeste). O Ponto objetiva primordialmente a promoção e defesa dos direitos fundamentais de 
crianças e adolescentes. Visando o contato direto com os sujeitos desses direitos  as crianças e 
adolescentes  e em comunhão com as prioridades do PACPS, a atividade de extensão ora exposta 
e   detalhada   busca   difundir   as   idéias   de   “deveres   e   direitos”   presentes   no   ECA   para 
aproximadamente 255 crianças entre 3 e 11 anos do município de Toledo, PR, através de Oficinas 
Temáticas   bimestrais   (compostas   por   recursos   lúdicoeducativos   como   músicas,   teatros, 
dinâmicas, vídeos e outros) sobre cada um dos 5 Direitos Fundamentais desse Estatuto. E ainda, 
realizar reuniões bimestrais com os Conselheiros Tutelares desse município, sobre as formas de 
violação e garantia dos Direitos Fundamentais da criança e do adolescente previstos no ECA.

Palavraschave:  Estatuto   da   Criança   e   do   Adolescente   (ECA);   direitos   fundamentais; 
Conselheiros Tutelares.

1. INTRODUÇÃO

A ação de extensão “Oficinas  Temáticas  de Socialização do Estatuto  da Criança  e do 

Adolescente (ECA)  ações para a defesa e garantia dos Direitos Fundamentais da Criança e do 

1  Professora   Assistente   do   Curso   de   Serviço   Social   da   Unioeste   (PR),   colaboradora   do   Programa   de   Apoio   às   Políticas 
Sociais/PAPS e coordenadora do Projeto do Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas  Sociais/”Ponto”,  membro Grupo de 
Pesquisa : Cultura, Relações de Gênero e Memória (Unioeste). Email: lucianapos@uol.com.br
2 Orientadora da Atividade de Extensão Oficinas de Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente; Professora Adjunta do 
Curso de Serviço Social da Unioeste (PR), coordenadora do Programa de Apoio às Políticas Sociais/PAPS e colaboradora do 
Projeto do Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas Sociais/”Ponto”, membro Grupo de Pesquisa GEMDEC/UNICAMP e do 
Grupo de Pesquisa: Cultura, Relações de Gênero e Memória (Unioeste). Email: zesobidarra@unioeste.br
3 Bolsista da Atividade de Extensão Oficinas de Socialização do Estatuto da Criança e do Adolescente e acadêmica do terceiro ano 
do curso de Serviço Social da Unioeste campus Toledo, Paraná. Email: susanakaren@hotmail.com



Adolescente”, está vinculada ao Projeto de Extensão Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas 

Sociais  (“Ponto”) e  ao Programa de Apoio às Políticas  Sociais  (PAPS),  do Curso de Serviço 

Social da UNIOESTE, campus de Toledo.

O “Ponto” é um espaço de interlocução, de ações, de estudos e de pesquisas que visa a 

promoção e defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, cuja equipe4 busca uma 

articulação   constante   entre   universidade   e   comunidade   externa,   realimentando  o  processo  de 

ensino, pesquisa e extensão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído com a promulgação da Lei Federal nº 

8.069/90,  estabelece  que   toda  criança  e   adolescente  brasileiros   têm a garantia  do  Estado,  da 

sociedade e da família de poder usufruir de cinco grupos de Direitos Fundamentais: “Direito à 

vida e à saúde”; “Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade”; “Direito à convivência familiar e 

comunitária”, ‘Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer” e “Direito à profissionalização 

e à proteção no trabalho”.

Entretanto,   dados   de   órgãos   oficiais   como   os   do   Instituto   Brasileiro   de   Geografia   e 

Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e 

Fundo   das   Nações   Unidas   para   a   Infância   (UNICEF),   infelizmente,   mostram   que   inúmeras 

crianças e adolescentes brasileiros estão sem atendimento de saúde, não estão inseridos na escola, 

por   vezes   vitimizados  pela   exploração   e   abuso   sexual,   dentre   outros   problemas.  Esses   fatos 

revelam o  quanto  essa   lei   ainda  está   longe  de   ser   efetivada,   seja  por   falta  de   investimentos 

públicos, seja pela carência de conhecimento da população em relação ao conteúdo e abrangência 

da Lei, o que dificulta sua exigibilidade.

Desse modo, construiuse a idéia de ampliar as ações do “Ponto” no sentido de promover, 

com caráter informativo e educativo, a realização das Oficinas Temáticas a fim de que possam 

estabelecer  um “diálogo  de   saberes”  que   favoreçam a  disseminação  e  discussão  dos  direitos 

fundamentais garantidos pelo ECA.

4  Além das professoras já  mencionadas como coautoras do presente trabalho, compõem a equipe as acadêmicas do Curso de 
Serviço Social Andressa Bremm (4º ano), Edvane Oliveira dos Santos e Susana Karen Hans Sasson (ambas do 3ºano).
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2. OBJETIVOS

A presente atividade de extensão tem como objetivo geral difundir as idéias de “deveres e 

direitos” presentes no ECA para uma parcela do segmento infantil do município de Toledo – PR, 

através  de  Oficinas  Temáticas  bimestrais,   sobre   cada  um dos  5  Direitos  Fundamentais  desse 

Estatuto. E ainda, realizar reuniões bimestrais com os Conselheiros Tutelares do município sobre 

as formas de violação e garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos 

no ECA.

3. METODOLOGIA

Através das Oficinas Temáticas, a cada bimestre um direito fundamental é abordado. Seu 

público alvo são aproximadamente 255 crianças de 3 a 11 anos, pertencentes à Escola Municipal 

Ecológica  Professor  Ari  Arcassio  Gossler,   e  às   entidades   assistenciais  Centro  Comunitário   e 

Social  Dorcas   (Unidades   I   e   II)   e   Centro  Social   e  Educacional  Aldeia   Infantil   Betesda,   do 

município de Toledo. Esse número de crianças compõe 10 grupos de trabalho com, em média, 25 

crianças cada um.

Para cada uma das Oficinas elaborase material pedagógico que sirva como instrumento de 

facilitação dos conteúdos a serem socializados, no intuito de que, em linguagem acessível à sua 

idade, cada criança passe a compreender melhor os direitos fundamentais presentes no ECA. Esse 

material  inclui diversos  recursos lúdicoeducativos como músicas, teatros, dinâmicas,  vídeos e 

outros.

Os Conselheiros  Tutelares  constituemse  também em públicoalvo  dessa ação,  com os 

quais  são realizadas  reuniões   temáticas   (com temas escolhidos  a  partir  de seu  interesse)  para 

estudo e debate das prerrogativas do ECA, visando construir junto a eles melhores formas de 

atuação e prevenção das situações de violação, garantindo mais efetivamente cada um dos direitos 

fundamentais.
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4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

4.1. OFICINAS DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE

No Título II: Dos Direitos Fundamentais; Capítulo I: Do Direito à Vida e à Saúde, o artigo 

7° do ECA preconiza que: “A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e a saúde, 

mediante   a   efetivação   de   políticas   sociais   públicas   que   permitam   o   nascimento   e   o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

Para  abordar esse Direito, buscouse  uma parceria junto ao Núcleo Temático: “Serviço 

Social, Saúde, Drogas e Direitos Humanos”, do Curso de Serviço Social da Unioeste, coordenado 

pela Profa. Vera Lúcia Martins.  Junto a este, foi  possível a construção do seguinte roteiro de 

atividades:

• Apresentação  da Atividade,  das  acadêmicas  e  das  crianças  com fantoches  para   facilitar  a 
primeira aproximação;

• Leitura da parte correspondente ao Direito à Vida e a Saúde no ECA sob a forma de histórias 
em quadrinhos da Turma da Mônica (versão em Power Point)5;

• Apresentação do livro do ECA, com  manuseio das crianças e diálogo sobre o Direito à Vida e 
à Saúde (higiene física, mental e social);

• Apresentação de Vídeos Educativos (lavar as mãos, tomar banho e manter o ambiente limpo);
• Dinâmica da “Batata Quente” com Balões (dentro dos balões havia perguntas referentes ao 

tema abordado com o objetivo de fixar os conteúdos).
Essa   primeira   Oficina   buscou   esclarecer   às   crianças   o   que   é   o   ECA   e   qual   a   sua 

importância na garantia e na defesa de seus direitos e deveres. Buscou ainda explicitar às crianças 

seus direitos no cuidado de sua saúde (prestação dos serviços de saúde por parte  do Estado), 

juntamente com a contrapartida de cada uma no cuidado com a higiene de seu corpo, sua mente e 

o espaço onde vive. Possibilitouse uma primeira aproximação do ECA para a maioria da crianças 

e o reforço de conteúdos de higiene e saúde já conhecidos por elas.

Como parte ainda  da proposta do  Projeto, foi realizada a reunião com os Conselheiros 

Tutelares na Central  dos Conselhos do município de Toledo. Nessa primeira reunião, foi lhes 

5 O material utilizado foi construído pela Editora Maurício de Souza em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
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apresentado o resultado das pesquisas “Caracterização das Práticas de Violência Doméstica contra 

Crianças  e  Adolescentes  no município  de Toledo” e  “Mapeamento  das  Práticas  de Violência 

Sexual (exploração sexual e comercial) contra Crianças e Adolescentes no município de Toledo”, 

de autoria das acadêmicas Francieli Jaqueline Gregório6 e Andressa Bremm, respectivamente, as 

quais integram a equipe do “Ponto”.  Essa reunião possibilitou aos  conselheiros conhecerem os 

contornos dessas  duas formas de violência presentes no município de Toledo, proporcionando

lhes  a   observação   das   práticas   mais   comuns   de   violência,   sua   espacialização,   os   agentes 

violadores e as vítimas mais freqüentes.

4.2. OFICINAS DO DIREITO À LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE

O Capítulo II do ECA: Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, em seu 15º 

artigo,   estabelece   que:   “A   criança   e   o   adolescente   têm   direito   à   liberdade,   ao   respeito   e   à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.”

Para essa Oficina, construiuse o seguinte roteiro:

• Leitura da parte correspondente ao Direito à Liberdade, Respeito e Dignidade no ECA sob a 
forma de histórias em quadrinhos da Turma da Mônica (versão em Power Point);

• Teatro representando a violência de pais contra filhos e a reprodução dessa violência pelos 
filhos na escola (violência doméstica e psicológica);

• Apresentação   de   partes   do   DVD   da   campanha   “Eu   Quero   Paz”   da   Turma   do   Nosso 
Amiguinho (Como prevenir a violência, Casa Publicadora Brasileira, 2007);

• Diálogo sobre como identificar e evitar a violência sexual.

Nessa Oficina explorouse o direito à liberdade (ir e vir, religião, pensamento, etc.), mas 

principalmente os direitos ao respeito e à dignidade. Procurouse alertar as crianças a respeito do 

tratamento  constrangedor  e  violento,   indicando   formas  de   fazêlos  cessar  caso  aconteçam.  A 

atenção e interação das crianças foram notáveis, surpreendendo a aceitação e conhecimento sobre 

a temática.

6 Acadêmica do último ano do curso de Serviço Social, a qual se desvinculou do Projeto em 2008 em função de sua 
graduação.
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Na reunião com o Conselho Tutelar, o tema abordado foi o Sistema de Informação Para a 

Infância e  Adolescência  (SIPIA),  focalizado dentro do Direito  à  Vida e à  Saúde.  “O Sistema 

Nacional de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA) é um instrumento de registro das 

informações   que   tratam   da   garantia   dos   direitos   fundamentais   preconizados   no   Estatuto   da 

Criança e do Adolescente. O SIPIA I, cuja base são os Conselhos Tutelares, visa o monitoramento 

da situação de proteção à criança e ao adolescente, sob a ótica da violação e do ressarcimento dos 

direitos individuais (...)” (PARANÁ, 2006, p. 03).

Para essa abordagem, foram elaboradas situações fictícias que possibilitaram explorar o 

Sistema juntamente com os conselheiros, observando suas possibilidades e entraves/dificuldades, 

e discutindo situações cotidianas do Direito à Vida e à Saúde e o seu devido registro no Sistema.

4.3. OFICINAS DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

No Capítulo III  do ECA: Do Direito  à  Convivência Familiar  e Comunitária,  o Art.19, 

estabelece que: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua 

família   e,   excepcionalmente,   em   família   substituta,   assegurada   a   convivência   familiar   e 

comunitária (...)”. Para abordar o assunto, construiuse o seguinte roteiro de atuação:

• Relembrar as Oficinas anteriores e apresentar a nova Oficina (houve essa necessidade devido 
às férias escolares que interromperam o processo);

• Teatro  de  Fantoches  abordando  o  Direito  à  Convivência  Familiar   e  Comunitária  na  vida 
cotidiana;

• Música “Minha Família Eu gosto Assim” (abordando as diferentes formações familiares);
• Dinâmica de fixação da Oficina com o enigma da palavra COMUNIDADE.

Nessas Oficinas procurouse trabalhar as diferentes formações de família, auxiliando na 

desmistificação da compreensão limitada de família nuclear. Abordouse os artigos 20,22 e 23 do 

ECA, relacionandoos com situações cotidianas que facilitassem a compreensão das crianças, e 

ainda, ressaltouse a importância de preservar a vida em comunidade, seja nos relacionamentos 

cotidianos, seja no cuidado dos bens pertencentes a essa. Percebeuse que o teatro e a música 
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auxiliaram as crianças na compreensão do conteúdo, as quais relacionavam os assuntos abordados 

a fatos vivenciados por elas em sua vida familiar e comunitária.

5. CONCLUSÃO

A atividade ora apresentada ainda se encontra em andamento, mas já é possível observar 

os   resultados   que   vem   obtendo.   Mesmo   com   as   limitações   encontradas,   acreditase   que   as 

Oficinas  de  Socialização  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente   têm oferecido   importante 

contribuição às crianças e aos Conselheiros Tutelares, públicoalvo de suas ações.

Para as crianças, observase o acréscimo de conhecimento sobre o ECA que as Oficinas 

vem proporcionando, sendo que para muitas delas ele era até então desconhecido, auxiliando na 

formação de conceitos como direitos, deveres e cidadania. O momento das Oficinas acabou por se 

constituir   também em um espaço onde as  crianças   relacionam os  conteúdos  aprendidos  com 

situações   cotidianas,   trazendo   seus   conflitos   em   casa   e   na   escola.   As   Oficinas   atingiram 

indiretamente   também os professores  e monitores  que  trabalham com as crianças,  permitindo 

alcançar  um efeito  multiplicador  no que  diz   respeito  aos  direitos   fundamentais  de  crianças  e 

adolescentes.

Com os Conselheiros Tutelares a troca de informações é muito rica, configurandose num 

verdadeiro   “diálogo   de   saberes”,   pois   se   discute   com   eles   o   conhecimento   disponível   na 

universidade   ao   mesmo   tempo   em   que,   com   suas   experiências   e   atividades   práticas,   eles 

enriquecem o processo de estudos e debates.

Para a equipe do “Ponto” proporcionase crescente conhecimento sobre o ECA, articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão, aprendizagem necessária ao trabalho em equipe e contato com o 

público   infantil,   bem   como   com   os   conselheiros   que   atuam   no   cotidiano   com   crianças, 

adolescentes e famílias. Desse modo, esperase  que as atividades desenvolvidas e as ações que 

ainda estão por se construir contribuam efetivamente para a ampliação da consciência dos sujeitos 

envolvidos  nesse  processo,  proporcionando assim uma maior  defesa  e  garantia  dos  direitos  e 

deveres das crianças e adolescentes.
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ÁREA TEMÁTICA: 03 Direitos Humanos e Justiça

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral

RESUMO: O Programa privilegia essencialmente as áreas de assistência social e 
de  direito,  desenvolvendo  suas  atividades  por  intermédio  de  uma  equipe 

1  Professora  do curso  de Direito  –  Campus de  Francisco  Beltrão.  Membro  da Comissão de Extensão – 
COEX/CCSA.
2 Técnica Administrativa. Psicóloga. Coordenadora do projeto. 
3  Professora  do curso  de Direito  –  Campus de  Francisco  Beltrão.  Membro  da Comissão de Extensão – 
COEX/CCSA. Supervisora do projeto.
4 Professor do curso de Direito – Campus de Francisco Beltrão. Professor colaborador. 
5 Professor do curso de Economia Doméstica. Campus de Francisco Beltrão. Professor colaborador. 
6 Professor do curso de Direito – Campus de Francisco Beltrão. Professor colaborador.
7 Estagiária do curso de Direito.
8 Estagiária do curso de Economia Doméstica. 
9 Estagiária do curso de Economia Doméstica.
10 Estagiária do curso de Direito.
11 Estagiário do curso de Direito.
12 Estagiária do curso de Economia Doméstica.



multidisciplinar, que trabalha mais especificamente na prestação de serviços de 
acompanhamento técnico àquelas pessoas que sofrem sanção penal e cumprem 
penas  em  Regime  Aberto,  Livramento  Condicional,  Liberdade  Vigiada,  Penas 
Restritivas de Direito, Suspensão Condicional da Pena, Suspensão Condicional do 
Processo – Juizado Especial Criminal – Transação Penal. A discriminação, a falta 
de oportunidades, a falta de qualificação profissional e a baixa escolaridade são os 
principais problemas que os egressos do sistema carcerário enfrentam ao obterem 
o benefício da liberdade condicional.

Palavras – chave: Direitos Humanos, População carcerária e Ressocialização.

INTRODUÇÃO: Em 1965, como forma de solucionar o problema da superlotação 
carcerária e para evitar que pessoas que cometeram pequenos delitos ou fossem 
infratores primários e vissem a sofrer influências criminógenas do cárcere, adotou-
se no Brasil a prisão-albergue. O Estado de São Paulo foi pioneiro, seguido do Rio 
Grande do Sul e Paraná. O Programa Pró-Egresso desenvolveu-se originalmente 
na Universidade Estadual de Londrina, denominando-se, então,  Projeto albergue, 
cujo objetivo era a humanização do tratamento ao preso, considerando que este 
seja uma pessoa, sujeito de direitos, deveres e responsabilidades. Percebendo  os 
resultados  desse  projeto,  a  Secretaria   de  Estado  da  Justiça  e  da  Cidadania 
adotou-o  e  ampliou-o  através  da  resolução  098   de  23  de  maio  de  1977, 
denominando-o de Projeto “Themis”. Com a reformulação da Lei de Execuções 
Penais,  a  qual  passou a  determinar  a  assistência  ao  apenado,  o  Governo do 
Estado do Paraná, através do decreto 4788 de 23 de janeiro de 1985, institui no 
âmbito da Secretaria do Estado da Justiça, o Programa Estadual de Assistência 
ao Apenado e ao Egresso - Pró-Egresso, a ser desenvolvido nas Comarcas do 
Estado,  substituindo assim, o Programa “Themis”.  Como já existia o Programa 
Themis  que  funcionava  dentro  dos  objetivos  previstos  pela  nova  lei,  apenas 
mudou de denominação. A Lei de Execuções Penais prevê o funcionamento do 
Patronato como Unidade do Departamento Penitenciário (DEPEN) que, no Paraná 
coordena a execução dos Programas Pró-Egressos, fornecendo-lhes supervisão, 
infra-estrutura, com o objetivo de uniformizar os Programas, em âmbito Estadual, 
cabendo  ainda  fiscalizar  as  atividades  desenvolvidas  de  cada  Programa.  O 
Programa  desenvolve-se  em  19  Comarcas  do  Paraná:  Apucarana,  Campo 
Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco 
Beltrão,  Guarapuava,  Irati,  Jacarezinho,  Londrina,  Marechal  Cândido  Rondon, 
Maringá,  Paranavaí,  Pato  Branco,  Ponta  Grossa,  Toledo  e  Umuarama.  Em 
Francisco Beltrão o Programa Pró-Egresso foi  instalado no dia  08 de Abril  de 
1978,  e  atualmente  funciona  através  de  Convênio  com  a  UNIOESTE  – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná e SEJU – Secretaria de Estado da 
Justiça e Cidadania. O Programa atende atualmente as comarcas de Francisco 



Beltrão, Barracão, Capanema, Dois Vizinhos, Realeza, Salto do Lontra e Santo 
Antônio do Sudoeste, totalizando 26 municípios.

OBJETIVOS:  Proporcionar  amparo  jurídico  aos  apenados  que  obtiveram  o 
benefício de cumprir o restante de sua pena em liberdade e àqueles cuja pena 
cominada  é  unicamente  de  prestação  de  serviços  à  comunidade.  Oferecer 
assistências  social,  psicológica  e  pedagógica  de  modo  a  propiciar  aos 
beneficiários condições para sua harmônica reinserção na sociedade. Integrar a 
comunidade  universitária  através  de  equipes  multidisciplinares,  de  forma  a 
fomentar a experiência profissional, bem como a retroalimentação teoria e prática.

MÉTODOS:  A  metodologia  utilizada  está  de  acordo  com  os  procedimentos 
recomendados  pelo  Patronato  Penitenciário  do  Paraná,  sendo  um  elo  na 
execução da sentença dada pelo juiz da Vara de Execuções Penais. Dentre eles 
estão:  prestar  atendimento  ao  egresso;  prestar  atendimentos  jurídicos, 
psicológicos  e  assistência  social;  buscar  convênios  que  possam  oferecer 
qualificação profissional e escolaridade aos egressos. Dentre os itens da sentença 
imposta pelo juiz estão: encaminhamentos a Prestação de Serviço à comunidade; 
encaminhamentos  aos  Alcoólicos  Anônimos  e  Narcóticos  Anônimos; 
acompanhamentos psicológicos; não se ausentar da cidade onde reside e não 
mudar  de  endereço  sem  prévia  autorização  judicial;  comparecer  em  juízo 
mensalmente,  para  informar  e  justificar  suas atividades;  não freqüentar  bares, 
casas de meretrício e lugares assemelhados; não tornar a delinqüir; comprovar 
ocupação lícita; freqüentar as reuniões do Programa Pró-Egresso e submeter-se 
às atividades programadas.

DISCUSSÃO  DOS  RESULTADOS  :  O  Programa  Pró-Egresso  de  Francisco 
Beltrão  tem  como  principal  finalidade  dar  suporte  à  fiscalização  e  propiciar 
assistência aos apenados e aos egressos para que sejam cumpridos os benefícios 
que lhe são concedidos. Para isso dispõe de uma equipe jurídica-psico-social, que 
visa à reintegração do apenado e egresso à comunidade. A cada mês existe a 
entrada e a saída de beneficiários conforme a concessão ou término do benefício. 
De acordo com dados do relatório mensal de dezembro de 2007, atualmente o 
Programa  atende  148  beneficiários,  oriundos  de  07  comarcas,  com  aspectos 
geográficos,  econômicos e sociais  diferentes,  mas que algumas características 
que contribuem para a criminalidade se mantêm. Dois aspectos apresentam-se 
como unificadores no cometimento de delitos: Os baixos índices de escolaridade, 
marcados por 78,9% dos beneficiários; e a falta de capacitação para o trabalho, 
caracterizada pelo desemprego em um índice de 17,56%, o trabalho autônomo por 
4,42%,  o  emprego  sem  registro  31,75%,  os  aposentados  2,02%,  e  somente 
43,91% é percebido no emprego com registro.



     
                Figura n. 01
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Fonte: Relatórios Estatísticos mensais do Programa Pró-Egresso.

Essas citações levam a concluir que a população marginaliza-se tendo em vista a 
dificuldade de adaptação ao ambiente social,  onde as condições de vida nem 
sempre  são  compatíveis  com  a  dignidade  humana,  demonstradas  pela 
insatisfação  de  atendimento  às  necessidades  básicas.  No  tocante  ao  grau  de 
escolaridade dos egressos,  observa-se  que o  quadro  apresentado não foge à 
situação nacional, reafirmando-se que não se pode relacionar diretamente o grau 
de escolaridade com a delinqüência, lembrando que entre os delitos que lesam o 
maior número de pessoas estão os chamados “crimes do colarinho branco”. O 
presente  estudo  acusou  alfabetizados  53,37%;  22,97%  instrução  fundamental 
completo;  5,40%  de  nível  médio  incompleto;  16,21%  nível  médio  completo  e 
2,02% com curso superior·.

                    Figura n. 02



Grau de Escolaridade dos Egressos

54%

23%

5%

16%

1%

1%

1º G. incompleto

1º G. completo

2º G. incompleto

2º G. completo

3º G. incompleto

3º G. completo

Fonte: Relatórios Estatísticos mensais do Programa Pró-Egresso.

Em decorrência do baixo nível de escolaridade o acesso à força de trabalho é 
dificultado, principalmente pelo alto grau de especialização exigida pela moderna 
tecnologia. Inicia-se assim, o ciclo de delinqüência quando desqualificado para o 
trabalho, não pode ascender a melhores níveis de vida e como um círculo vicioso 
e decadente, desde a habitação inadequada, a saúde precária, a miséria e aos 
vícios de toda a ordem. Outros fatores interferem para a prática do delito, como a 
idade, cuja maior incidência recai na faixa de 18 a 24 anos, em um percentual de 
19,56%; 16,89% na faixa de 25 a 29 anos; 20,94% de 30 a 34 anos; 18,24% de 35 
a 45 anos; 16,89% de 46 a 60 anos e acima de 60 anos somente 7,43%.
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Fonte: Relatórios Estatísticos mensais do Programa Pró-Egresso.

Quanto ao gênero, o sexo masculino demonstra delinqüir mais que o feminino, em 
um percentual de 89,8% para 10,1%. 

                      Figura n. 04
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Fonte: Relatórios Estatísticos mensais do Programa Pró-Egresso.

CONCLUSÕES:  O Programa Pró-Egresso trabalha com pessoas que estão em 
conflitos com a justiça, caracterizadas pela baixa escolaridade, sem qualificação 
profissional adequada às necessidades do mercado. Agrava-se ainda a situação 
dos beneficiários oriundos do sistema carcerário  que quase em sua totalidade 
trazem prejuízos psíquicos que refletem no convívio social. Após quatro anos do 
Programa na UNIOESTE, conclui-se que alguns fatores foram fundamentais para 
a  reinserção  do  indivíduo  à  família  e  a  sociedade.  Um  deles  é  a  atuação 



interdisciplinar, procurando ver o indivíduo na sua totalidade: um ser bio-psico-
social.   Outro  é  a  colaboração  das  instituições  que  recebem  os  beneficiários 
propiciando  a  prestação  de  serviços  à  comunidade  sem  discriminação, 
preconceitos  e  proporcionando  a  reinserção  à  comunidade  e  ao  mercado  de 
trabalho. De acordo com GONZAGA (2002), deve-se partir do pressuposto de que 
o delito é inevitável em qualquer sociedade, em qualquer momento histórico,  algo 
conflitivo, que nasce no seio da sociedade e deve ser resolvido pela comunidade, 
configurando-se  como  um  fenômeno  social  e  comunitário  que  só  pode  ser 
controlado quando o Estado e a Comunidade se unem em torno de programas 
bem  elaborados.  O  Programa  Pró-Egresso  tem  o  papel  de  mediador  entre  o 
Estado  e  a  sociedade  e  para  isto  há  necessidade  de  uma  atuação  mais 
consistente junto ao sistema educacional e de qualificação profissional. Note-se 
que com a abertura da casa de custódia em Francisco Beltrão, com data prevista 
para início de atividades ainda no primeiro semestre de 2008, a demanda atendida 
pelo programa aumentará significativamente necessitando se repensar o número 
de colaboradores professores e acadêmicos.
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RELAÇÃO ENTRE DIREITO, RELIGIÃO E MORAL
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Resumo:

É importante para o estudo do direito, fazer uma clara distinção entre religião e 
moral e de como esses fundamentos se relacionam com o ele. É conhecido o fato de 
que  o  Estado  Moderno  é  obra  do  conhecimento  jurídico.  Sendo  que,  soberania, 
autonomia, tutela foram muito mais que expressões que demarcaram a época: foram 
símbolos que fundaram ações políticas e normativas e uma historia de instituições de 
várias  espécies.  O  fundamentalismo  religioso  desde  os  10  Mandamentos  esta 
estruturando  um imaginário  do  justo  e  do  bom.  Variando  seu  valor  semântico  na 
história,  sobreviveu desde a queda do Império Romano até o moderno estado de 
direito.  Religião  e  normatividade  foram  constituídas  em  regras  sociais  de 
comportamento: a moral,  como definida por Émile Durkheim. No Estado de Direito, 
muito mais que em outras épocas a moral é um dos arquétipos do direito e uma das 
vigas mestras da religião.

Palavras-chave: Direito; Religião; Moral.

Introdução:

No interior do Estado Democrático de Direito é ainda hoje evidente a relação 
entre religião, moral e direito. Já que mesmo com a evolução cientifica do direito o 
princípio do ordenamento jurídico focado na eqüidade como forma de justiça não foi 
abolido. Tais princípios estão na base fundadora não somente da população alvo da 
ação coercitiva, como também dos legisladores e dos próprios aplicadores da norma. 
O presente estudo traz à tona um dos mais conhecidos e polêmicos debates filosóficos 
e jurídicos: a relação e as diferenças existentes entre o Direito e a Moral. No início, o 
Direito confundia-se com a Moral, chegando ao ponto desta ser utilizada como única 
fonte de produção das normas jurídicas. Com a modernidade, o Direito passou a se 
distanciar da Moral, acompanhando as mudanças de valores e passando a proteger 
somente o que fosse essencial à paz, à segurança e ao convívio social. No início do 
século  XVIII  Thomasius  fez  uma  divisão  entre  os  conceitos  de  Direito  e  Moral, 
enquadrando as normas legais no  justum e as normas morais no  honestum; Kelsen 
faz uma crítica à Teoria de Thomasius, para ele o Direito e a Moral se distinguem pela 
forma como se proíbe determinada conduta; depois há uma abordagem aos critérios 
adotados por Kant, que afirmam ser o Direito heterônomo e a Moral autônoma; e, por 
fim, o pensamento moderno de Norberto Bobbio. Tal relação entre Direito e Moral é 



um tema controverso entre os doutrinadores e os jusfilosofos. Contudo, justamente ai 
reside à importância de se pensar o Direito não como técnica porque ficaria fechado 
sobre si mesmo. Remeter uma discussão dos seus fundamentos é permitir muda-lo 
em profundidade. O presente estudo tem como objetivo discutir as bases filosóficas do 
ordenamento jurídico moderno, inserindo a religião e a moralidade como princípios 
fundadores.  

Objetivo:

1-Discutir as bases filosóficas do ordenamento jurídico moderno, inserindo a 
religião e a moralidade como princípios fundadores.

2-Demonstrar a religião e a moral como valores hermenêuticos históricos que 
fundamentam a ação legislativa e julgadora do direito. 

Material e Métodos:

A  presente  proposta  pauta-se  por  um  estudo  bibliográfico.  Sendo  obras 
fundamentais  TOMASIUS,  BÓBBIO,  BECCÁRIA,  ROUSSEAU,  MONTESQUIEU 
dentre os clássicos e doutrinadores contemporâneos. Com a finalidade de demonstrar 
a  discussão  acerca  do  estatuto  da  moral  como  fundadores  do  Direito  moderno. 
Metodologicamente se faz uso do método hermenêutica proposto por Gadamer que 
consiste  em  delimitar  o  tempo,  espaço,  público  e  objetividade  para  a  produção 
filosófico-jurídica  de  cada  autor,  visando  resgatar  o  ethos histórico  do  produtor  e 
consumidor do produto cultural. O Direito,  como qualquer outra produção cultural é 
fruto  do  esforço  de  sujeitos  históricos  contextualizados,  políticos,  polissêmicos.  A 
historicidade da produção não pode ser esquecida porque é ela que cria o nexo entre 
o que se pensa e o que se deseja; entre a possibilidade e seu limite de realidade; 
entre o ser e o dever. A hermenêutica quer resgatar o ser como sujeito elaborar do 
dever. Com a leitura dos clássicos pretende-se demonstrar esta relação dos valores 
sociais – os ser – presente no ordenamento – o dever.

Resultados e Discussão:

Como resultados apontamos a discussão a cerca da necessidade de conhecer 
as bases filosóficas fundadoras do direito.  Em relação aos significados dos termos 
Direito e Moral se verifica que para Pedro Nunes, Moral é a aplicação da ética às 
relações  humanas  e  entra  como  elemento  principal  na  formação  do  Direito.  É  o 
conjunto de normas de conduta em harmonia com a virtude. Conformidade com o que 
é lícito  e honesto;  prática do bem e do justo:  princípio moral.  Já o Direito,  para o 
referido autor, é tido como Ciência normativa, que estabelece e sistematiza as regras 
necessárias para assegurar o equilíbrio das funções do organismo social, à obediência 
de cujos membros são coercitivamente impostas pelo poder público. Leib Soibelman, 
diz que os gregos não dispunham de um vocábulo próprio para designar o Direito, 
unindo Moral e Direito no conceito de justo. E acrescenta que o cristianismo reservou 
a Moral  para Deus e o jurídico  para o Estado.  A primeira distinção fundamentada 
apareceu com Thomasius na sua obra “Fundamenta Juris Naturae et Gentium”, de 



1705, quando disse que a Moral é de foro interno do indivíduo e o Direito é de foro 
externo; a Moral é norma de conduta individual, o Direito é norma de conduta social. 
Para Norberto Bobbio o Direito se confunde com as normas referentes à esfera do 
justum e a Moral com as normas da esfera do  honestum, ficando a política com as 
normas que fazem referência ao decorum. Kelsen crítica a afirmação de que o Direito 
prescreve uma conduta externa e a Moral uma conduta interna. Para ele, as normas 
das  duas  ordens  determinam  as  espécies  de  conduta,  o  Direito  e  a  Moral  se 
distinguem  sim  pela  forma  como  se  proíbe  determinada  conduta.  O  Direito  é 
concebido como uma norma de coação, já a Moral é uma ordem social. Também a 
relação entre Religião e Direito é imensa. Tem-se nas duas instituições os princípios 
como justo,  igualdade,  verdade.  As  duas  têm como objeto  a  conduta  humana.  O 
filósofo Spinoza vai além e afirma ser a Bíblia apenas um código que tem como função 
disciplinar.  Portanto, o Direito  não deve ser pensando simplesmente como técnica. 
Remetido  a  um  fazer  dogmático,  fechado  e  puro  como  defende  o  movimento 
acadêmico do Direito  Moderno.  Não se deve isolar  o que é pré-conceituado como 
metafísico,  subjetivo  e  relativo  da  ciência  jurídica  como  pretendeu  a  matriz  do 
pensamento Kelseniano; se houver esse pensamento o Direito ficará fechado em si 
mesmo.  Se considerarmos a hermenêutica  histórica que vê todos os atores como 
atores sociais,  frutos da história fica evidente que o ordenamento jurídico moderno 
possui bases filosóficas, ele esta fundamentado na religião e na moral.

Conclusão:

Quando se aborda a seguinte temática percebe-se que a moral é a base do 
pensamento  fundado  na  tradição  (da  massa,  do  povo,  da  cultura)  e,  portanto  do 
Direito. E que o pensamento ocidental é fundamentado na religião, seja pela tradição, 
seja pela academia. Pois, somos da cultura cristã. Então os julgadores e legisladores 
apesar  de  fortemente  fundados  no  direito  positivo,  defensores  da  neutralidade  da 
ciência jurídica ao aplicarem a norma estão modificando o direito.  O Direito é uma 
produção cultural e por isso fruto do esforço de sujeitos históricos contextualizados, 
políticos,  polissêmicos,  assim  toda  a  população  dentro  do  Estado  possui  uma 
formação humano-cultural.  Portanto,  mesmo que um Estado seja laico é inocência 
acreditar que a religião não influencie o Direito já que os legisladores e os julgadores 
iram é claro  levar  suas convicções pessoais  (religiosas  e morais)  no  momento de 
aplicarem o Direito.
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RESUMO:

No Brasil a escola tem estado afastada do debate social, pois foi só a partir da década de 
1930 que a educação passou a ser tratada com um problema social, cuja solução até hoje 
não foi  encontrada.  Partindo das discussões mais  contemporâneas  pode-se apontar  a 
escola como a instituição central da modernidade, capaz de transformar a sociedade. As 
dúvidas, os conflitos são eternos e inerentes ao homem e na sua relação com o meio, 
incessantemente está na busca do rompimento do rotineiro. É assim que conhecemos o 
passado do homem, a busca do vir a ser, o conduz a inquirir  sobre a sua realidade, 
descobrir  conhecimento capaz de contribuir  na formação de um povo. No entanto a 
escola e/ou a educação como se apresenta hoje é um instrumento da classe dominante 
capaz  de  reproduzir  o  sistema  “dominante-dominado”,  sendo  responsável  pela 
marginalização  uma  vez  que  percebe  a  dependência  da  educação  em  relação  à 
sociedade, tendo em sua estruturação a reprodução em sua estruturação a reprodução da 
sociedade, na qual ela se insere.
 
PALAVRAS CHAVES: Sociedade, Transformação, Escola

INTRODUÇÃO:

A  partir  de  alguns  pensadores/estudiosos  concluímos  que  as  primeiras 

revoluções entre as classes, ocorreram sempre porque o poder econômico – primeiro 

feudal  depois  capitalista  –  foi  oprimindo  os  trabalhadores,  isto  se  considerando  o 

domínio  de  uma  sobre  a  outra.  Vimos  que  desde  a  antiguidade,  sempre  a  classe 

dominante foi e é a que tem o poder econômico e a submissa é a dos trabalhadores. Isto 

passou  de  geração  a  geração  porque  sempre  as  ideologias  do  poder  prevaleceram. 

Vimos  também  que,  com  a  revolução  francesa  houve  uma  reviravolta  na  história, 

mostrando  que  a  classe  dominada  quando  coloca  o  interesse  comum  como  meta 

consegue  atingir  seu  objetivo.  Agora,  falando  em  educação,  diante  dos  conteúdos 



estudados, embora pressentindo todas as dificuldades que se nos apresentam e podem 

ser sentidas até por quem não pensa educação, sentimos que se houver o empenho da 

classe  trabalhadora  constituída  por  todos  os  que  desempenham  funções  inerentes  à 

educação,  -  embora  sendo  esta,  um  aparelho  ideológico  da  classe  dominante,  -  é 

possível  uma mudança  do regime  dominante,  talvez  não  da forma sonhada – todos 

somos iguais – porém que todas tenham seu direito respeitado. Para que isso aconteça o 

professor, em primeiro lugar, tem que adquirir a consciência de que ele é o que agente 

que e deve interagir junto aos alunos e, por conseguinte junto à sociedade, não como o 

que  tudo  sabe  e  o  aluno  e  aquela  nada  sabe,  podem  contribuir  no  processo, 

considerando-os  como  meros  receptores  de  conhecimentos  e  por  isso  nada  podem 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento.

O  homem  na  reflexão  do  seu  cotidiano  superou  inúmeras  etapas  do  seu 

conhecimento, tudo com o objetivo de contribuir para o seu bem estar. As suas dúvidas 

o  levaram a  ter  contato  com novas  concepções  da  realidade  como  intrinsecamente 

racional e que pode ser plenamente captada pelas idéias e conceitos preparou a terceira 

mudança intelectual moderna. Este homem aprofunda os seus conhecimentos, rompe as 

suas realidades e tudo isto no campo intelectual do ser do homem com o político social. 

Mas ao analisar o conhecimento partindo desse modelo de sociedade que temos hoje, 

percebe-se que o mesmo está nas mãos de poucos, pois a atual política  educacional 

brasileira  privilegia  um  ensino  como  formação  de  mão-de-obra  (barata,  acrítica  e 

subserviente)  que saiba ler  para operar  as “tecnologias”  desenvolvidas  no “primeiro 

mundo”.  A  partir  de  alguns  pensadores/estudiosos  concluímos  que  as  primeiras 



revoluções entre as classes, ocorreram sempre porque o poder econômico – primeiro 

feudal  depois  capitalista  –  foi  oprimindo  os  trabalhadores,  isto  se  considerando  o 

domínio  de  uma  sobre  a  outra.  Vimos  que  desde  a  antiguidade,  sempre  a  classe 

dominante foi e é a que tem o poder econômico e a submissa é a dos trabalhadores. Isto 

passou  de  geração  a  geração  porque  sempre  as  ideologias  do  poder  prevaleceram. 

Vimos  também  que,  com  a  revolução  francesa  houve  uma  reviravolta  na  história, 

mostrando  que  a  classe  dominada  quando  coloca  o  interesse  comum  como  meta 

consegue  atingir  seu  objetivo.  Agora,  falando  em  educação,  diante  dos  conteúdos 

estudados, embora pressentindo todas as dificuldades que se nos apresentam e podem 

ser sentidas até por quem não pensa educação, sentimos que se houver o empenho da 

classe  trabalhadora  constituída  por  todos  os  que  desempenham  funções  inerentes  à 

educação,  -  embora  sendo  esta,  um  aparelho  ideológico  da  classe  dominante,  -  é 

possível  uma mudança  do regime  dominante,  talvez  não  da forma sonhada – todos 

somos iguais – porém que todas tenham seu direito respeitado. Para que isso aconteça o 

professor, em primeiro lugar, tem que adquirir a consciência de que ele é o que agente 

que e deve interagir junto aos alunos e, por conseguinte junto à sociedade, não como o 

que  tudo  sabe  e  o  aluno  e  aquela  nada  sabe,  podem  contribuir  no  processo, 

considerando-os  como  meros  receptores  de  conhecimentos  e  por  isso  nada  podem 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento.

OBJETIVOS: 

- Reconhecer-se enquanto classe trabalhadora;



-  Criar  mecanismos  e/ou  estratégias  de  fazer  a  educação  ter  sentido  na  vida  dos 

educandos;

-  Refletir  sobre  a  importância  da  Escola  no  processo  de  construção  de  uma  nova 

sociedade;

MÉTODOS:

A partir  de  uma análise  do  cotidiano  da  Escola  e  de  uma rigorosa  pesquisa 

bibliográfica pode se perceber a necessidade de levantar questões inerentes a realidade 

escolar e o seu poder transformador. Então foi projetado  este trabalho com o objetivo 

de apresentá-lo sob a forma de painéis neste seminário.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

Então a educação que deveria ser o instrumento da transformação, legitima 

diferenças sociais e marginaliza ao invés de tencionar a luta contra a ideologia das 

classes dominantes e dos direitos dos seres humanos: o conhecimento

Somente quando houver interação entre esta classe trabalhadora, alunos e a parte 

da sociedade que hoje é espezinhada aí então as transformações ocorrerão e a escola 

deixará  de  ser  aparelho  ideológico  do  poder  dominante  e  será  o  celeiro  do 

conhecimento.

CONCLUSÕES:

Portanto a ESCOLA é a instituição que pode e deve possibilitar a rediscussão 



das  possibilidades  educacionais  e  abrir  novos  caminhos  para  a  ação,  ou  seja,  a 

transformação  dessa  sociedade  em  outra  onde  realmente  impere  a  igualdade,  sem 

demagogias.
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RESUMO:

O projeto de Ensino tem como elemento fundamental o atendimento aos docentes e 

discentes da Universidade deste Campus, proporcionando o atendimento adequado 

e humanizado, através de um ambiente agradável e organizado para a realização 

das aulas práticas de laboratório e grupo de estudos por equipe de acadêmicos em 

horários diferenciados. Entre os objetivos do projeto destacamos: a elaboração do 

manual  de  procedimentos  básicos  e  complexos  para  o  curso  de  enfermagem, 

capacitação  acadêmica  para  o  atendimento  aos  demais  discentes,  envolvimento 



acadêmico ao ambiente de trabalho vivenciado no laboratório e implementação da 

atenção básica em laboratório de técnicas. Foram selecionados 15 acadêmicos do 

curso de enfermagem matriculados a partir do 3º ano, os quais serão treinados e 

capacitados  pela  coordenação  deste  projeto  para  o  atendimento  aos  demais 

discentes e docentes. A primeira etapa do projeto será a elaboração do manual, 

sendo  da  competência  dos  acadêmicos,  porém  cada  qual  será  validado  pelo 

docente responsável da disciplina, utilizando bibliografias atuais, as quais constam 

no respectivo plano de ensino. Em seguida os colaboradores do projeto dispensarão 

02  horas  semanais,  envolvendo  o  atendimento  aos  docentes,  grupos  discentes, 

reuniões e controle de materiais através de planilhas pré-elaboradas. Espera-se com 

a  realização  deste  projeto  obter  um  laboratório  de  Enfermagem  organizado  e 

preparado para atender todas as especialidades do curso, através da inclusão e 

envolvimento discente no cuidado e organização, promovendo o desenvolvimento de 

conhecimentos, propiciando a reflexão crítica do discente a cerca do processo de 

ensino no laboratório de Enfermagem. 

FORMAS DE CONTATO: (45) 3522-1725 ou 99l1-8309 – 
Fernanda.munhak@hotmail.com
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Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação Verbal

RESUMO: O  presente  artigo  trata  das  atividades  desenvolvidas  na  Oficina  de 
Informática  para  a  Terceira  Idade  no  período  2006/2007,  e  tem  como  objetivo 
enfatizar os resultados obtidos na inserção e na participação social do adulto e/ou 
idoso através  da  informática.  A  oficina  se  constitui  numa atividade vinculada ao 
Programa  de  Extensão  Universidade  Aberta  à  Terceira  Idade  –  UNATI  da 
UNIOESTE/Campus  de  Toledo.  Estudos  apontam  que  o  interesse  das  pessoas 
adultas e ou idosas pela aprendizagem de tecnologia está centrado no desejo de 
incluir-se no progresso social. Nesse sentido, o Programa de Extensão Universidade 
Aberta  à  Terceira  Idade  –  UNATI  da  UNIOESTE/Campus  de  Toledo,  enquanto 
espaço efetivo de inserção e participação social  dos adultos e /ou idosos cria  a 
presente proposta. Os resultados apontam que o computador além de se tornar um 
instrumento para a construção de outros conhecimentos e de interação no ambiente 
social,  familiar  e  comunitário,  também  têm  se  mostrado  como  instrumento  na 
preservação da saúde mental do Idoso.

PALAVRAS CHAVE: UNATI, INCLUSÃO DIGITAL, INFORMÁTICA

INTRODUÇÃO:  De  acordo  com  gerontologistas  da  Associação  Brasileira  de 
Geriatria e Gerontologia (SBGG), o limite para o ciclo da vida humana é de 110 a 
120 anos e, com os avanços da área de saúde, cada vez mais é possível se atingir 
esse limite. Dessa forma faz-se necessária uma atenção especial  para que essa 
trajetória seja obtida da melhor forma possível. “O perfil do idoso mudou muito nos 
últimos tempos (...) cabe aos educadores a responsabilidade de pesquisar e criar 
espaços de ensino-aprendizagem que promova a continuidade de idosos, após a 
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Universidade Aberta  à Terceira  Idade – UNATI ,  Autora e Coordenadora da Oficina de Informática para a 
Terceira Idade do Programa UNATI. Fone: (45) 3379-7089. E-mail: odorizzi2@yahoo.com

2 Bolsista de Extensão do Programa Institucional de Bolsas de Extensão da UNIOESTE/PROEX, vinculada ao 
Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI. Acadêmica do Curso de Serviço Social 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Toledo.



aposentadoria, na dinâmica participativa da sociedade e atendam ao desejo do ser 
humano de aprender continuamente e projetar-se no vir a ser.” (KACHAR, 2003, p. 
19).  Observa-se que a geração de idosos de hoje tem revelado dificuldades em 
entender a nova linguagem e em lidar com os avanços tecnológicos até mesmo nas 
questões  mais  básicas  como  os  eletrodomésticos,  celulares,  caixas  eletrônicos 
instalados nos bancos. Conseqüentemente, aumenta o número de idosos iletrados 
em  Informática,  ou  analfabetos  digitais,  em  todas  as  áreas  da  sociedade.  No 
entanto, a crescente proliferação das tecnologias e a progressiva dependência da 
sociedade  culminando  na  transformação  dos  comportamentos  trouxeram  a 
necessidade  de  conhecimento  e  domínio  por  todos,  inclusive  pelas  pessoas  da 
terceira idade. Neste sentido,  a com a modernização da sociedade praticamente 
tudo  foi  informatizado.  As  pessoas  adultas  e/ou  idosas  que  não  dominam essa 
tecnologia sentem-se excluídos por desconhecer essa linguagem que permeia todo 
o tipo de convívio social. Trabalhando com os participantes na UNATI percebeu-se 
que  eles  estavam  interessados  em  conhecer  a  linguagem  da  informática,  pois, 
embora convivessem com essa tecnologia, cotidianamente, no ambiente familiar por 
meio dos filhos e netos, sentiam-se totalmente excluídos diante dos recursos dessa 
natureza.  Muitas  vezes  questionavam sobre  algo  tão  desconhecido  para  eles,  o 
computador, mas, ao mesmo tempo, tão trivial para a geração mais jovem. Assim, a 
Oficina de Informática foi implantada no Programa considerando o que preceitua a 
Política Nacional do Idoso no tocante ao acesso do idoso ao mundo da cultura e do 
mundo  tecnológico  como  meio  de  integração  e  participação  na  sociedade, 
estimulando, por meio do computador, ações intergeracionais e de maior integração 
no convívio familiar e social e, ainda, para que o computador seja um instrumento 
essencial  para a promoção da saúde mental  do idoso, por se tratar de um forte 
aliado contra o tédio e a estagnação, bem como um meio eficaz preventivo contra 
doenças  degenerativas  na  terceira  idade  como  o  mal  de  “alzheimer”  e  de 
“parkinson”.

OBJETIVOS: Geral  -  proporcionar  ao  aluno  adulto  e/ou  idoso  a  apropriação  da 
linguagem tecnológica, tornando o computador um instrumento para a construção de 
outros conhecimentos, cultura e entretenimento, maior interação no seu ambiente 
familiar e social, além da promoção da saúde mental dos participantes. Específicos - 
a) Fornecer ao aluno noções gerais sobre o computador; b) Apresentar ao aluno os 
recursos computacionais básicos; c) Promover a inclusão digital da pessoa adulta e/
ou idosa; d) Desenvolver mecanismos para a aquisição da linguagem tecnológica; e) 
Produzir textos e desenhos, incentivando a criação de textos de autoria própria; f) 
Propiciar via essa nova linguagem maior interação comunitária e convívio familiar; g) 
Estimular a saúde mental por meio da utilização do computador; h) Produzir o Jornal 
da Terceira Idade da UNATI.

MÉTODOLOGIA:  Alguns estudos apontam para a necessidade da estruturação de 



propostas de acordo com as necessidades do adulto idoso, no que concerne ao 
processo cognitivo,  atendendo ao ritmo,  que é mais  lento,  aos  recursos que se 
tornam mais limitado e às deficiências sensoriais que acometem a velhice (Jones e 
Bayen,  1998). As  pesquisas  incentivam  a  criação  de  ambientes  de  ensino  de 
Informática próprios para a terceira idade, na busca da compreensão e criação de 
uma abordagem de interação com a máquina de acordo com as necessidades e as 
condições físicas. São discutidas estratégias de ensino para facilitar o processo de 
apreensão  da  tecnologia,  mas  a  perspectiva  está  pautada  no  treinamento  e  no 
desenvolvimento  da  habilidade  operacional  e  na  estimulação  das  atividades 
intelectuais. O computador apresenta-se mais como um fim em si mesmo, um objeto 
de aprendizagem - aprender sobre o computador -, do que como um recurso para o 
desenvolvimento das diversas potencialidades do indivíduo. 

A  oficina  de  informática  para  a  terceira  idade  da  UNATI,  atendendo  a  uma 
metodologia  pedagógica e didática na  transmissão dos conteúdos de forma que 
atenda a especificidade dessa faixa etária, é dividida em módulo básico e módulo 
avançado. As aulas teóricas e práticas são realizadas no Laboratório de Informática 
Discente da UNIOESTE/Campus de Toledo. As turmas são divididas de acordo com 
os  conteúdos  destinados  aos  iniciantes  e  a  turma  avançada.  Essa  metodologia 
propicia  uma  melhor  compreensão  por  parte  dos  alunos,  uma  vez  que  é 
considerada,  do  ponto  de  vista  pedagógico,  a  mais  simples.  Dessa  forma,  a 
metodologia  de  ação  compreende  uma  estrutura  modular  integrativa  com  os 
seguintes  conteúdos  programáticos:  MÓDULO I:  CONHECENDO A MÁQUINA – 
Neste módulo os alunos aprendem sobre qual a utilidade do computador; para que 
aprender informática; quais as partes que compõe um computador;  como ligar e 
desligar  uma  máquina  e  a  área  de  trabalho  do  computador.  MÓDULO  II: 
PROGRAMA  MICROSOFT  PAINT  –  Os  alunos  conhecem  o  Programa,  suas 
ferramentas, menus e ícones. O curso de digitação The Matrix Revolution também é 
incluído  durante  este  módulo.  MÓDULO  III:  PROGRAMA  MICROSOF  WORD – 
Nesta etapa são ensinados para os alunos as ferramentas, menus e ícones deste 
Programa, dando seqüência ao curso de digitação The Matrix Revolution. MÓDULO 
IV:  INTERNET  –  Os  alunos  conhecem  nesta  fase  a  internet,  reconhecem seus 
benefícios e aprendem como esta nova linguagem pode ajudá-los cotidianamente. 
Aprendem a navegar na internet, visitando sites e realizando pesquisas. Aprendem 
também a utilizar o correio eletrônico, escrevendo e enviando e-mails. MÓDULO V: 
PROGRAMA MICROSOFT POWER POINT – Nesta etapa, os alunos aprendem a 
produzir  apresentações  em  slides,  inserindo  figuras  do  Clipp  Art e  da  Internet, 
utilizando as ferramentas deste Programa. Ao término dos módulos, dependendo do 
ritmo e do grau de assimilação, os alunos passam a ter aulas de aprofundamento 
dos conteúdos ensinados, ou seja, dos programas e recursos já vistos, conhecendo, 
inclusive,  conforme  o  interesse,  novos  mecanismos  tecnológicos.  No 
desenvolvimento  de  todas  essas  etapas,  os  alunos  são  instigados  a  conquistar 
autonomia  e  domínio  da  máquina,  o  que  ocorre  gradativamente.  Também  é 
priorizado o atendimento individual e os alunos contam, ainda, com uma apostila 
como material de apoio.



DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os resultados apontam que os idosos apresentam 
muitas razões para aprender as novas tecnologias, porém apresentam dificuldades 
de aprendizagem específicas, que podem ser superadas seguindo etapas gradativas 
de aprendizagem, auxílio na medida da necessidade de cada um, pois, todos trazem 
um grau diferenciado de aproximação à linguagem computacional e um ritmo próprio 
que precisa ser medido e considerado no processo de ensino aprendizagem, bem 
como, boa iluminação e freqüentes exercícios e repetição para a assimilação de 
conteúdo. Neste sentido, as turmas têm que ser pequenas para possibilitar maior 
acompanhamento. O acompanhamento. Pôde-se perceber que a representação do 
computador para a terceira idade está agrupada em dois temas centrais: atualização 
e  desafio.  O interesse pelo  curso  de informática revela  as seguintes  categorias: 
atualização  - não  se  sentir  excluído,  trabalhar  a  mente,  adquirir  novos 
conhecimentos, realização pessoal, curiosidade, perder o bloqueio com a máquina, 
perder  o  medo  do  computador;  desmistificação  da  máquina  -  meio  de 
comunicação com filhos e parentes distantes, meio de informação e  desafio  – a 
oficina tornou-se subsídio para que o idoso utilize outros meios eletrônicos como a 
internet  e  o  manuseio  de  cartões  magnéticos.  A  oficina  integrou  os  alunos  na 
produção do Jornal para a Terceira Idade  on line  cujo título provisório é Jornal da 
UNATI.

CONCLUSÕES:  Com o prolongamento da vida humana e a conquista de melhor 
qualidade  de  vida  dos  países  em  desenvolvimento  como  é  o  caso  do  Brasil  é 
imperativo proporcionar a esse grupo uma melhor maneira de maior acesso a cultura 
e entretenimento e formas de preservação da saúde mental e ocupação do tempo 
livre. Mas, essa nova etapa de vida, como já prevêem os especialistas do assunto, 
tem que ser  aproveitada saudavelmente.  Até porquê,  muitos adultos ou pessoas 
consideradas como pertencentes ao grupo da terceira idade, não se sentem ou se 
consideram,  nos  dias  de  hoje,  como  velhos  e,  muito  menos  ainda,  deixam  de 
desenvolver atividades produtivas. “Grande parte dos idosos desfruta de boa saúde 
física e mental, e embora, algumas habilidades possam diminuir, as pessoas física e 
intelectualmente ativas podem manter-se muito bem na maioria dos aspectos e até 
mesmo melhorar sua competência.” (MELO, 2003). Preocupada em preencher essa 
lacuna  proporcionada  pelo  aumento  da  longevidade  humana  é  que  se  torna 
importante desenvolver dentro da UNATI a proposta da Oficina de Informática, uma 
vez que a construção de espaços dentro das Universidades, destinados à pessoa 
adulta e/ou da terceira idade, seguramente, comprova a contribuição delas para o 
desenvolvimento saudável da terceira idade. Além do mais, a pessoa adulta e/ou da 
terceira  idade  possui  a  mesma  capacidade  de  aprender  a  trabalhar  com  o 
computador como outros adultos mais jovens, o que a difere é que ela necessita de 
um período de tempo maior  para  aprender  e  fixar  esses conhecimentos.  “(...)  o 
espaço  da  UNATI  é  um  espaço  de  convívio  e  sociabilidade,  de  encontro  de 



gerações,  de  quebra  de  isolamento  e  solidão  dos  alunos,  proporcionando-lhes 
condições para  derrubar  mitos  e  preconceitos  sociais  relativos  aos mais  velhos, 
levando-os a contestar  e rever  muitos dos papéis  que a sociedade procura lhes 
impor.  No  entanto,  é  também um espaço  profícuo  de  integração  e  participação 
efetiva do idoso na sociedade” (ODORIZZI,  2003). A exemplo das demais ações 
desenvolvidas dentro do Programa UNATI, a Oficina de Informática para a Terceira 
Idade, vem comprovar o compromisso que o Programa tem em criar mecanismos de 
inserção da pessoa adulta  e/ou  idosa na Universidade,  proporcionando a  ela,  a 
atualização e ampliação de seus conhecimentos, uma maior participação social e 
política, bem como a valorização de suas experiências/vivências do cotidiano. Esta 
atividade proposta,  também demonstra  a  valorização do cidadão adulto/idoso no 
âmbito  da  comunidade  universitária,  onde  se  reconhece  a  sua  importância  e 
contribuição para a sociedade. Com as atividades realizadas nas aulas da Oficina de 
Informática para a Terceira idade da UNATI, os participantes adultos e/ou idosos do 
Programa UNATI passam a conhecer e utilizar a linguagem da informática, como 
também aprender a criar  textos e desenhos próprios a partir  dos conhecimentos 
adquiridos. Com isso, também, os participantes passam a desenvolver e preservar a 
sua saúde mental e motora para que, dessa forma, com a sua inserção na área da 
informática, os alunos obtenham uma maior integração no convívio familiar e social, 
possibilitando assim o despertar para o valor da representação da tecnologia na sua 
vida.  O  fato  é  que,  os  adultos  e/ou  idosos  ainda  têm  muito  a  ensinar  para  a 
sociedade e se constituem, inegavelmente, nos dias de hoje, em um novo desafio 
para  a  educação.  “O  tempo  do  velho  neste  século  deve  ser  reinventado.  A 
longevidade humana é um novo desafio.”  (MEDEIROS,  2001, p.  9,  in  KACHAR, 
2001).
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A PERSPECTIVA DE PAULO FREIRE PARA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS: 
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RESUMO: O projeto de extensão: Alfabetização de Adultos: a perspectiva de Paulo 

Freire objetiva desenvolver uma prática educativa de alfabetização de adultos em 

cuja  primeira  etapa  pedagógica  o  educador,  no  contato  inicial  e  direto  com  a 

população  a  se  alfabetizar,  levanta  os  vocábulos  mais  usados,  denominado  de 

universo  vocabular.  Na  segunda  etapa  pedagógica,  são  selecionadas  16  a  23 

palavras geradoras, a partir  de três critérios:  1- riqueza fonêmica, 2- dificuldades 

fonéticas da língua e 3- densidade pragmática do sentido, isto é, devem conter todos 

os fonemas da Língua Portuguesa, todas as dificuldades de pronúncia e escrita e 

representar sentidos nas práticas sociais da comunidade a ser alfabetizada. Assim 

foi  constituída  uma  turma  de  12  alunos  que  estão  participando  de  Curso  de 

Alfabetização com duração de 140 horas/aula por um período de 9 (nove) meses 

(abril  a  dezembro  de  2008).  Trata-se  de  população  adulta,  trabalhadores  da 

Cerâmica Santa Rita – Foz do Iguaçu e seus familiares, portanto indivíduos com 

necessidades sociais de leitura e escrita ainda não supridas. Está sendo formado 

um  Grupo  de  Estudo  para  leitura  e  discussão  da  obra  de  Freire  e  posterior 

apresentação em evento de caráter científico.

PALAVRAS-CHAVE: educação  de  jovens,  adultos  e  idosos;  alfabetização; 

dialogismo.

INTRODUÇÃO 

A língua falada influencia bastante nos momentos iniciais do aprendizado da língua 

1 Professora Assistente da UNIOESTE/Foz.    csoares04@hotmail.com
2 Acadêmica do Curso de Letras Port/Inglês da UNIOESTE/Foz.  jussimarat@hotmail.com 
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escrita,  por  isto  ensinar  a  ler  e  escrever  requer  conhecimentos  lingüísticos 

necessários  para  que  o  professor  de  língua  materna possa analisar  sua  prática 

pedagógica. Fundamental é conceber a linguagem como um processo de interação 

social, isto é, a partir do momento em que um indivíduo se relaciona com outro, há 

apropriações diferentes dentro de um sistema lingüístico modificando os conceitos 

de linguagem que cada um deles tinha em mente. A proposta de alfabetização de 

Freire,  descrita  na  obra  Educação  como  prática  de  liberdade,  manifesta,  sem 

sombra de dúvidas, a concepção de linguagem enquanto forma de interação, pois, 

segundo Brandão (2004),  o método Paulo Freire pressupõe que educação é ato 

coletivo e solidário, portanto o dialogismo é fundamental. 

OBJETIVOS: 

Desenvolver  uma  prática  educativa  de  alfabetização  de  adultos  na 

perspectiva de Paulo Freire requer, especificamente que seja analisado o referencial 

teórico fundamentador da prática; rediscutida a fundamentação a partir da prática; 

analisado  o  processo  da  educadora  em  formação  e  preparado  material  para 

utilização na sala de aula.

MÉTODO: 

Foram escolhidos trabalhadores da Cerâmica Santa Rita – Foz do Iguaçu e 

seus  familiares,  por  se  tratar  de  indivíduos  cujas  condições  precárias  de  vida 

escasseiam os recursos financeiros e as oportunidades de escolarização, porque 

priorizam a dedicação ao trabalho remunerado que garantirá a sobrevivência sua e 

de seus familiares. Além disto, há comprometimento dos proprietários da Cerâmica 

Santa Rita – Foz do Iguaçu que disponibilizam horário, local e recursos financeiros 

(lanche,  material  didático,  material  de  consumo,  transporte).  As  aulas  serão 

ministradas duas vezes por semana, com carga horária total de 4h semanais. Assim 



constituiu-se uma turma de 12 alunos, que participarão de Curso de Alfabetização 

com duração de 140 horas/aula por um período de 9 (nove) meses (abril a dezembro 

de 2008). As aulas serão ministradas pela acadêmica Jussimara Tochetto orientada 

pela  Prof.  Conceição  de  Souza  Licurgo  Soares.  O  trabalho  pedagógico  estará 

fundamentado na proposta de Paulo Freire para alfabetização de adultos, portanto, o 

dialogismo premeará a escolha das palavras geradoras e a prática docente. A partir 

do  universo  vocabular  levantado  na  comunidade,  foram  escolhidas  19  palavras 

geradoras:  tijolo,  cerâmica,  forno,  serragem,  argila,  pagamento,  telha,  paciência,  

patrão,  cheque,  secretária,  solda,  empreita,  arroz,  chave,  ônibus,  assassinato,  

xícara, zulu.  Na fase inicial, serão trabalhadas, além dos nomes dos educandos, as 

palavras  geradoras  compostas  por  sílabas  simples,  como:  tijolo,  cerâmica,  zulu,  

xícara. Após discussão em torno da densidade pragmática do sentido da palavra e 

percebendo que os educandos já não oferecem elementos para continuidade da 

discussão, a educadora apresentará as famílias silábicas, nas chamadas Fichas da 

Descoberta3, e com elas, coletivamente, formará palavras e sentenças. Espera-se 

que sejam formadas sentenças, desde a primeira palavra, como ocorreu em Brasília, 

no ano de 1963, quando o educando formou a sentença “tu já lê” (de acordo com a 

norma padrão: tu já lês) a partir das famílias silábicas da palavra geradora tijolo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

A  concepção  de  educação  de  adultos  que  permeará  esta  proposta 

fundamenta-se  nos  estudos  de  Paulo  Freire  para  a  alfabetização.  Apesar  de 

existirem  estudiosos,  que  desconsideram  os  efeitos  da  escolarização  no 

desenvolvimento  cognitivo,  encontram-se,  na  investigação  de  Luria  e  em  Paulo 

Freire, comprovações destes efeitos.

Luria pesquisou, na década de 30, na Ásia Central, plantadores de algodão 

3 Denominação atribuída pela professora Aurenice Cardoso, por entender que, através destas fichas contendo as 
famílias silábicas,  o educando “descobre” o mecanismo de funcionamento da língua portuguesa,  que é  uma 
língua silábica.  Tratase de processo de construção crítica do sistema de sinais gráficos de uma língua.



da  aldeia  do  Uzbequistão  e  trabalhadores  da  pecuária  da  aldeia  de  Khirgisia, 

objetivando  identificar  as  consequências  da  mudança  social  e  tecnológica  no 

processo de pensamento em adultos. Apesar de viverem sob grande influência da 

religião  islâmica  que  determinava  o  isolamento  das  mulheres  da  vida  social,  o 

momento  era  de  transição  em função  da  Revolução  de  1917.  Havia  mudanças 

sócio-econômicas, emancipação feminina e coletivização da agricultura.

Luria  trabalhou  com  tarefas  cognitivas  que  apresentaram  os  seguintes 

resultados:  1-  utilizaram categorias  abstratas,  na  resolução  das  tarefas,  aqueles 

sujeitos que passaram por algum processo de instrução ou aqueles que estiveram 

envolvidos nas formas de trabalho das fazendas coletivas;  2-  utilizaram relações 

concretas  dos  elementos  usados  na  prática  ou  nas  experiências  de  vida  e  na 

resolução das tarefas, aqueles sujeitos não escolarizados ou que permaneciam na 

agricultura tradicional.

Em  todos  os  casos  constatamos  que  mudanças  nas  formas  da 
atividade  prática,  e  especialmente  aquela  reorganização  da 
atividade  baseada  na  educação  formal,  produziram  mudanças 
qualitativas  nos  processos  de  pensamento  dos  indivíduos 
estudados.  Além disso,  somos capazes de definir  que mudanças 
básicas na organização do pensamento podem ocorrer num tempo 
relativamente  curto  quando  existem  mudanças  suficientemente 
radicais  nas  circunstâncias  sócio-históricas,  como  aquelas  que 
ocorreram após a revolução de 1917. (Luria, 1991, p.84-5)

Paulo  Freire  alfabetizou  populações  brasileiras  do  nordeste  e,  durante  o 

exílio, populações de São Tomé e Príncipe, sempre com grande sucesso.

Quando se pretende alfabetizar adultos deve-se considerar que já possuem 

conhecimentos  sobre  a  linguagem escrita  como representação  da língua,  o  que 

torna possível a produção e o reconhecimento do sistema de escrita e dos diferentes 

tipos de textos.

Espera-se  alfabetizar  os  12  adultos  inscritos;  encaminhá-los  para  a 

continuidade  dos  estudos,  nos  programas  governamentais;  produzir  material  de 

pesquisa e divulgá-lo em eventos de caráter científico.  Principalmente, espera-se 

uma aproximação com a proposta de Paulo Freire tal qual descrita em suas obras.



CONCLUSÃO:
 

O projeto encontra-se na fase inicial, no entanto podemos afirmar que uma 

proposta, que se diga freireana, não trabalhará a partir de apostilas que contenham 

palavras  geradoras  escolhidas  previamente,  ou  seja,  palavras  escolhidas  por 

suposição de universalidade.
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Resumo:

O presente artigo é resultado de reflexões sobre a conclusão de um projeto de extensão 
chamado “Improving English  Skills”  (Melhorar  Habilidades  em Língua Inglesa),  do 
qual participaram membros da comunidade acadêmica do curso de Letras da Unioeste – 
campus de Foz do Iguaçu, e membros da comunidade em geral,   também de Foz do 
Iguaçu. O projeto teve seu primeiro ano de execução em 2007. O objetivo desse projeto 
é   oferecer   aulas   de   Língua   Inglesa   que   venham   a   ajudar   no   desenvolvimento   e 
aprimoramento das quatro habilidades de uso da língua, a saber: falar, ouvir, escrever e 
ler,  utilizando exames de Cambridge,  anteriormente aplicados  e  hoje compilados  no 
formato de livros. O projeto teve início com 13 interessados (3 membros da comunidade 
em geral e 10 membros da comunidade acadêmica). Os interessados foram classificados 
de acordo com a nomenclatura dos exames de Cambridge, sendo que 5 fizeram parte do 
nível KET (Key English Test), 6 nível PET (Preliminary English Test) e 2 FCE (First 
Certificate in English). Apenas 5 indivíduos seguiram participando das aulas até o final 
do projeto e, destes, 3 pertencem à comunidade em geral e 2 à comunidade acadêmica, o 
que demonstrou que os acadêmicos do curso de Letras perderam a motivação ao longo 
do projeto.

Palavraschave:  Língua   Inglesa   –   exames   de   Cambridge   –   instrumentalização 
lingüística 

Introdução:

A formação do professor de Língua Inglesa requer, além do desenvolvimento 
das habilidades que compõem uma língua, também a formação didáticopedagógica que 
advém das  disciplinas   voltadas  à  Educação,   e   também  da  experiência   e  motivação 
pessoais. Com relação ao desenvolvimento das habilidades de falar, ouvir, ler e escrever 



em Língua Inglesa, pensavase que o professor, sendo nativo de uma país falante da 
língua, seria um professor melhor do que um nãonativo pois repassaria um “modelo 
correto” da língua. As qualificações, habilidades e experiência dos nãonativos pouco os 
ajudaria a conseguir  uma posição como professor de Língua Inglesa (Brown, 2007). 
Vários   pesquisadores   (MEDGYES,   1994;   BRAINE,   1999;   HIGGINS,   2003; 
MCARTHUR, 2001, apud Brown, 2007) mostraram que professores de Língua Inglesa 
nãonativos   oferecem   tantas   ou   mais   vantagens   do   que   o   professor   nativo   porque 
existem variedades de inglês consideradas aceitáveis e legítimas e porque professores 
nãonativos  passaram pelo  processo de  aprender  a   língua,  sabem das  dificuldades  e 
muitas vezes possuem conhecimento e experiência em ensinar a língua.

Mas  o  que  vemos hoje  em dia  nas  aulas  de   inglês  das  escolas  públicas  é  a 
presença do professor que não fala,  pouco lê,  não escreve e nem entende a Língua 
Inglesa quando em uso comunicativo (Almeida Filho, 1992).

Visando aliar o conhecimento didáticopedagógico com o desenvolvimento das 
habilidades de falar, ler, escrever e entender o que se ouve em Língua Inglesa, o projeto 
de extensão “Improving English Skills”  foi aberto à comunidade em geral, mas, mais 
especificamente, teve o objetivo de ajudar a melhorar a proficiência dos alunos do curso 
de   Letras   que,   por   diversos   motivos,   têm   uma   formação   insuficiente   nas   quatro 
habilidades da língua. 

As aulas do projeto foram ministradas semanalmente utilizandose exames de 
Cambridge   anteriormente   aplicados,   que   testam   o   nível   de   inglês   como   língua 
estrangeira em pessoas interessadas em obter certificados de nível internacional. Estes 
exames   testam   as   habilidades   de   leitura,   escrita,   entendimento   auditivo   e   fala   do 
candidato, sendo que há cinco níveis diferentes para adultos.

No  início  de 2007,  13  interessados  começaram o projeto,  sendo que 3 eram 
membros   da   comunidade   em   geral   e   10   membros   da   comunidade   acadêmica.   Os 
interessados   foram   classificados   de   acordo   com   a   nomenclatura   dos   exames   de 
Cambridge, sendo que 5 fizeram parte do nível KET (Key English Test), 6 nível PET 
(Preliminary English Test) e 2 FCE (First Certificate in English). Apenas 5 indivíduos 
concluíram   o   projeto:   3   pertencentes   à   comunidade   em   geral   e   2   à   comunidade 
acadêmica.

Percebese então que,  apesar da necessidade de instrumentalização lingüística 
específica,  o  número de acadêmicos  do curso de Letras  que chegaram a  concluir  o 
projeto foi menor do que os membros da comunidade em geral.

Objetivos:
 apresentar e divulgar o projeto “Improving English Skills”;



 demonstrar os resultados do primeiro ano do projeto;
 discutir a falta de motivação dos acadêmicos em melhorar suas habilidades em Língua 
Inglesa.

Métodos:

A metodologia utilizada para divulgar as aulas do projeto foi o convite  oral, 
através de visitas às salas de aula para divulgação do mesmo.

Os exames de Cambridge, já utilizados anteriormente por centros que aplicam 
estes   exames   em   todo   o   mundo,   foram   disponibilizados   aos   alunos   para   que   as 
atividades   propostas   nos   mesmos   fossem   resolvidas.   Essas   atividades   envolveram 
leitura,  escrita,  entendimento auditivo e fala em Língua Inglesa.  As correções foram 
feitas e muitas das atividades foram refeitas, especialmente as que envolveram produção 
escrita em inglês.

O primeiro nível  foi o KET (Key English Test) que oferece qualificação básica 
em inglês e representa o primeiro passo para aqueles que desejam progredir em direção 
ao nível dois para adultos: PET. 

O nível PET (Preliminary English Test) visa desenvolver, com alcance maior, 
tarefas   de   comunicação   específicas,   o   que   indica   que   o   aluno   tem   habilidades 
lingüísticas para interagir em situações de trabalho e de convívio social em ambientes 
onde o inglês é utilizado.

O nível FCE (First Certificate in English)   é considerado intermediário, o que 
requer conhecimento de todas as habilidades da língua e é altamente reconhecido no 
comércio e na indústria, bem como em universidades e outras instituições de ensino.

Além dos testes, as aulas tiveram momentos de revisão vocabular e gramatical 
visando sanar as dúvidas que surgiram durante a execução dos exames.

Discussão e Resultados:

O projeto de extensão “Improving English Skills”  foi e é aberto à comunidade 
em geral,  mas, como visa o aprimoramento das habilidades de fala, leitura, escrita e 
entendimento   auditivo   Língua   Inglesa,   acaba   voltandose   em   grande   parte   para 
acadêmicos do curso de graduação em Letras. 

O número de acadêmicos do curso de Letras que se inscreveram para o projeto 
foi   10.  Destes  10,   somente  2   concluíram  as   atividades  do  projeto   com número  de 
presenças suficientes para receber  certificado pela  atividade.  Este número representa 
40% dos concluintes. Nos outros 60% estão membros da comunidade em geral. 



Esta   porcentagem   demonstra   que   os   acadêmicos   do   curso   de   Letras,   que 
admitem sentir necessidade de melhor as habilidades em Língua Inglesa para partirem 
para uma prática mais segura em sala de aula, perderam a motivação pelo projeto ao 
longo do ano. 

As   causas   da   falta   de   motivação   podem   estar   ligadas   a   vários   fatores   que 
compõem a vida acadêmica, a saber: realização e apresentação de trabalho de conclusão 
de   curso;   horários   incompatíveis   com as   necessidades  dos   acadêmicos  que,  muitas 
vezes, trabalham além de cursar universidade; dificuldades enfrentadas na realização 
dos exames; falta de tempo para realização dos exames, já que algumas das partes dos 
exames demandam tempo e concentração;  falta  de comprometimento  com o projeto 
visto que não há investimento financeiro no mesmo.

Conclusão:

A atividade do professor é certamente atividade especializada, da qual milhões 
de brasileiros tiram, ou procuram tirar, os meios para a sua subsistência. Tal atividade 
requer preparação especializada (Celani, 2001).

Hoje, o que faz diferença é o professor refletir criticamente sobre sua própria 
prática, tentar entender  o que  faz,  como e  porque o faz, assim como tentar entender o 
que, como e porque os seus alunos aprendem (AssisPeterson, 1998).

Se   tivermos   claro   que   a   atividade   do   professor   de   Língua   Inglesa   é   uma 
atividade especializada, teremos claro também que há necessidade do aprimoramento 
das habilidades que compõe a língua: fala, leitura, escrita e entendimento auditivo. 

O   curso   de   graduação   em   Letras   traz   subsídios   para   o   aprimoramento   das 
habilidades da língua, mas, devido a inúmeros motivos como a diversidade no nível de 
conhecimento da língua por parte dos acadêmicos; atenção voltada a outras disciplinas 
que  compõem  o  currículo  do  curso;   desenvolvimento  do   trabalho  de   conclusão  do 
curso;   necessidade   da  prática   em   sala   de   aula   através   do   estágio  de   observação   e 
docência, o conteúdo das aulas de língua acaba sendo insuficiente ou não totalmente 
assimilado pelos acadêmicos. 

Um curso de extensão que vise o desenvolvimento das habilidades da língua é 
uma saída para o aprimoramento do futuro professor de Língua Inglesa.

O professor que consegue aliar a reflexão crítica sobre sua prática em sala de 
aula ao domínio da língua que ensina, tende a ser um professor mais realizado em sua 
profissão pois está capacitado e autoconfiante no que diz respeito à língua que ensina e 
consegue indagarse sobre o que está fazendo em sala de aula e como os alunos estão 
reagindo a esta prática.
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RESUMO:  O  presente   artigo  visa   demonstrar   a   possibilidade   de   acadêmicos   exercerem 
enquanto   graduandos,   papel   de   monitores   de   disciplinas   diversas   que   constam   na   grade 
curricular de seus respectivos cursos. Para isso, utilizaremos como exemplo um projeto de 
extensão existente na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) – Foz intitulado 
de  “O prévestibular:   reflexões   e  ações  nas  áreas  de  Ciências  Humanas  e  Ciências  da  
Linguagem”  que na realidade é uma interessante iniciativa de docentes e acadêmicos que, 
comprometidos com a escola pública e sua contínua melhora na busca da excelência, propõem 
discutir temas, conteúdos e lecionar aulas de forma voluntária para alunos, cuja baixa renda 
familiar os impede de assumir compromissos financeiros com o pagamento de mensalidades 
de   curso  prévestibular.     Para   isso,   lançaremos  mão  de   algumas  postulações   na  área   da 
psicologia aplicada ao ensino, que consegue contribuir na formação de futuros professores, e 
também  auxiliam   sobremaneira   os   alunos   favorecidos  pela   execução  de   tal   projeto.    Os 
números positivos de elevação dos aprovados nos concursos vestibulares  dessa instituição 
educacional   de   alunos   contemplados   pelo   mesmo   projeto   atestam   que   a   participação   de 
acadêmicos pode ir além dos bancos escolares, contribuindo para alargar as possibilidades de 
crescimento cultural e intelectual de nossa própria sociedade.
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INTRODUÇÃO

Ao estarse em uma sala de aula enquanto acadêmico, muitas posturas podem ser tomadas 
pelos   graduandos,   desde   um   comportamento   completamente   passivo   e   neutral,   até   uma 
postura mais participativa e compromissada com a instituição em que o aluno está inserido. 
Sabedores de que a extensão é  um dos importantes pilares que dão sustentação e razão à 
existência de instituições educacionais de nível superior, podemos observar muitos projetos 
que buscam levar tais universidades para além de seus muros, para uma realidade cotidiana 
que muitas vezes é adversa.  

UM DUPLO PAPEL – ACADÊMICO/MONITOR

A experiência de se colocar como aluno e ao mesmo tempo monitor, oportuniza ao indivíduo 
um crescimento pessoal e intelectual inalcansável se o mesmo limitar sua formação a livros, 
apostilas e observação de aulas meramente expositivas.  Observase uma ansiedade recíproca 
entre monitores e alunos no principiar das aulas, pois muitos alunos possuem uma faixa etária 
equivalente a de seus monitores:

Todos os adolescentes estão, por assim dizer, no mesmo barco.   Eles partilham do 
mesmo despojamento da necessidade de possuir status e independência adultos, da 
mesma alienação  da   sociedade   adulta,   dos  mesmos   ressentimentos,   das  mesmas 
atitudes antiadultas.  Eles podem sentir que ninguém os quer, que estão deslocados e 
excluídos do esquema mais amplo das coisas.  Assim, eles procuram se alcançar uns 
aos outros para obter apoio mútuo e para prover em conjunto as coisas que desejam, 
mas não as podem obter individualmente. (SHERIF e SHERIF apud AUSUBEL, 
1980, p. 399).

Ao iniciar o processo de ensino, é normal um nervosismo e ansiedade que contribuem para a 
ocorrência de falhas primárias, como a troca de palavras ou algo escrito na lousa de forma 
errônea.  Mas ao mesmo tempo, o monitor percebe que, além de ser uma pessoa em processo 



de aprendizado profissional, ele também é passivo de falhas.  Nesse momento entra em cena a 
capacidade  do  jovem de agir  sob uma pressão que muitas  vezes  parte  dele  próprio.    Ele 
começa perceber que pode errar e assumir com nobreza os seus erros, compreendidos pelos 
alunos,   e  mais  dos  que   isso,  que  ele  pode  acertar,   não  apenas  explanando  determinados 
conteúdos de forma mecânica, mas ousando criativamente para cativar cada vez mais os seus 
alunos, melhorando o interesse pelas aulas oferecidas:

A capacidade para gerar excitação intelectual e motivação intrínseca para aprender é 
outra   característica  de  personalidade  dos  professores  que  parece   ter   implicações 
significativas   para   a   sua   eficácia   instrucional.     Professores   que   são   vivazes, 
estimulantes,   imaginativos  e  entusiastas  a   respeito  do  assunto  que   lecionam são 
julgados mais bem sucedidos por diretores e outros observadores experimentados 
(RYANS apud AUSUBEL, 1980, p. 421)

Notadamente,   um   dos   fatores   que   contribuem   para   o   decorrer   das   aulas   de   uma   forma 
produtiva, é o objetivo de tais alunos, pois grande parte deles tem consciência da importância 
que   é   a   preparação   educacional   e   profissional,   e   muitas   vezes   aliada   a   dificuldades 
enfrentadas cotidianamente como a falta de emprego, desentendimentos familiares e dúvidas 
existenciais, eles conseguem reverter as adversidades em determinação para superálas. 
Observamse, inclusive, monitores que já foram alunos desse mesmo projeto, e acadêmicos 
compartilhando   a  mesma  sala   de   aula   com aqueles  que  um dia   foram seus  monitores   e 
ajudaram de certa forma para que os mesmos adentrassem no ensino superior.  Essa troca de 
admiração   recíproca,   um   por   ter   conseguido   ser   aprovado   e   outro   por   ter   ajudado   na 
aprovação, é uma experiência que engrandece não apenas os envolvidos no processo, mas 
também a solidificação de tais projetos.

PRÁTICATEORIA: OS DOIS LADOS DA MESMA MOEDA

No processo de assimilação teórica de conhecimentos diversos, sentese uma necessidade de 
pôlos em prática para comprovar a importância da própria teoria.   Não se pode limitar  a 
formação de um indivíduo a um mero depósito  conteudístico  que muitas  vezes  apenas  o 
distanciam de seu próprio mundo.
Esses   dois   lados   da   mesma   moeda:   práticateoria/teoriaprática   são   fundamentais   para   a 
formação de indivíduos conscientes de seu compromisso social.

Você  precisa trabalhar para manter o nível de excitação certo para a tarefa a ser 
realizada.     Se   os   alunos   estão   com   sono,   energizeos,   introduzindo   variedades, 
despertando  sua  curiosidade,   surpreendoos  ou  dandolhes  uma breve  chance  de 
serem fisicamente ativos (WOOLFOLK, 2000, p. 347)



É   necessário   ressaltar   também   que   os   monitores   selecionados   receberam   cursos   de 
capacitação nas etapas preliminares ao início das aulas.   Esses cursos foram ministrados por 
professores   da   própria   instituição   que   conscientes   de   seu   papel   enquanto   professores 
universitários, disponibilizaram seu tempo para preparar palestras e cursos que objetivaram 
um   melhor   embasamento   teórico   e   prático   para   os   futuros   monitores.   Foram   oferecidos 
conteúdos   relacionados   à   Sociologia,   Filosofia   e   Psicologia,   todos   ligadas   diretamente   à 
prática em sala de aula. 
Além disso, os monitores foram envolvidos na elaboração do próprio material didático a ser 
utilizado pelos alunos do prévestibular.  Reuniões foram feitas para a pesquisa e seleção de 
tais materiais.  Foi utilizado em disciplinas como Redação, publicações renomadas na área de 
lingüística textual, na área de retórica e argumentação e também na área de psicologia, pelo 
fato de os próprios monitores  que embora tenham passado no vestibular,  sentiram muitas 
deficiências nessas áreas.   Toda essa movimentação contribuiu muito para uma visão mais 
coletiva do processo, pois ao valorizarse a seleção de um determinado material escolhido por 
um monitor e rejeitar outro, estimulou a convivência com adversidades e o respeito mútuo 
necessário em um produtiva convivência entre os monitores e em relação aos seus futuros 
alunos.
A de  ser   ressaltar   também que  as   apostilas  que   foram confeccionadas  e  distribuídas  aos 
alunos, teriam que ser devolvidas antes do término do mesmo, o que exerceu de certa forma, a 
conscientização de preservação desse material por parte dos alunos.
  Outro fator que contribui com os resultados positivos observados em tal projeto, é o interesse 
de tais alunos em sala de aula, embora exista certo nível de desistência,  muitas vezes por 
motivos   de   trabalho   e   mesmo   de   transporte   enfrentado   por   tais   alunos,   todavia,   os   que 
permanecem  até   as  últimas   aulas   do  prévestibular,   demonstram  uma  grande   criticidade, 
tornando   as   aulas   uma   verdadeira   interação   entre   alunos   e   monitores,   maximizando   a 
motivação  em permanecer   em sala  de  aula   e   a   autoestima  dos  envolvidos  no  processo, 
possibilitando automaticamente, seus respectivos crescimentos intelectuais:

Como você  bem sabe,  alguns professores  são muito mais  entusiasmados do que 
outros.     Alguns   estudos   têm   revelado   que   as   avaliações   do   entusiasmo   de 
professores   por   sua   matéria   estão  correlacionadas   com  melhor   desempenho   dos 
alunos (ROSENSHINE & FURST apud WOOLFOLK, p. 439).

A interação entre alunos e monitores também é algo muito evidente em tal projeto, pois o 
simples fato de serem tratados por seus mestres universitários pelo nome, isso já ocasiona um 
reflexo no procedimento do monitor, que se sentindo valorizado por seus professores, também 
buscará a valorização de seus próprios alunos.  



Um   dos   momentos   mais   difíceis   para   ambas   as   parte   envolvidas   no   projeto 
(alunos/monitores), é o avizinhamento do concurso vestibular, não apenas pela ansiedade e 
pressão sentidas principalmente por parte dos alunos, mas também a finalização de tais aulas. 
Mas também existem surpresas agradáveis como encontrarse nos corredores da instituição 
com uma pessoa a te olhar insistentemente e falar “Oi professor!”, sinal que o seu papel e 
compromisso social foi parcialmente bem cumprido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  A  existência  de  projetos  de  extensão  do  porte  do  que   foi  descrito,  é   fundamental  para 
qualquer instituição que possui um compromisso social com aqueles que ajudam a mantêla. 



Não pode limitarse a atividade acadêmica aos muros de uma universidade, mas sim alargar 
seu raio de ação. A teoria e a prática na atividade pedagógica devem andar sempre juntas, pois 
apenas assim elas alcançarão aqueles que mais necessitam. A motivação também se origina da 
certeza de que o conhecimento assimilado nos bancos escolares, possibilitará a outrem e a nós 
mesmos  uma  melhora   enquanto  profissionais   e   sobretudo,   enquanto   seres   conscientes   de 
nosso próprio potencial.
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RESUMO: O curso Alemão para Iniciantes II busca oferecer a estudantes de cursos de 
graduação e pósgraduação da UNIOESTE e a pessoas da comunidade um curso que 
desenvolva o conhecimento da língua alemã  em vários de seus aspectos. Partindo de 
uma   metodologia   que   privilegia   a   forma   social   interativa   entre   professor/alunos   e 
alunos/alunos,   é   objetivo   principal   deste   curso   que   os   alunos   desenvolvam 
simultaneamente, e de forma equilibrada, quatro habilidades lingüísticas, a saber: falar, 
compreender,  ler  e escrever.  O contato com a língua estrangeira  deverá,  além disso, 
proporcionar   a   eles   que   conheçam   aspectos   de   uma   cultura   diversa   da   sua.   O 
reconhecimento  das  diferenças  e  das  peculiaridades  do  modus  vivendi  dos  alemães, 
expressa de certa forma nos textos do livro didático a ser adotado (Delfin 1), permitirá 
ao aluno deste curso o confronto com o outro, bem como o exercício da tolerância.

Palavras Chave: língua alemã, comunicação, cultura

Introdução

Há   alguns   anos   criouse   a   “tradição”   de   se   oferecerem   cursos   de   extensão 
universitária na área de Alemão, na UNIOESTE, campus de Marechal Cândido Rondon. 
A primeira professora de alemão do campus, iniciadora desta “tradição”, é a Prof.ª Elise 
Schmitt, que ofereceu, diversas vezes, cursos de alemão para a comunidade acadêmica e 
extraacadêmica.

O   curso   de   que   se   trata   aqui   é   coordenado   pelo   Prof.   Stéfano   Paschoal   e 
ministrado por Adriano Steffler, aluno regularmente matriculado no 3º ano de Língua 
Alemã, portador do diploma Zertifikat Deutsch pelo Instituto Goethe de Curitiba. 

O curso é aberto a todos os membros da comunidade acadêmica, com exceção 
de alunos do curso de Letras, e atende funcionários, alunos de graduação e membros da 
comunidade.



Propôsse como material didático para este curso o livro Delfin I. Além disso, há 
outros  materiais   elaborados  pelo  professor  para   reforçar   alguns   conteúdos  que,   por 
razões diversas, não sejam adquiridos a contento.

Os objetivos do curso estão divididos segundo o marco europeu para o ensino de 
línguas estrangeiras modernas, que vem a ser a classificação ou categorização de alguns 
conteúdos e de determinadas habilidades a serem alcançados num momento definido da 
formação do aluno de língua estrangeira. Atualmente, quase todos os cursos de língua 
seguem estas diretrizes. A importância de seguir  embora não tão à risca – a proposta 
do marco europeu para o ensino de línguas, é garantir ao aluno que, uma vez tendo 
freqüentado   este   curso,   poderá   continuar   sua   formação   na   língua   estrangeira   em 
qualquer   outra   instituição   voltada   ao   ensino   de   alemão,   já   que   todas   aderiram   à 
categorização deste marco.  O impacto nas  instituições  que se dedicam ao ensino de 
línguas estrangeiras, e principalmente ao ensino de alemão, foi tamanho, que o tema do 
congresso bienal da ABRAPA, a ser realizado este ano no Rio de Janeiro – RJ, tem 
como tema as competências e habilidades segundo o marco europeu.

 A observação feita acima, a saber, “embora não tão à risca”, devese ao tipo de 
público   para   o   qual   o   curso   foi   estruturado.   Bem   ou   mal,   a   febre   da   abordagem 
comunicativa, tomada radicalmente por alguns, no início dos anos 80, cometia um grave 
erro, ao exigir que se isolasse a “gramática” ou “conteúdos e regras gramaticais” do 
ensino de línguas estrangeiras modernas. Ao menos para a língua alemã, o processo foi 
catastrófico, já que suas estruturas gramaticais podem ser comparadas a estruturas de 
línguas clássicas, como o grego antigo e o latim.

Ninguém   conseguiria   aprender   espontaneamente   estruturas   sintáticas   muito 
complexas apenas com o proposto inicialmente pela abordagem comunicativa. Para se 
comprovar o “erro”, inclusive reconhecido, desta proposta, basta que se tenha às mãos 
um   livro   didático   oriundo   desta   abordagem   e   se   veja   o   número   considerável   de 
explicações   e   exercícios   gramaticais.   Por   isso   constituem   os   programas   das   aulas 
também   as   explicações   e   exercícios   gramaticais,   o   que,   logicamente,   não   exclui   o 
cumprimento dos objetivos segundo o marco europeu.

Um grande problema é que a maior parte do públicoalvo do curso não tem o 
domínio de conceitos gramaticais  em língua portuguesa, já que a febre da “exclusão 
gramatical” – um mecanismo de mau gosto ditado por algumas correntes lingüísticas e 
pedagógicas – atingiu também as escolas primárias e secundárias do Brasil, o que faz, 
por exemplo, com que até mesmo um aluno do curso de Letras possa não reconhecer a 
diferença entre um artigo e uma preposição, ou entre um pronome e um substantivo. 
Este   quadro   crítico   exige   que   parte   das   aulas   do   referido   curso   seja   voltada   à 
recuperação de alguns conceitos em português, para que se lhes compreenda em alemão, 



pois sem o conhecimento de conceitos gramaticais básicos, é pouco possível que, no 
futuro,   o   aluno   consiga   se   expressar   com   fluência   e   com   o   mínimo   de   correção 
gramatical numa língua com sistema de declinações.

Objetivos

O curso de extensão Alemão para Iniciantes II tem como objetivo geral permitir 
aos   estudantes   interessados   a   aquisição   e   fixação   de   estruturas   básicas   do   alemão 
moderno  falado e  escrito,  bem como a   interpretação de  textos   simples.Os objetivos 
específicos deste curso são:

a) Pronúncia das palavras e entonação de sentenças em alemão;
b) Aquisição e ativação de regras gramaticais do alemão básico;
c) Aquisição e ativação de vocabulário para comunicação: situações do cotidiano;
d) Entendimento de textos falados e escritos no nível básico;
e) Produção textual (escrita) simples sobre ações cotidianas;
f)  Percepção  semântica  quanto  ao  uso  de  determinadas  estruturas,  o  que  engloba  a 
questão intercultural no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras.

Metodologia

Iniciamse as aulas com a explicação dos tópicos gramaticais para a introdução 
do tema da lição. Nesta explicação, são apresentadas estruturas básicas que permitem 
aos   estudantes   expressarem   suas   opiniões   a   respeito   do   tema   dado,   em   língua 
estrangeira.

As estruturas utilizadas na explicação inicial são fixadas através da repetição, da 
leitura de textos, da audição e elaboração de diálogos e da simulação de situações do 
cotidiano.

O curso prevê o desenvolvimento simultâneo de quatro habilidades lingüísticas, 
a   saber:   falar,   compreender   (auditivamente),   ler   (e   compreender   textos   escritos)   e 
escrever (produção escrita simples). Para tanto, optase, na maioria das vezes, por uma 
forma social que permita a interação entre professor/alunos e alunos/alunos. Buscase, 
através disso, conduzir os alunos a um processo de aquisição de forma “espontânea”.
As aulas são de 90 minutos, com um intervalo de 10 minutos. Em todas elas, há, de 
forma  equilibrada,   atividades  que   envolvam o  desenvolvimento  de  uma  a   uma das 
habilidades acima mencionadas.



A cada unidade do livro didático, há uma avaliação que permite diagnosticar a 
evolução dos alunos quanto à aquisição da segunda língua.

As avaliações valem de O a 100 pontos, e apenas alunos com média igual ou 
maior a 70 e com freqüência mínima de 75% têm direito a certificado. Alunos com 
média  inferior a 70,  porém com o mínimo de 75% de freqüência,  têm direito  a um 
certificado  de  participação.  Alunos  com média   igual  ou  superior  a  70  e   freqüência 
abaixo de 75% não têm direito a nenhum tipo de certificado. 

Materiais didáticos complementares são colocados à disposição dos alunos na 
Seção de Áudiovisual do campus de M.C.Rondon.

Explicações de regras gramaticais são uma constante deste curso.

Considerações finais

Para um curso de alemão como língua estrangeira aplicado a um público leigo e 
heterogêneo,   esperase   obter   resultados   que   englobam   desde   a   comunicação   de 
situações cotidianas em alemão até o reconhecimento de estruturas gramaticais do nível 
básico de aquisição da língua.

Para se chegar a tais resultados, contudo, não basta adotar um determinado livro 
didático e “seguir o programa”. É necessária a consideração dos diferentes níveis dos 
alunos,  das  formas de aprendizagem de cada um e,  principalmente,  a pesquisa,  que 
permite a elaboração de materiais complementares para sanar algumas das principais 
dificuldades apresentadas.

Este curso está situado na fronteira entre duas classes de procedimentos: a) a que 
procura desenvolver as habilidades comunicativas dos alunos inscritos e b) a que busca 
recuperar conceitos gramaticais  básicos na língua materna,  a fim de que possam ser 
usados na comunicação “espontânea” em língua estrangeira.

Apenas   assim,   levando   em   consideração   as   condições   do   públicoalvo,   e 
buscando o esclarecimento  daquilo  que  se vê   e  que  se  estuda,  é  que  pensamos  ser 
possível oferecer aos inscritos uma formação consciente na língua estudada.
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RESUMO
Através  da  parceria  com  a  PROVOPAR,  alunos  e  professores  da 

Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná/  UNIOESTE  –  Foz  do  Iguaçu 
ministram os mais variados assuntos durante o Curso de Aperfeiçoamento para 
Secretárias  do  Lar.  Trata-se  de  um  conjunto  de  atividades  que  visam  à 
melhoria de vida e qualificação da mão-de-obra da comunidade carente de Foz 
do  Iguaçu.  Inicialmente,  o  curso  está  sendo  oferecido  para  as  pessoas 
beneficiadas pelo programa Bolsa Família, esperando-se, assim, que fiquem 
capacitadas para  o mercado de trabalho. As duas primeiras turmas do ano de 
2008 começaram as atividades no dia dois de maio e terão aulas até o dia 
primeiro de agosto, totalizando 14 encontros semanais de 4 horas cada. Os 
alunos da UNIOESTE, com auxílio dos professores, escreveram um manual 
que  serve  como  material  de  apoio  para  os  participantes  do  curso.  A 
PROVOPAR oferece todo suporte de infra-estrutura, equipamentos e utensílios 
para  que  as  Secretárias  do  Lar  aprendam  a  teoria  aliada  à  prática,  fato 
fundamental para saírem excelentes profissionais.

Palavras-chave: domésticas, capacitação profissional,  mercado de trabalho.

INTRODUÇÃO

A secretária do lar, também intitulada de doméstica, é a colaboradora 
das tarefas executadas na residência familiar. Segundo Freitas (2007, p.16):

A empregada  doméstica  é  a  profissional  responsável  por  fazer  e 
manter  todo  o  serviço  da  casa  em  que  presta  serviços.  Ela  é 
responsável,  também,  pelo  patrimônio  da  família  a  quem  presta 
serviços,  pelo  bom  relacionamento  com  os  patrões  e  demais 
membros da casa, pois muitas vezes, ela é a pessoa que permanece 
por mais tempo na casa que os próprios patrões. 



Segundo o artigo 1º,  da Lei 5.859 de 11 de dezembro de 1972, que 
regula a atividade do Empregado Doméstico, este é considerado como “aquele 
que  presta  serviços  de  natureza  contínua  e  de  finalidade  não-lucrativa  à 
pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”. Por seu trabalho não gerar 
lucro  ao  empregador,  podem  ser  considerados  empregados  domésticos:  o 
cozinheiro, a governanta, a babá, a lavadeira, a passadeira, a faxineira, o vigia, 
o motorista particular, o jardineiro, a acompanhante de idosos, entre outros. 
Assim, o caseiro também é considerado empregado doméstico quando o sítio 
ou local onde exerce sua atividade não possui finalidade lucrativa.

É importante esclarecer que a diarista não é considerada empregada 
doméstica,  uma  vez  que,  pela  falta  de  prestação  de  serviço  de  natureza 
contínua,  não  tem  vínculo  empregatício, comparecendo  a  residência  da 
tomadora de serviços, uma ou duas vezes por semana, para passar roupa, 
fazer faxinas e/ou outros serviços.

As obrigações do empregado doméstico são: ser assíduo ao trabalho; 
apresentar atestado de saúde, bem como de boa conduta, quando exigido pelo 
empregador;  comunicar  o  desligamento  do  trabalho  com  30  dias  de 
antecedência; apresentar a Carteira de Trabalho no primeiro dia de emprego; 
ter mais de 16 anos.

Quanto aos direitos do empregado doméstico, cabe esclarecer que, de 
acordo  com  o  artigo  7º,  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal,  são  no 
mínimo:  salário  mínimo;  irredutibilidade  salarial;  décimo  terceiro;  repouso 
semanal remunerado; férias anuais de 20 dias úteis acrescida de 1/3 do valor 
de  seu  salário;  licença  à  gestante;  licença  paternidade;  aviso  prévio; 
aposentadoria e integração à previdência social, já que nada impede que se 
contrate  outros  mais  vantajosos ao  trabalhador.  Salienta-se  que o  FGTS é 
facultativo ao empregador.    

Aqueles que não encontram tempo para realizar os afazeres domésticos, 
sabem reconhecer a  importância desta profissão.  São elas,  as empregadas 
domésticas,  as  responsáveis  em  organizar  a  rotina  familiar,  desde  lavar, 
passar, cozinhar deixando tudo, enfim, na mais devida ordem. 

Como a limpeza da casa é uma das maiores preocupações da dona de 
casa moderna e exigente, pois, mesmo sem disponibilidade de tempo, ela não 
abre  mão da qualidade de vida  e  do  conforto  para  a  sua família,  torna-se 
altamente recomendada a qualificação profissional das Secretárias do Lar. 

Uma casa organizada além de facilitar a vida, melhora a saúde, o 
humor  e  a  harmonia...algumas  coisas  ou  objetos  muitas  vezes 
precisam ser descartados para dar lugar a peças novas”. (TEIXEIRA, 
GOMIDE E FERREIRA, 2007, p. 20)

A atividade da Secretária do Lar no mundo moderno é tão importante 
quanto  às  demais  atividades  do  cotidiano.  Porém,  dessas  anônimas 
colaboradoras é cada vez mais exigida uma formação especializada e voltada 



para o aprimoramento do seu trabalho, visando o suporte necessário dos lares 
brasileiros.

Em  todas  as  casas  existem  tarefas  que  devem  ser  realizadas 
diariamente; no Brasil, ainda é comum limpar a casa todos os dias, 
porém,  na  Europa  e  nos  Estados  Unidos,  a  limpeza  é  realizada 
somente  nos  finais  de  semana,  em  virtude  da  absoluta  falta  de 
tempo dos moradores da casa e da falta de empregados domésticos, 
o que causa espanto em nós brasileiros que somos acostumados 
com casas limpas diariamente. (TEIXEIRA, GOMIDE E FERREIRA, 
2007, p. 22)

Segundo  Gomide,  Ferreira  e  Ferreira  (2007),  é  essencial  que  as 
Secretárias do Lar tenham conhecimento das técnicas eficientes para limpeza 
de equipamentos domésticos, cuidados com os utensílios de cozinha, com o 
vestuário,  calçados,  tapetes,  cortinas,  limpeza  de  paredes  e  portas, 
higienização do banheiro, limpeza de caixa d’água, controle de insetos, etc. 

Este projeto de extensão visa contribuir com a comunidade de Foz do 
Iguaçu,  qualificando  as  participantes  a  terem noções  de  conhecimento  das 
disciplinas básicas de diversos cursos da UNIOESTE. Os tópicos abordados 
serão: de direito do trabalho (pelo curso de Direito); cuidados com o vestuário, 
economia doméstica, segurança alimentar, preparo de alimentos, planejamento 
e organização de cardápios, organização das tarefas e serviços, conhecimento 
de  equipamentos,  cerimonial  e  protocolo  de  recebimento  de  visitas  e 
elaboração de currículos (pelo curso de hotelaria); primeiros socorros e saúde 
da  família  (pelo  curso  de  enfermagem);  bem  como  outros  assuntos  que 
entendermos  necessários,  procurando  o  aprimoramento  da  mão-de-obra  na 
área de serviços domésticos da comunidade de Foz do Iguaçu, trazendo, desta 
forma, o enriquecimento dos participantes e dando-lhes uma melhor qualidade 
de vida bem como de maiores chances de ingresso no mercado de trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

O Curso de Aperfeiçoamento para Secretárias do Lar é ministrado na 
sede do PROVOPAR -  Programa do Voluntariado Paranaense,  tendo como 
público alvo as senhoras beneficiadas pelo bolsa família. 

Os palestrantes serão professores e alunos do curso de hotelaria, alunos 
da enfermagem, alunos do direito,  bem como membros dos Bombeiros,  do 
Sistema Nacional de Empregos – SINE PR, da Companhia de Saneamento do 
Paraná – SANEPAR e da Companhia de Energia Elétrica – COPEL PR. 

Duas  turmas  foram  abertas,  com  aulas  semanais  de  4  horas  cada, 
totalizando 56 horas de curso. 

O conteúdo será dividido em teoria e atividade prática, para que, desta 
forma, ao final do curso, as Secretárias do Lar sejam excelentes profissionais. 
Dentre as atividades práticas realizadas oferecemos: 

- primeiros socorros;



- preparo de produtos de limpeza;
- limpeza das áreas externa e interna;
-  montagem e desmontagem de utensílios domésticos e higienização 

dos mesmos;
- técnicas de arrumação da cama e rodízio dos colchões;
- organização de malas para viagem;
- técnicas de lavar e passar roupas;
- técnicas de corte e costura;
- preparo de alimentos;
- montagem de mesas para refeições (mise en place);
- elaboração de currículos, dentre outros.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os alunos da UNIOESTE finalizaram o Manual para Secretárias do Lar 
utilizado como material de apoio para a primeira edição do Curso em 2008.

Devido  a  se  encontrar  em  seu  estágio  inicial,  por  ter  começado  as 
atividades  em  dois  de  maio,  não  é  possível,  no  momento,  maiores 
demonstrações de resultados.

Ao  final  das  aulas  espera-se  que  essa  parcela  da  comunidade,  já 
especializada no serviço do lar, tenha melhores oportunidades para ingressar 
no mercado de trabalho.

CONCLUSÕES

Com este curso supriremos a falta de qualificação da mão-de-obra da 
sociedade de Foz do Iguaçu, qualificando os participantes para as atividades 
do lar, e, assim, oportunizaremos o ingresso no mercado de trabalho.

Pessoas que lidam com os afazeres domésticos muitas vezes aguardam 
apenas uma oportunidade para poderem adquirir tamanho conhecimento, se 
mostrando  bastante  acessíveis  a  mudança  de  hábitos  e  comportamentos, 
visando a uma melhor condição de vida.
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1.  Resumo:  Com  a  finalidade  de  atender  às  reivindicações  da  sociedade 
envolvente e contribuir para a articulação universidade/sociedade, os objetivos 
do presente projeto foram: a) oferecer aulas de reforço das diversas disciplinas 
que compõem o currículo básico do Ensino Médio e Fundamental para alunos 
regularmente  matriculados  nas  escolas  públicas  e/ou  privadas  que  estão 
temporariamente impedidos de freqüentar as aulas por motivos de saúde; b) 
ofertar cursos de Língua Estrangeira e Materna para crianças que participam 
de  projetos  sociais  desenvolvidos  por  diferentes  instituições  e  ONGs;  c) 
organizar palestras e seminários relacionados às ações desenvolvidas para dar 
suporte  ao  desenvolvimento  das  atividades.  A  metodologia  utilizada  teve  o 
formato de cursos de (a) Inglês – de março de 2007 a novembro de 2007, com 
duas aulas semanais,  com duração de 1h30m cada aula,  num total  de 102 
horas/aula e (b) curso de leitura e escrita, de agosto de 2007 a novembro de 
2007, perfazendo um total de 40 horas. 

Palavras-chave: educação, ensino fundamental, ensino médio

1. Introdução 

A Coordenação dos cursos de Letras Português/Inglês e Letras Português/

Espanhol tem sido procurada por diversas instituições Públicas e Privadas e 

ONGs  instaladas  no  município  de  Foz  do  Iguaçu,  para  que  acadêmicos, 
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8 Técnico Administrativo da Unioeste, professor de História e colaborador do Projeto.



professores e demais profissionais interessados da comunidade em geral se 

coloquem  disponíveis  para  desenvolverem  atividades  relacionadas  aos 

currículos  do  Ensino  Médio  e  Fundamental  como:  aulas  de  reforço  das 

disciplinas  Língua  Portuguesa,  Línguas  Estrangeiras  (Inglês  e  Espanhol), 

Literatura,  Matemática,  Física,  Química,  História,  Geografia,  etc..  Estas 

atividades são solicitadas para atender a crianças e jovens em idade escolar 

que  ficam hospitalizados  por  longos períodos e  que,  por  esse motivo,  não 

podem  freqüentar  regularmente  a  escola.  Há  solicitações  também  para  o 

atendimento de crianças que participam de projetos sociais desenvolvidos por 

instituições públicas, privadas e Ongs como, por exemplo, “Maria Porta do Céu” 

e  Hospital  Costa  Cavalcanti.  Pretende-se  ainda  estender  este  projeto  ao 

atendimento às demais instituições públicas, privadas e ONGs que venham 

solicitar  estas  atividades,  desde que haja  voluntários  que se  disponibilizem 

para o trabalho.  

Assim, o objetivo do presente projeto foi ofertar atividades de reforço nas 

disciplinas que foram solicitadas, cursos de línguas estrangeiras e atividades 

de  leitura  e  escrita  para  um  alunado  específico,  aulas  de  reforço  para  as 

disciplinas  que  fazem  parte  dos  currículos  do  Ensino  Médio  e  do  Ensino 

Fundamental e organização de palestras e seminários sobre as atividades a 

serem  desenvolvidas.   Para  atingir  os  objetivos  propostos,  tornou-se 

necessária a participação, além de acadêmicos e professores dos Cursos de 

Letras  Português/Inglês  e  Português/Espanhol,  também  acadêmicos, 

professores  e  profissionais  de  outros  cursos  da  Unioeste  e  demais 

interessados,  desde  que  fossem  capacitados  e  se  disponibilizassem  para 

desenvolver voluntariamente estas atividades.

A Universidade e,  em particular,  os cursos de Letras Português/Inglês e 

Letras  Português/Espanhol  buscaram  despender  esforços  no  sentido  de 

contribuir para a inclusão de grupos sociais e para o desenvolvimento de meios 

e processos que propiciem a ampliação de oportunidades educacionais. Assim, 

o presente projeto buscou contribuir para o atendimento a estas solicitações e, 



ao mesmo tempo, oportunizar formação técnico-científica, pessoal e social aos 

professores  em  formação.  Desta  maneira,  procurou-se  também  a  auto 

formação  crítica  (conf.  Moita  Lopes,  2003)  dos  acadêmicos,  professores  e 

demais participantes, buscando mais uma possibilidade para que os envolvidos 

se deparem com situações que lhes oportunizem obter fundamentação teórico/

prática relacionada ao currículo dos cursos de Letras Português/Espanhol  e 

Letras Português/Inglês e das demais áreas do conhecimento. Estas ações que 

se  estendem  para  além  do  contexto  escolar,   poderão  contribuir  para  a 

formação de professores reflexivos (conf. Almeida Filho, s.d.; Kleiman, 2001; 

Magalhães, 2004), desenvolvendo em suas práticas a capacidade de articular 

os conteúdos de maneira adaptada e relacional, levando em conta a realidade 

em que serão aplicados seus conhecimentos (conf. Alves e Garcia, 2000). 

A realização do projeto teve por finalidade também fomentar a articulação 

da Universidade com outros setores da sociedade e aproveitar o interesse e a 

disponibilidade dos participantes em desenvolver projetos voluntários.  

2. Objetivos

Geral: Oportunizar  a  integração  Universidade/comunidade  envolvente, 

possibilitando  o  desenvolvimento  de  ações  transformadoras  dos  problemas 

sociais,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  projetos  que  venham 

beneficiar  alunos  do  Ensino  Médio  e  Fundamental  das  escolas  públicas  e 

privadas.

Específicos: 

– Ofertar cursos de Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol) para crianças que 

participam de projetos sociais

–  Oferecer  aulas  de  reforço  das  diversas  disciplinas  que  compõem  os 

currículos básicos do Ensino Fundamental e Médio.



–  Organizar  palestras  e  seminários  que  contemplem  as  atividades 

desenvolvidas.

3.  Métodos

As atividades – aulas de reforço das diferentes disciplinas que compõem o 

currículo do Ensino Fundamental e Médio e os cursos de língua estrangeira – 

foram elaboradas de acordo com as solicitações, considerando as diferentes 

séries em que estão inseridos os alunos na escola regular e os respectivos 

currículos.   Os  seminários  e  palestras  que  estavam  previstos  para  serem 

desenvolvidos  de  acordo  com  as  necessidades  emergentes  durante  o 

desenvolvimento do projeto, abertos a todos os interessados.

Considerando a rotatividade deste  alunado específico,  a  elaboração dos 

planos  de  aula  exigiu  uma  flexibilidade  para  que  pudessem  atender  às 

necessidades específicas, tornando-se inapropriada uma elaboração prévia, a 

não ser as aulas de Língua Estrangeira oferecidas a alunos participantes de 

projetos sociais que seguem o mesmo calendário do ano letivo. 

Sendo  assim,  cada  colaborador  ficou  disponível  para  atender  às 

necessidades  de  sua  área  específica,  atuando  nos  momentos  em  que  foi 

solicitado.  

4. Discussão e resultados

Os cursos de Língua Inglesa foram ministrados de março a novembro de 

2007, com três horas semanais. O curso de Leitura e escrita foi ministrado de 

agosto a outubro, com duas horas semanais, perfazendo um total de 20 horas. 

Ambos aconteceram na sede da Ong Casa Família Maria Porta do Céu. 

As  atividades  previstas  para  o  Hospital  Costa  Cavalcanti  não  foram 

realizadas porque,  conforme explicações da assistente  social,  atualmente  o 

hospital mantém apenas quatro leitos para Oncologia, setor que exige maior 

tempo  de  internação.  Além  disso,  as  crianças  que  foram  internadas  neste 

período estão nas séries iniciais do Ensino Fundamental e, por esse motivo, já 



são atendidas por acadêmicos do curso de Pedagogia. Quanto às palestras 

previstas,  que  tinham  como  finalidade  preparar  o  acadêmico  para  o 

atendimento  diferenciado  no  hospital,  foram  proteladas  para  o  momento 

oportuno. 

Embora nem todas as atividades previstas tenham sido realizadas pelos 

motivos apresentados, os cursos desenvolvidos contribuíram para a articulação 

Universidade  e  comunidade em geral,  possibilitando  ainda  ao acadêmico o 

contato  com  a  prática  de  sala  de  aula  além  dos  contextos  institucionais 

escolares,  o  que  contribuiu  para  uma  formação  não  só  acadêmica,  mas 

também voltada para a formação humana em seus princípios de cidadania.

O projeto foi apresentado no II Seminário de Extensão, pesquisa e ensino 

do Centro de Educação e Letras (II CEPECEL).

5. Conclusões

Embora  não  tenha  sido  possível  a  realização  de  todas  as  atividades 

inicialmente propostas, houve por parte de todos os participantes empenho e 

esforço no sentido de contribuir para que os resultados fossem satisfatórios. 

Tendo como finalidade a contribuição para o acesso à igualdade social, o 

presente  projeto  procurou  contribuir  para  a  formação  humana  em  seus 

princípios de cidadania,  subsidiando a ação profissional  e humanitária tanto 

dos professores e acadêmicos como dos demais participantes. Desta maneira, 

foram  contemplados  os  compromissos  sociais  que  devem  ter  todos  os 

cidadãos e, principalmente, um curso de formação dos futuros educadores da 

população do país. 
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RESUMO
As pesquisas atuais e as políticas públicas sobre formação de professores sinalizam 

a necessidade de articulação entre os cursos de licenciatura e as realidades escolares. Uma 
das falhas da formação inicial, mencionada nas produções atuais, é o seu distanciamento 
com  as  realidades  escolares  (TERRAZZAN;  SANTOS,  2006).  Portanto,  o  projeto:  “ 
Articulação entre formação inicial na licenciatura em Ciências Biológicas e a comunidade 
escolar: Trilhando novos caminhos” é um projeto de extensão universitária inserido dentro 
do programa “Universidade  sem Fronteiras”  e  tem como objetivo  principal  integrar  os 
alunos de educação básica e do ensino superior e aprofundar os conhecimentos, trabalhando 
com os alunos os temas prioritários apontados pelas escolas participantes do projeto. Os 
temas  prioritários  foram:  Drogas,  Sexualidade,  Afetividade/Auto-estima,  Educação 
Ambiental e Higiene/nutrição. Através de atividades lúdicas, incluindo: jogos, dinâmicas, 
brincadeiras,  vídeos  entre  outros,  espera-se  promover  a  interação  e  sensibilização  dos 
alunos com os temas abordados.

PALAVRAS  CHAVES:  Formação  Inicial  e  Continuada  de  Professores;  Ensino  de 
Ciências e Biologia, Educação em Ciências.

INTRODUÇÃO: 
As pesquisas atuais e as políticas públicas sobre formação de professores sinalizam 

a necessidade de articulação entre os cursos de licenciatura e as realidades escolares. Uma 
das falhas da formação inicial, mencionada nas produções atuais, é o seu distanciamento 
com as realidades escolares (TERRAZZAN; SANTOS, 2006).

Nessa direção, o trabalho aqui apresentado é um projeto de extensão universitária 
inserido dentro do programa  “Universidade Sem Fronteiras”, que por sua vez se enquadra 
no subprograma “Apoio às Licenciaturas”, sendo subsidiado pela Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), que procura promover uma aproximação 



entre a Universidade e as escolas de educação básica envolvidas no trabalho. 
De  um  lado  os  acadêmicos/bolsistas  e  colaboradores  envolvidos  no  trabalho  e 

matriculados  nas  disciplinas  de  prática  de  ensino  e  estágio  supervisionado  têm  a 
possibilidade de “colocar em prática” aquilo que foi aprendido ao longo das disciplinas 
teóricas da graduação e de outro as escolas e professores envolvidos terão a possibilidade 
de atualizar seus conhecimentos, bem como trocar experiências advindas das pesquisas nas 
áreas que o projeto abrange.

Entende-se  também  que  a  atuação  do  futuro  professor  e  dos  professores  em 
exercício,  deve  se  dar  a  partir  de  um  projeto  coletivo,  cujos  conteúdos  e  estratégias 
possibilitem,  conforme  afirma   Alarcão  (1999,  p.179),  “refletir  sobre  sua  experiência 
profissional, sua atuação educativa, seus mecanismos de ação, suas práxis, ou seja, refletir 
sobre seus fundamentos que levam a agir de determinada forma.” Os professores, tanto em 
formação inicial como em exercício, devem atuar pedagogicamente, analisar o que fazem e 
o que pensam, o que sentem e conhecer suas emoções, apropriando-se de instrumentos que 
permitam elaborar seus próprios saberes e fazeres. 

De outro lado,  o  ensino de ciências  e  biologia  na educação básica constitui  um 
importante componente curricular por proporcionar, entre outras questões, a discussão e o 
estudo do fenômeno da vida em toda a sua diversidade (PARANÁ, 2006). No entanto, 
segundo Alquini e Sampaio (2001), a reflexão crítica é uma das condições necessárias para 
se entender a realidade na qual professores e alunos estão inseridos. Através dela, pode-se 
questionar de que forma a biologia poderá contribuir para o desenvolvimento do aluno no 
processo de reelaboração do conteúdo científico em uma perspectiva crítica.

Assim, torna-se necessário selecionar conteúdos que tenham a preocupação com a 
formação  do homem como ser  concreto,  ou seja,  produto das  relações  sociais  e  não o 
estudo isolado. Com esta perspectiva, optou-se por abordar nesta proposta a “educação em 
saúde” e “educação ambiental”, por serem temáticas que permeiam as preocupações sociais 
e conseqüentemente escolares.

Os  apelos  publicitários,  muitas  vezes,  podem  levar  nossos  jovens  ao  consumo 
“desenfreado/irresponsável”,  por  exemplo,  de  produtos  alimentares  sem  considerar  as 
necessidades reais de seu organismo. Acredita-se também que a mídia tem influenciado o 
comportamento sexual dos adolescentes e a questão das drogas, tanto lícitas como ilícitas, 
também tem sido influenciada pelas imagens/linguagens apresentadas, levando os jovens a 
considerar  normal  o  uso  das  mesmas.  Nesse  sentido,  a  escola  deveria  promover  uma 
discussão entre os seus alunos frente a todas estas questões e buscando alternativas para 
formar  cidadãos  conscientes  e  responsáveis  consigo  e  com  os  demais  membros  da 
sociedade. 

Portanto,  neste  trabalho  são  abordadas  as  seguintes  temáticas:  a)  Afetividade  e 
Auto-estima; b) Drogas Lícitas e Ilícitas; c) Educação Ambiental; d) Higiene e Nutrição e) 
Orientação Sexual - doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência.

As  temáticas  são  desenvolvidas  em  módulos  didáticos  organizados  em  três 
momentos pedagógicos,  conforme proposta de Delizoicov;  Angotti  (2000),  quais  sejam: 



Problematização  Inicial  (PI);  Organização  do  Conhecimento  (OC);  Aplicação  do 
Conhecimento  (AP).  Os  recursos  como  a  aula  dialogada,  a  leitura,  a  escrita,  a 
experimentação, as analogias, entre tantos outros, devem favorecer a expressão dos alunos, 
seus pensamentos, suas percepções sempre considerando as realidades locais de cada escola 
de ensino básico.

OBJETIVOS: 
 Contribuir e atender as demandas da educação básica dos municípios envolvidos no 

projeto,  no  sentido  de  estabelecer  parcerias  com  a  Unioeste,  na  busca  de  possíveis 
alternativas aos desafios centrais para a escola na atualidade. Para isso, serão desenvolvidas 
atividades  teórico-práticas,  que  possibilitem  integrar  e  aprofundar  o  conhecimento  dos 
alunos da educação básica e do ensino superior, através de contatos e trocas de experiências 
vivenciadas por ambos.

Objetiva-se  ainda  promover  a  inserção  dos  alunos  da  licenciatura  em  ciências 
biológicas  da  Unioeste  desde o segundo ano do  curso em escolas  de  educação  básica, 
promovendo  ações  em  educação  em  saúde  e  educação  ambiental  junto  aos  alunos  e 
professores no sentido de superar problemas e buscar a formação de cidadãos conscientes 
de seu papel na sociedade, desenvolvendo atividades teórico-práticas, envolvendo desafios 
temáticos  centrais,  que  possibilitem a  formação  inicial  e  continuada  de  professores  de 
ciências  e  biologia,  estabelecendo  parcerias  com a  universidade,  na  busca  de  possíveis 
alternativas aos desafios centrais para a escola na atualidade.  

METODOLOGIA: 
O projeto  atende  três  municípios,  que  foram contemplados  devido  o  critério  de 

possuir  baixo  índice  de  desenvolvimento  humano  (IDH).  Quatro  escolas  públicas  de 
educação básica participam do projeto,  duas de Catanduvas (Colégio Estadual  Dr. João 
Ferreira Neves e Colégio Estadual Reassentamento São Marcos); uma de Ibema (Colégio 
Estadual José de Anchieta) e uma de Campo Bonito (Colégio Estadual José Bonifácio).

Inicialmente foi realizada uma consulta preliminar junto a comunidade escolar para 
levantar as temáticas prioritárias. Em segundo momento foi realizada a primeira visita às 
escolas pelos orientadores e recém-formado visando confirmar as prioridades estabelecidas 
no  primeiro  momento  e  ainda  estabelecer  formas  de  manter  contato  entre  escola  e 
orientadores/recém-formado.  Outro  ponto  da  visita  foi  conhecer  a  estrutura  e  o  espaço 
físico de cada uma delas. A partir destes dados, os bolsistas iniciaram a elaboração dos 
módulos  didáticos  em  constante  orientação  dos  professores  da  Instituição  do  Ensino 
Superior. Os módulos foram estruturados utilizando de pesquisa e estudo do embasamento 
teórico-prático e didático-metodológico de cada tema.

Concluídos a estruturação dos módulos, foram agendadas reuniões para apresentar o 
material  aos  professores  das  escolas;  possibilitando  a  participar  destes  na  adequação  à 
realidade local e ao planejamento anual das atividades escolares, concretizando a parceria 



universidade-escola. Foram estabelecidas as datas de aplicação dos módulos, as turmas para 
a aplicação e as temáticas para essas turmas, da primeira fase, envolvendo os temas Auto-
estima/Afetividade, Higiene/Nutrição e Sexualidade. Conforme as necessidades locais, os 
temas Drogas Lícitas/Ilícitas e Educação Ambiental serão abordados na segunda fase do 
projeto, caso o projeto seja contemplado com a prorrogação.

Durante as reuniões nas escolas, houve a áudio-gravação das mesmas, para posterior 
análise durante a avaliação da proposta. Sendo que os dados aqui apresentados, retratam 
partes da primeira  fase de execução do projeto,  ou seja,  a  formulação dos módulos  de 
acordo com as necessidades das escolas envolvidas e tomando por base as expectativas dos 
professores envolvidos em cada uma das escolas.

Os  módulos  sugerem  o  método  de  abordagem  problematizadora  com  enfoque 
lúdico, pois contam com diversas atividades tais como: jogos, dinâmicas,  brincadeiras e 
vídeos. Com todas as informações reunidas os módulos foram elaborados e adaptados por 
escola e turma:

•  No  Colégio Estadual José de Anchieta,  de 5ª a 7ª séries,  será trabalhado o 
módulo com as temáticas de Afetividade/Auto-estima e Higiene/Nutrição. Nas 
8ª  séries  e  Ensino  Médio  será  trabalhado  o  módulo  com  as  temáticas 
Afetividade/Auto-estima e Sexualidade/Gravidez na Adolescência/DSTs.

•  No  Colégio  Estadual  José  Bonifácio,  nas  5ª  e  6ª  séries,  será  trabalhado  o 
módulo com as temáticas de Afetividade/Auto-estima e Higiene/Nutrição; nas 
7ª,  8ª  e  Ensino  Médio  será  trabalhado  o  módulo  com  as  temáticas 
Afetividade/Auto-estima,  Sexualidade/Gravidez  na  Adolescência/DSTs  e 
Drogas Lícitas/Ilícitas.

•  No  Colégio  Estadual  Reassentamento  São Marcos,  nas  5ª  e  6ª  séries,  será 
trabalhado o módulo com as temáticas Afetividade/Auto-estima e Higiene; nas 
7ª, 8ª e 1º anos do Ensino Médio, será trabalhado o módulo com as temáticas 
Afetividade/Auto-estima, Sexualidade/Gravidez na Adolescência/DSTs. Nos 2º 
e 3º anos do Ensino Médio, será trabalhado o módulo Afetividade/Auto-estima 
e Nutrição.

•  No Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves, nas 5ª e 6ª séries, será trabalhado 
o  módulo  com  a  temática  Afetividade/Auto-estima;  nas  7ª  séries,  será 
trabalhado  o  módulo  com  a  temática  Afetividade/Auto-estima  e 
Higiene/Nutrição;  nas 8ª  e Ensino Médio,  será  trabalhado o módulo  com as 
temáticas  Afetividade/Auto-estima  e  Sexualidade/Gravidez  na 
Adolescência/DSTs.

O Colégio Estadual José de Anchieta possui 974 alunos e 5 professores de Ciências/
Biologia;  O Colégio Estadual  José Bonifácio ,  630 alunos e 7 professores das mesmas 
matérias;  O  Colégio  Estadual  Reassentamento  São  Marcos  conta  com 525  alunos  e  2 
professores de Ciências/Biologia e O Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves possui 965 
alunos e 4 professores. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES
As análises das transcrições  das áudio-gravações feitas  a  partir  das reuniões  nas 

quatro escolas envolvidas deixam evidentes as necessidades e a ordem de prioridade de 
determinados  temas,  como  por  exemplo  higiene/nutrição,  sexualidade  e  auto-
estima/afetividade, conforme a fala dos professores das escolas envolvidas: 

 “...  também ainda  temos  muita  necessidade,  mas  até  tratar 
com os alunos a questão da afetividade nós temos muita dificuldade  
para  conseguir  profissionais  e  palestras.  Enquanto  questões  
ambientais a gente já tem mais na mão.” 

“...falando de nutrição, nós tivemos casos de alunos da 7ª série  
que  estavam com anorexia,  aí  fui  trabalhar  com eles  nutrição e  a  
gente conseguiu até mudar a mentalidade deles em relação à valores, 
esta beleza que é imposta, né!” 

“... eu como professora desta área, inclusive digo que se vocês 
tiverem materiais para nos doar, nós adoraríamos, pois é muito difícil  
encontrar  e  quando encontramos,  é  muito  caro  (fala  da  professora 
comentando  sobre  a  dificuldade  de encontrar  exemplares  de  órgãos 
genitais femininos e masculinos).” 

Após  realizadas  essas  reuniões,  os  temas  e  as  turmas  escolhidas  neste  primeiro 
momento  por  cada  escola  foram:  Afetividade/Auto-estima  em  conjunto  com 
Higiene/Nutrição para as turmas de  5ª, 6ª e 7ª séries do Ensino Fundamental; Afetividade/
Auto-estima  em associação  com Sexualidade  nas  turmas  de  7ª,  8ª   e   Ensino  Médio. 
Evidenciou-se uma repetição das temáticas a cada escola por turmas,  mostrando que os 
professores sabem das necessidades da faixa etária dos alunos. 

Espera-se como resultado o estabelecimento da parceria entre Unioeste e as escolas 
envolvidas, para o desenvolvimento de atividades permanentes, promovendo a melhoria do 
ensino de ciências e biologia, bem como, da formação inicial e continuada dos envolvidos.

A superação de problemas detectados durante a elaboração dos módulos também é 
uma expectativa dos envolvidos do projeto, visto que a cada momento do desenvolvimento 
do projeto podem ocorrer evidenciações de novas necessidades.

Reafirmar  o  compromisso  com  a  sociedade  mediante  atividades  de  caráter 
extensionista,  e  ao  mesmo  tempo  firmar  um  dos  pilares  da  universidade  pública  que 
caracteriza-se pela indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O desenvolvimento deste projeto está na fase da aplicação dos módulos nas escolas, 

assim  tecemos  algumas  considerações  preliminares.  O  trabalho  das  construções  dos 
módulos  proporcionaram reflexões sobre as diferentes  formas como os temas propostos 
podem estar sendo desenvolvidos no contexto escolar afim de promover uma percepção 
crítica  dos  alunos  em  relação  ao  cotidiano  no  qual  estão  inseridos.  Outro  ponto 
extremamente  positivo  é  o  envolvimento  dos  alunos  da graduação,  que  com o contato 
inicial nas escolas de diferentes estruturas tanto físicas como pedagógicas, acabam tendo 
uma  formação  que  contemple  a  relação  do  cotidiano  escolar  com  sua  formação  na 
Universidade. Portanto, é importante ressaltar a continuidade do projeto nos próximos anos, 
para  que  estas  temáticas  trabalhadas  envolvam  um  maior  número  de  pessoas,  como 
comunidade escolar e outros setores da sociedade, mapeando também as transformações 
ocorridas no delinear da prática dos temas envolvidos. 
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ATIVIDADES DE INTERCÂMBIO LINGUÍSTICO-CULTURAL ENTRE BRASIL, 
ARGENTINA E PARAGUAI
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Área 4: Educação 

comunicação oral 

RESUMO:  O projeto de extensão “Intercâmbio Cultural entre Brasil, Argentina e Paraguai” 
estabelece  parcerias  entre  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Cascavel  e  os 
Colegiados de Letras e Pedagogia da UNIOESTE, campus de Cascavel. A finalidade desse 
projeto  consiste em promover  atividades de intercâmbio  entre as escolas  municipais  do 
Paraguai e da Argentina e os discentes e docentes dos Colegiados de Letras e Pedagogia 
da UNIOESTE. Estas atividades buscam inserir os discentes e docentes desses cursos no 
contexto  educacional  do  Mercosul,  propiciando  o  desenvolvimento  dos  conhecimentos 
lingüísticos do português e do espanhol e o contato com as diversas culturas que compõem 
as realidades  dos  países  da tríplice  fronteira.  Além disso,  as  atividades  de intercâmbio 
realizadas possibilitam o levantamento de dados para pesquisas e a troca de experiências 
acadêmicas de caráter científico-cultural.

PALAVRAS-CHAVE: espanhol, intercâmbio lingüístico-cultural, educação.

INTRODUÇÃO: Com o estabelecimento do tratado do Mercosul em 1994 o Brasil, que até 
então  se  encontrava  lingüisticamente  isolado  dos  outros  países  da  América  Hispânica, 
procura uma maior integração cultural e lingüística com seus vizinhos. Durante estes últimos 
anos o acordo entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai nem sempre conseguiu alcançar 
seus  objetivos  comerciais,  devido  a  muitos  fatores,  inclusive  às  crises  políticas  e 
econômicas que se desenvolveram concomitantemente nestes países. Porém, apesar de 
todos  os  problemas  que  surgiram  neste  período,  não  podemos  negar  que  a  Língua 
Espanhola, que antes do Mercosul era praticamente desconhecida no Brasil e até mesmo 

1 Doutoranda  em Letras  Neolatinas  na  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro, 
professora assistente em Língua Espanhola da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – Campus Cascavel, coordenadora desse projeto de extensão.
2 Professor de História, colaborador do projeto
3  Professor assistente na UNIOESTE, colaborador do projeto.



discriminada,  passa  a  ter  um  novo  estatuto  em  nosso  país  depois  do  tratado.  Antes 
considerada uma língua desprestigiada,  representante de uma cultura estereotipada pela 
televisão, por meio das “novelas mexicanas” ou pelos filmes de Hollywood, nos quais os 
latinos  sempre  apareciam  como  indivíduos  marginalizados  pela  sociedade:  bandidos, 
prostitutas  e  mendigos.  Após  o  acordo,  com  a  difusão  da  Língua  Espanhola  e 
conseqüentemente  da cultura hispânica,  no Brasil  ocorre uma explosão do idioma.  Esta 
“nova” língua passa a ser ensinada em diferentes níveis e lugares do país, passando a ser 
também considerada uma língua de prestígio, embora a Língua Inglesa permaneça como 
primeira língua no comércio e nas relações internacionais. 

Atualmente contamos com uma expansão cada vez maior do ensino do Espanhol, inclusive 
nas redes estadual e municipal da nossa região. Por exemplo, na cidade de Cascavel são 
63 escolas municipais onde se ensinam o Espanhol e mais de 20.000 alunos que aprendem 
o  idioma,  o  que  já  justificaria  a  necessidade  de  atividades  de extensão  e  de  pesquisa 
relacionadas ao ensino e à aprendizagem desta língua nas séries iniciais.

Este  projeto  pretende  ser  um  ponto  de  partida  para  o  desenvolvimento  de  mais  uma 
pesquisa  no  ensino  de  Espanhol  no  Brasil,  contudo,  levando-se  em  consideração  uma 
característica específica que é nossa posição geográfica privilegiada e o contexto das séries 
iniciais. Assim, por Cascavel estar em uma zona de fronteira, portanto, em contato quase 
direto com a Argentina e o Paraguai, temos que considerar que há uma exposição maior à 
língua  por  parte do aprendiz  brasileiro.  Com isso,  cria-se também uma necessidade  de 
reflexão sobre o ensino do Espanhol em região de fronteira, pelo fato do aprendiz brasileiro 
estar mais exposto aos fenômenos lingüísticos de seus vizinhos, por diversos meios como, 
por exemplo, o rádio, a televisão e as publicações de textos. 

Por outro lado, também sentimos a necessidade de questionarmos sobre a possibilidade de 
desenvolver atividades articuladas no âmbito da educação, da história e das letras, cujos 
eixos temáticos seriam o ensino de história, o ensino e aprendizagem de língua estrangeira 
e  materna,  a  formação  de  professores,  o  currículo  educacional  dos  países  da  tríplice 
fronteira, etc.

OBJETIVOS:   GERAL:  Receber  os  professores  e  alunos  do  intercâmbio  entre  Brasil, 
Paraguai e Argentina em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel.

ESPECÍFICOS:  (1)  Fomentar  a  aproximação,  a  integração  e  o  intercâmbio  de 
conhecimentos acerca do sistema educacional brasileiro, paraguaio e argentino; (2) 
Possibilitar aos discentes e docentes uma situação de imersão na língua e na cultura 
nativa a fim de melhorar suas competências lingüísticas e pragmáticas em relação 
ao Espanhol e ao Português; (3) Ampliar os conhecimentos culturais e colocar em 
prática  atividades  de  estudos  culturais  e  interculturais,  rompendo  com  os 



estereótipos em relação ao outro; (4) Coletar dados para pesquisas nas áreas de 
Letras, História e Pedagogia.

MÉTODOS:  O projeto está organizado por docentes e discentes dos cursos de Letras e 
Pedagogia e pela Secretaria Municipal de Educação. Consiste em visitas à UNIOESTE de 
grupos de alunos e professores do primeiro ciclo do ensino fundamental da rede municipal 
do  Paraguai  e  da  Argentina,  onde  os  participantes  são  recepcionados  e  desenvolvem 
atividades científico-culturais. De forma geral, este é o roteiro básico de atendimento aos 
visitantes: (1) Recepção dos visitantes junto à entrada principal do Campus de Cascavel; (2) 
Visita  ao Projeto Casa Inteligente  (com acompanhamento dos estagiários  envolvidos  no 
projeto);  (3)  Visita  aos  animais  empalhados;  (4)  Visita  à  Fisioterapia;  (5)  Lanche;  (6) 
Atividades lúdicas com os alunos e professores – teatro e música; (7) Para os professores: 
diálogo com professores e estagiários dos cursos de Letras e Pedagogia sobre temas de 
educação,  ensino  e  aprendizagem  de  línguas,  o  ensino  de  história,  a  formação  de 
professores, o currículo educacional dos países da tríplice fronteira, questões culturais, etc; 
(8)  Para  os  alunos:  atividades  diversas  envolvendo  temas  como  educação,  ensino  e 
aprendizagem  de  línguas,  o  ensino  de  história,  a  formação  de  professores,  o  currículo 
educacional dos países da tríplice fronteira, questões culturais, etc.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Em todas as atividades de intercâmbio realizadas até o 
momento podemos apontar como resultados a interação entre os discentes e docentes do 
ensino  fundamental  da  Argentina  e  Paraguai  e  dos  cursos  de  Letras  e  Pedagogia  da 
UNIOESTE;  o aprofundamento  dos  conhecimentos  lingüísticos  e  culturais  por  parte  dos 
discentes  de Letras  envolvidos  no projeto;  a  coleta  de dados para  desenvolvimento  de 
projetos de pesquisa e produção de artigos científicos e a troca de experiências entre os 
acadêmicos  de  Letras,  Pedagogia  e  os  docentes  do  Paraguai  e  da  Argentina.  Esses 
resultados vêm sendo divulgados através da produção de artigos científicos apresentados 
em  eventos técnico –científicos.

CONCLUSÕES: O estudo de uma língua estrangeira significa conhecer  outros mundos, 
outras maneiras de pensar e de resignificar o próprio mundo. No caso do português e do 
espanhol encontramos uma diversidade cultural muito ampla, que nem sempre consegue 
ser contemplada pelos professores em sala de aula no âmbito do contexto sociolingüístico. 
Por tal razão, a exposição em situações de imersão na língua e na cultura nativa transforma-
se  em  um  valioso  instrumento  para  entender  o  implícito  cultural  que  se  faz  presente. 
Portanto, assim como para os estudantes do português é um desafio os estudos lingüísticos 
e  culturais  também  ocorre  o  mesmo  com  os  estudantes  da  língua  espanhola,  o  que 
justificaria as atividades realizadas junto aos discentes e docentes de Letras e Pedagogia. 



Além disso, é de extrema importância que a UNIOESTE, como única universidade pública 
da região oeste e sudoeste do Paraná,  faça-se presente em um intercâmbio lingüístico, 
artístico e cultural entre Brasil, Paraguai e Argentina. Desta forma, receber os professores e 
alunos visitantes, mostrar nossas atividades e discutir  sobre as diferentes temáticas que 
envolvem questões de aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento é fundamental 
para o fortalecimento  das ações sociais  que a UNIOESTE deve desenvolver  no âmbito 
social.

Cabe  acrescentar  que  as  parcerias  estabelecidas,  por  meio  de  um  projeto  com  estas 
características,  só  fortalecem  os  trabalhos  e  a  construção  do  conhecimento  de  forma 
coletiva e interdisciplinar. 
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 Bicho-da-Seda: Modelos Didáticos
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Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: sessões de painéis

RESUMO: Na explicação do ciclo de vida do bicho-da-seda para alunos do ensino 
fundamental foram desenvolvidos modelos didáticos pedagógico, e foi aplicada uma 
atividade lúdica na forma de história em quadrinhos. Os recursos didáticos utilizados 
possibilitaram uma maior  motivação  e  integração  dos  alunos  entre  si  e  com os 
professores, representando uma importante alternativa para o processo do ensino e 
aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Bombyx mori, Lepidoptera, atividade lúdica. 

INTRODUÇÃO: Dentre os inúmeros recursos disponíveis os modelos didáticos 
e  as  atividades  lúdicas  oferecem  uma  alternativa  bastante  atrativa  no 
complexo processo do ensino e  aprendizagem, podendo ser  aplicados  nas 
diversas áreas do conhecimento humano (Caruso et al., 2002); como ocorre no 
estudo biológico do ciclo de vida dos insetos. 

Estes  organismos  apresentam  grande  papel  ecológico  ao  meio 
ambiente, muitos são polinizadores, sendo úteis ao homem, enquanto outros 
são pragas e/ou vetores  de doenças.  Estima-se que existam cerca de dois 
milhões  e  meio  de  espécies  de  insetos  na  Terra  e,  o  grande  sucesso 
evolucionário deste maior grupo de organismos relaciona-se a uma série de 
adaptações morfológicas e funcionais  de seus órgãos e sistemas;  além da 
metamorfose  completa  de  suas  ordens  superiores,  como  ocorre  com  o 
lepidóptero Bombyx mori, o bicho-da-seda (Buzzi, 2002).

B. mori L., 1758 (Lepidoptera, Bombycidae) é um inseto útil ao homem 
uma vez que seu casulo é utilizado na produção de fios de seda, dos quais são 
confeccionados diversos tipos de tecidos. 

_______________________
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 Aliado a beleza e maciez o tecido de seda apresenta boa condutividade 
térmica, o que faz com que seja quente no inverno e frio no verão.Assim, a 
seda é um produto nobre e seu preço é relativamente superior ao de outros 
tipos de tecidos (Fonseca & Fonseca, 1986). 

O ciclo de vida de  B. mori apresenta quatro estágios: ovo, larva, crisálida e 
mariposa. Em cada estágio suas características morfofisiológicas sofrem profundas 
modificações o que dificulta o aprendizado do aluno.

OBJETIVOS: Na busca de ferramentas didáticas que possam auxiliar no processo 
de ensino do ciclo de vida de B. mori 
 A proposição e realização deste trabalho teve como objetivos (1) produção de 
material didático para auxiliar atividades práticas no ensino de ciclo de vida e 
morfologia dos insetos; (2) Despertar o interesse dos alunos para a importância 
social, econômica e ambiental do Bicho-da-seda.

MÉTODOS:  No  presente  trabalho  foram  desenvolvidos  modelos  didáticos 
pedagógico do ciclo de vida de B. mori, (Cerqueira & Ferreira,1996). Neste modelo 
a folha de amoreira, ovos, lagartas, pupa, casulo e mariposa foram confeccionados 
utilizando-se  material  alternativo  onde  se  procurou  manter  as  características 
morfológicas semelhantes ao organismo natural. Os moldes dos estágios do ciclo de 
vida de  B. mori foram confeccionados em jornal,  garrafas descartáveis tipo PET, 
revestidos com fibra sintética na cor  branca.  Detalhes do corpo do inseto foram 
feitos em: linha de costura branca, para formar os segmentos; sementes escuras, 
para demonstrar espiráculos; e tinta guache, para a pupa e manchas corpóreas. As 
asas da mariposa foram montadas com arames e meia de seda fina na cor branca. 
Os ovos foram confeccionados com bolinhas de isopor e pintados na cor amarelo, 
cinza  claro  e  cinza  escuro,  sendo,  posteriormente,  colados  em  uma  folha  de 
amoreira produzida em emborrachado tipo EVA, na cor verde. Os modelos foram 
construídos em tamanho grande, possibilitando sua visualização em uma sala de 
aula para cerca de 30 alunos. Assim, as lagartas do primeiro,  segundo, terceiro, 
quarto e quinto instares apresentaram os tamanhos de 27 cm, 41 cm, 45 cm, 55 cm 
e 77 cm de comprimento, respectivamente; no caso da pupa, 17 cm; mariposa, 40 
cm; ovos, 0,3 cm e a folha, 59 cm. 

Na atividade lúdica foi utilizada a história em quadrinhos “A Vida do Bicho-da-
Seda”,  e os exercícios propostos ao final  da história.  Este material  foi  produzido 
pelas Profas. Dras. Rose Meire Costa Brancalhão e Maria Amélia Menck Soares, 



com ilustrações de Edina Soares (não publicado) (fig. 01).
Os modelos  didáticos e a história  em quadrinhos foram apresentados em 

escolas públicas (Escola Municipal Recanto da Criança, Escola Municipal Tancredo 
Neves,  Escola  Municipal  Marechal  Deodoro  da  Fonseca,  Escola  Municipal  Inês 
Mocelin, Escola Municipal Criança Esperança) e particular (Colégio Santo Antônio) 
do município de Santa Helena, Paraná, Brasil e na II  etapa do Projeto Educação 
Com  Ciência1 .  As  atividades  foram  desenvolvidas  nos  anos  de  2005  e  2006, 
abrangendo um período de um ano e envolveu um total de 500 alunos de todas as 
séries do ensino fundamental. 

Na  apresentação  houve  inicialmente  uma  exposição  teórica  sobre  a 
importância dos insetos e suas relações com o homem, especificando o bicho-da-
seda. Seguiu-se a explicação do seu ciclo de vida, utilizando-se os exemplares do 
modelo natural, onde os alunos puderam manusear os exemplares. Na seqüência 
dos trabalhos a história em quadrinhos foi distribuída aos alunos, que fizeram sua 
leitura e, posteriormente, resolveram os exercícios. O modelo pedagógico também 
foi utilizado para representar as fases do ciclo de vida de B. mori, no entanto este 
modelo foi apresentado pelos próprios alunos, conforme a compreensão obtida. 

RESULTADOS e DISCUSSÃO:  Os modelos didáticos (figs. 01, 02, 03, 04 e 05) 
possibilitaram aos alunos a visualização de todos os estágios do ciclo de vida de B. 
mori,  além  disso,  seu  manuseio  despertou  a  curiosidade  e  possibilitou  o 
relacionamento com as informações teóricas oferecidas durante o desenvolvimento 
da apresentação. O interesse dos alunos foi verificado através dos questionamentos 
constantes, em todas as etapas da explicação, e também devido às explanações 
dos alunos que já tinham uma base de conhecimento sobre este e outros insetos. É 
importante ressaltar que muitos alunos eram filhos ou conheciam produtores rurais 
que desenvolviam a criação de B. mori no estado do Paraná. Conforme colocado por 
Piaget (1990), qualquer desenvolvimento cognitivo só será efetivo se for baseado 
em uma interação muito forte entre o sujeito e o objeto de estudo, integrando-o à 
sua realidade, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo, mas ao mesmo tempo permitindo 
que  as  novas  situações  criadas  possam ser  adaptadas  às  estruturas  cognitivas 
existentes.  Lopes  (1996)  acrescenta  que  o  desenvolvimento  da  inteligência  é 
determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. A idéia é que o homem 
não nasce inteligente, mas também não é passivo sob a influência do meio, isto é, 
ele responde aos estímulos externos agindo sobre eles para construir e organizar o 
seu próprio conhecimento, de forma cada vez mais elaborada.

A  história  em quadrinhos  foi  uma  atividade  que  agradou  muito,  pois  os 
alunos puderam trocar  a leitura do livro  didático tradicional  por  uma leitura mais 
dinâmica,  que  ressalta  a  linguagem  visual,  o  que  também  auxiliou  de  maneira 
significava na compreensão do ciclo vital e dos termos técnicos. Segundo Ferreira & 
Júnior  (1986)  a  visão  é  o  sentido  com maior  possibilidade  de  aprendizagem,  a 

1
 Projeto educacional desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná que trabalhou 

atividades pedagógicas complementares e interativas. Neste as escolas da rede pública expuseram suas produções, havendo também a 
realização de oficinas que aliaram teoria e prática educacional.



combinação do oral e do visual permite que essa aprendizagem seja facilitada ao 
mesmo tempo em que se torna divertida.  Assim, pudemos comprovar,  conforme 
colocado  por  Silva  &  Silveira  (2005),  que  a  atividade  lúdica  é  uma  ferramenta 
educativa que facilita o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao aluno 
aprender  de  forma  descontraída,  pois  as  mesmas  não  se  limitam  apenas  à 
diversão . 

 Os modelos e a história em quadrinhos facilitaram o trabalho do educador, 
pois os alunos estavam motivados a aprendizagem e, com isso, foi possível passar 
uma  quantidade  significativa  de  informações.  Contudo,  ressalta-se  que  as 
informações  não  foram  repassadas  com  o  enfoque  tradicional  de  ensino,  onde 
educar se torna um ato de depositar informações aos alunos, que as recebem sem 
questionamento.  Benaim  (1995)  salienta  o  paradoxo  existente  entre  o  ensino 
tradicional  e  o  ensino  construtivista.  Na  visão  tradicional,  o  conhecimento  é 
concebido  como  uma  representação  do  mundo  real,  existindo  separado  e 
independentemente  da  pessoa  que  o  retém.  O  conhecimento  é  considerado 
"verdadeiro" somente se refletir este mundo independente. O construtivismo, por sua 
vez, escapa desta tradição.

Educar, sem dúvida é uma tarefa complexa que exige do professor a busca 
constante  por  instrumentos  e  recursos  que  contribuam  para  o  ato  de  ensinar 
(Zabala,  1998);  e  o  aprendizado  das  ciências  requer  o  uso  de  diferentes 
metodologias  de  ensino,  que  contribuam  na  construção  de  um  conhecimento 
significativo.  Assim,  é  importante  a  promoção  de  situações  que  incentivem  a 
curiosidade dos alunos, como os modelos didáticos e as histórias em quadrinhos, 
que  proporcionam  uma  nova  possibilidade  de  leitura  de  temas,  colaborando  na 
construção do conhecimento científico. É importante ressaltar que o êxito do ensino 
de Ciências depende de bons materiais, incluindo livros, manuais de laboratórios e 
guias de professores, docentes que sejam capazes de usá-los, bem como condições 
na escola para o seu pleno desenvolvimento (Krasilchik, 2000). 

CONCLUSÕES:  Os  modelos  didáticos  e  a  história  em  quadrinhos  em  muito 
auxiliaram o processo de ensino e aprendizagem do ciclo de vida de B. mori. Assim, 
nossos  resultados  mostram  que  é  possível  uma mudança  positiva  na  forma  de 
ensino, buscando através dos recursos didáticos um maior interesse pelas aulas, 
motivando também o próprio professor que aplicou esse recurso em suas aulas. 
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Fig. 01- Capa da história em quadrinhos “A Vida do Bicho-da-Seda”.
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RESUMO

O presente projeto,  desenvolvido dentro do Programa de Desenvolvimento Educacional  (PDE) do 
governo do Paraná, tem como objetivos analisar o processo de compreensão da educação bilíngüe por 
parte dos professores que atuam no ensino dos surdos e verificar quais são as reais possibilidades de 
capacitação e aperfeiçoamento que esses professores têm tido nos últimos anos.  Uma proposta de 
educação bilíngüe para os surdos propõe que se reconheça a língua de sinais como primeira língua dos 
surdos, símbolo de identidade individual e cultural, e a língua portuguesa como segunda língua. Essa 
perspectiva  sugere  diálogo  constante,  parcerias,  discussões  e  acordos  pedagógicos  não  comuns  à 
escola tradicional. SKLIAR (1999:12) afirma que “...a educação bilíngüe não pode ser assimilada à 
escolarização  bilíngüe,  isto  é,  não  se  deve  justificar  somente  como  ideário  pedagógico  a  ser 
desenvolvido dentro das escolas”. .Nesta situação pedagógica diferenciada, o respeito ao potencial 
lingüístico e cognitivo dos alunos surdos é de fundamental importância para que o desenvolvimento de 
aprendizagens significativas seja efetivo. No entanto, esse respeito ao potencial lingüístico e cognitivo 
dos alunos acaba por não ser considerado na totalidade, se os professores não tiverem uma formação 
que os habilite para a pesquisa e para a busca constante de alternativas e seqüências didáticas capazes 
de produzir aprendizagens geradoras de autonomia para os alunos surdos.

Palavras-chave: educação, formação continuada, pesquisa 

Introdução

 As questões relacionadas com a compreensão do universo da surdez e dos mecanismos que 

envolvem o processamento de uma segunda língua (L2), talvez sejam os principais fatores 

que necessitariam de atenção quando se trata da formação do professor de surdo.

Focar a formação para o contexto da surdez requer a compreensão do trânsito por 

duas línguas. Deste modo parece ser fundamental a investigação e a verificação sobre quais 

meios as pessoas surdas costumam utilizar para lidar com a língua de sinais, com a língua 

portuguesa e com o conhecimento de uma forma geral. 



Uma  proposta  que  pretende  subsidiar  o  professor  na  organização  da  sua  prática 
pedagógica deveria considerar aspectos específicos na educação de surdos.

¹ Professora de alunos surdos, participante do PDE do governo do Paraná e especialista em LETRAS pela 
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu·.
² Professora  dos cursos de Letras Português/Espanhol e Letras Português/Inglês da UNIOESTE–Foz do Iguaçu , 
doutora em Lingüística Aplicada pela UNICAMP.

Primeiramente, faz-se necessário considerar a língua portuguesa como aquela que 

não é a língua natural dos surdos, afirmação ancorada no fato de que as línguas oral-auditivas 

possuem seus modos de produção quanto ao que se fala e ao que se ouve.  Para as pessoas que 

não ouvem, o uso da língua portuguesa oral se torna uma barreira. A Língua de Sinais, pelo 

contrário, não apresenta barreiras para os surdos quanto à aquisição de linguagem, já que esta 

possui modalidade espaço-visual, tornando-se para estes uma língua natural.  Sua aquisição 

dependerá da interação que as crianças surdas tiverem com adultos surdos que a utilizam 

como forma de produção de linguagem e interlocução,  como afirmam Quadros e Karnop 

(2004).   

 As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, conseqüentemente, compartilham 
uma série de características que lhes atribui caráter específico e as distingue dos demais 
sistemas  de  comunicação,  por  exemplo,  produtividade  ilimitada  (no  sentido  de  que 
permitem a produção de um número ilimitado de novas mensagens sobre um número 
ilimitado de novos temas); criatividade (no sentido de serem independentes de estímulo); 
multiplicidade  de  funções  (função  comunicativa,  social  e  cognitiva  –  no  sentido  de 
expressarem o pensamento); arbitrariedade da ligação entre significante e significado, e 
entre signo e referente; caráter necessário dessa ligação; e articulação desses elementos 
em dois planos – o do conteúdo e o da expressão. As línguas de sinais são, portanto, 
consideradas  pela  lingüística  como  línguas  naturais  ou  como  um sistema  lingüístico 
legítimo,  e  não como um problema  do surdo ou como uma patologia  da  linguagem. 
Stokoe,  em 1960,  percebeu  e  comprovou  que  a  língua  de  sinais  atendia  a  todos  os 
critérios lingüísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na capacidade de 
gerar uma quantidade infinita de sentenças (Quadros e Karnopp, 2004: 30).

 Os surdos, quando expostos à Língua de Sinais a adquirem e aprendem a lidar com 

ela como qualquer usuário de língua natural. Utiliza-se de elementos que são próprios para 

significá-la, faz referência a objetos ou entidades de domínio sem que isto demande grandes 

esforços mentais.



Uma proposta  de  educarão  bilíngüe  para  surdos  que defendemos  pressupõe que  o 

bilingüismo não seja visto como um problema a ser erradicado, mas como “uma condição 

humana comum” (Maher, 2005:11). Nas palavras da autora:

 ...o que importa frisar é que existem vários tipos de sujeitos bilíngües no mundo, porque o 
bilingüismo é  um fenômeno  multidimencional.  Somente  uma  definição  suficientemente 
ampla  poderá  abarcar  todos  os  tipos  existentes.  E,  talvez,  esta  fosse  suficiente:  o 
bilingüismo, uma condição humana muito comum, refere-se à capacidade de fazer uso de 
mais de uma língua.

O aluno surdo, para compreender os mecanismos que envolvem os usos da língua 

portuguesa escrita e a construção do conhecimento, depende da mediação do professor que, 

para isto, deve uma formação adequada para atuar na educação de surdos. 

A segunda questão é que muito se fala da experiência visual dos surdos, mas talvez 

pouco se valorize esta percepção, quando se trata de falar dele como leitor e escritor de uma 

língua que tem base oral. O modo de pensar e o jeito de enfrentar os aspectos presentes no 

contexto de uma língua diferem de um indivíduo para outro. Para os surdos, estes fatores 

podem ser considerados mais evidentes, por lhes faltar a experiência auditiva.

Para  Vygotsky  (1991:131):  “A  compreensão  da  linguagem  escrita  é  efetuada, 

primeiramente, através da linguagem falada; no entanto, gradualmente essa via é reduzida, 

abreviada,  e  a  linguagem  falada  desaparece  como  elo  intermediário”.  Essa  afirmação  é 

claramente observável nos leitores surdos, principalmente naqueles que têm na experiência 

visual a principal via de informação. É possível observar que os leitores surdos no início do 

processo movimentam as mãos enquanto lêem, assim como os leitores ouvintes movimentam 

os lábios quando não estão completamente seguros do que lêem. 

Em se tratando de experiência visual, Smith (1999) discorre que, muitas vezes, o que 

transforma um leitor em pouco competente, não são aquelas habilidades ao alcance dos olhos, 

tais como conhecer as letras, relacionar a palavra ao objeto, entender a estrutura do texto no 

papel, mas aquelas habilidades que não estão ao alcance do nosso campo de visão, e bem por 

isso, afirma:

Há outros tipos de informação que também são necessários, incluindo uma compreensão da 
linguagem relevante, conhecimento do assunto e certa habilidade geral em relação à leitura. 
Todos esses outros tipos de informação podem ser agrupados e chamados de informação 
não-visual. É fácil distinguir a informação visual da informação não-visual. A informação 



visual desaparece quando as luzes se apagam; a informação não-visual já está na sua mente, 
atrás dos olhos. (SMITH, 1999:20) 

  O grande desafio e,  quem sabe,  o que mais  provoca a busca de esclarecimentos 

teóricos  e  práticos,  é  conseguir  entender  como  os  surdos  constroem  em  suas  mentes  as 

informações  que  ficam  “quando  as  luzes  se  apagam”.  Parece  ser  neste  ponto  que  os 

professores deveriam tentar compreender e assim adquirir condições para realizarem práticas 

pedagógicas capazes de oportunizar aos surdos, conhecimentos que se veiculam na escola e 

na sociedade. 

Compreender o mundo do conhecimento e do texto escrito para surdos não depende 

só do conhecimento da palavra. Vygotsky (1991:208) afirma que “para compreender a fala de 

outrem não basta entender as suas palavras – temos de compreender o seu pensamento. Mas 

nem mesmo isso é suficiente – temos que compreender a sua motivação”.  O professor de 

alunos  surdos  enfrenta  constantemente  esse  desafio  do  conhecimento  que  está  além  das 

palavras. 

Considerando o exposto, é que se colocam os objetivos para o presente trabalho.

Objetivos

• Analisar o processo de compreensão da educação bilíngüe por parte dos professores 

que atuam no ensino dos surdos;

• Verificar quais foram as reais possibilidades de capacitação e aperfeiçoamento que 

esses professores têm tido nos últimos anos.  

Método

O presente plano de trabalho conta com a participação dos professores ouvintes 

que atuam nos Centros de Atendimento Especializado na área da Surdez (CAES)* dos 

municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Cascavel (NRE/CVEL)  e 

também dos professores ouvintes da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

para Surdos (ACAS)**. 

Os participantes  do presente  trabalho  são professores  ouvintes.  Esta  escolha  se 

deva à observação e à análise dos investimentos feitos na formação dos professores nos 



últimos  anos  e  ainda  ao  índice  de  rotatividade  dos  professores  de  surdos,  bastante 

significativa, principalmente nos CAES. 

A investigação de como está à formação do professor para atuar no CAES e na 

ACAS será feita com base nos seguintes instrumentos: a observação “in loco”, pesquisa de 

campo e o questionário aplicado com técnicas de protocolos verbais. 

A  opção  pela  utilização  de  protocolos  verbais se  justifica  por  haver  um 

envolvimento  da pesquisadora,  também professora  de surdos,  com os  participantes  da 

pesquisa.  Conforme  Erickson  (1984-1987)  apud  Cavalcanti (1992:  224),  “protocolos 

verbais são verbalizações resultantes da percepção (parcial) das atividades mentais, por 

exemplo,  associação de idéias, em que um indivíduo se envolve enquanto realiza uma 

tarefa”. 

No  caso  específico  da  pesquisa  em  questão,  os  participantes  (os  professores), 

receberão a instrução para ler textos sobre o ensino atual de surdos e confrontarem com o 

que vem sendo observado nas suas práticas diárias. 

*  Serviço  de  apoio  educacional,  em contra  turno,  destinado  a  alunos  surdos  matriculados  na  Educação  Básica.  Dispõe  de  professor 
especialista  na  área  da  surdez,  cuja  função  é  realizar  um trabalho  integrado  com o  ensino  regular  para  atendimento  às  necessidades 
educacionais  especiais  dos  alunos  surdos.  Tem  como  objetivo  complementar  o  atendimento  educacional  comum,  por  meio  do 
desenvolvimento de uma proposta de educação bilíngüe - Libras/língua portuguesa - para surdos. 

** Serviço especializado com proposta pedagógica de educação bilíngüe que oferece escolarização formal, na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e/ou Ensino Médio. Pode oferecer atendimentos complementares de natureza terapêutica (Psicologia e Fonoaudiologia entre 
outros), em contra turno.

Os  dados  coletados  estão  sendo  analisados  e  descritos  à  luz  das  informações 

teóricas encontradas na bibliografia citada.

Discussão e Resultados

O  texto  final  do  desenvolvimento  do  trabalho  com  os  professores  seguirá  os 

passos: 

• - discussão dos dados coletados com os professores dos CAES do NRE/CVEL e 

da ACAS;

• - levantamento do processo de aprendizagem dos alunos surdos que freqüentam os 

CAES e a ACAS.



Com a aplicação do atual projeto, pretende-se propor a elaboração de um roteiro de 

estudos contendo sugestões para melhor compreender os alunos surdos e processos de ensino 

e aprendizagem.

Conclusões

O presente texto foi elaborado a partir dos estudos e discussões feitos para o Programa 

de  Desenvolvimento  Educacional  do  governo do Paraná  (PDE).  Na execução  do  projeto, 

temos buscado alternativas teóricas aliadas à prática e à observação participante, no sentido de 

organizar  o  roteiro  de  estudos  de  forma  a  possibilitar  alternativas  que  sejam viáveis  no 

cotidiano da sala de aulas com alunos surdos.

Cientes do desafio a que nos propusemos,  gostaríamos de repetir  com SÁNCHEZ, 

(1990:173):  “...  neste  processo  que  se  inicia  teremos  os  surdos  como  protagonistas  e 

poderemos  dialogar  com eles  num plano de  igualdade,  unidos  por  vínculos  solidários  na 

construção de um futuro melhor para todos”.
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BULLYING: UMA PRÁTICA COTIDIANA NO AMBIENTE ESCOLAR. 

Bruna Maran1; Elizângela Treméa Fell2 

ÁREA  TEMÁTICA:  Educação  Básica;  Educação  e  Cidadania;  Educação  à  Distância;  Educação 
Continuada; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial; Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino 
Médio;  Incentivo  à  Leitura;  Capacitação  e  Qualificação  de  Recursos  Humanos  e  de  Gestores  de  Políticas 
Públicas de Educação; Cooperação Interinstitucional e Internacional na Área de Educação.

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: comunicação oral.

RESUMO

O  bullying é usado pelos ingleses para expressar uma forma de assédio interpretado por alguém que está em 
condições superiores de exercer seu poder sobre outrem ou sobre um grupo. Comportamentos agressivos, antes 
não  tidos  como  violentos,  tem sido  nomeado  como  tal,  sendo  debatido  a  possibilidade  de  intervenção  no 
ambiente escolar. O bullying então passa a ser preocupação de toda a sociedade e aparato judiciário, pois tais 
comportamentos  estão diretamente ligados à  conduta do infante e interfere  no desenvolvimento saudável  do 
mesmo, além de tipificar o ato infracional. O ato infracional oferece ao jurista uma lista de medidas previstas no 
art. 112 e seus incisos: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 
assistida, semiliberdade e internação. Essas medidas oferecem resposta ao ato praticado, não atentam apenas às 
circunstâncias e à gravidade do delito, mas também, às condições peculiares do “menor”, sua personalidade, seu 
desenvolvimento,  suas referências  familiares  e sociais, bem como a sua capacidade de cumpri-la.  A método 
utilizado na confecção do presente foi o dedutivo e os instrumentos foram a pesquisa bibliográfica e legislativa. 

PALAVRA CHAVE

Bullying; Estatuto da Criança e do Adolescente.

INTRODUÇÃO

Este  artigo  visa  mostrar  algumas  formas  de  violência  habitual  presenciada  no 
ambiente escolar. Muitos pais e educadores não têm estrutura teórica ou prática para lidar com 
o bullying, pois é pouco conhecido pela sociedade, sendo um problema sério 
que  provoca  efeitos  graves,  psicológicos  e/ou  físicos  aos  envolvidos. 
Necessita de discussão e providências que amenizem a situação, pois está 
presente  em todas  as  classes  sociais,  níveis  escolares,  desde  o  primário  ao  ensino 
superior. 
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Analisar a vulnerabilidade do direito em relação à proteção à criança e ao adolescente 
e o bullying, também é tema desta discussão. Pondera-se também sobre a conceituação de ato 
infracional  e  a  conseqüente  e  necessária  aplicação  de  uma  medida  sócio-educativa  e/ou 
medida de proteção quando o bullying é um ato infracional.

OBJETIVO

Diante do processo de globalização mundial temos que nos preocupar de como tem 
sido a aplicação de ensino nas escolas. Se os educandos estão aptos a lidar com todos os tipos 
de problemas que surgem dentro das instituições de ensino.

Diante disto, este trabalho visa, ‘dar’ maior informação a educandos, pais e alunos 
sobre o fenômeno chamado  bullying, instrumento de exploração e exclusão social.  Informa 
como proceder diante de alguns comportamentos típicos e a qual órgão recorrer quando o 
bullying for praticado. 

MÉTODO

Para a realização desta pesquisa o método abordado foi o dedutivo. Foram analisadas 
produções doutrinárias sobre o tema bullying. 

Ressalta-se ainda que os instrumentos  utilizados  na confecção do mesmo foram a 
pesquisa legislativa e bibliográfica, sendo que engloba artigos, dissertações e obras, citados 
por vias diretas e indiretas. 

DISCUSSÃO E RESULTADO

O fenômeno chamado “bullying começou a ser pesquisado há cerca de dez anos, na 
Europa,  quando se descobriu  o que estava  por  trás  de muitas  tentativas  de suicídio  entre 
adolescentes”  (Drever,  2007).  Sem receber  muita  atenção  dos  pais  ou  dos  educadores,  o 
bullying toma uma dimensão exorbitante, pois atinge todas as classes sociais. 

Ao analisar a violência cotidiana, percebemos vários atos ilícitos sendo praticados, 
com diferentes formas de expressão: Bullying.

Comportamentos  agressivos,  antes  não  tidos  como  violentos,  tem  sido 
nomeado  como  tal,  sendo  debatido  a  possibilidade  de  intervenção  no 
ambiente  escolar.  Pode  caracterizar  formas  de  violência  sutis  e  de  menor 
visibilidade, mas nem por isto menos importantes, também fazem parte do 
cotidiano das instituições de ensino. (MARRIEL, 2006). 

Deste modo “a palavra bullying é derivada do verbo inglês bully que significa usar a 
superioridade física para intimidar alguém incapaz de se defender. Também adota aspecto de 
adjetivo, referindo-se a ‘valentão’, ‘tirano.” (SILVA, 2003)

O bullying é usado pelos ingleses para expressar uma forma de assédio interpretado 
por alguém que está em condições superiores de exercer seu poder sobre outrem ou sobre um 



grupo. Pode-se citar um caso verídico de bullying encontrado no site observatório da infância, 
que expressa o real sentido de tal ato:

2ª feira – Tiraram meu dinheiro
3ª feira – Me xingaram
4ª feira – Rasgaram meu uniforme
5ª feira – Meu corpo está coberto de sangue
6ª feira – Terminou
Sábado – Liberdade
Sábado  foi  o  dia  em que  Vijay  Singh  de  13  anos  foi  encontrado  morto, 
enforcado em casa, em Manchester – Inglaterra, em 1997. () 

Significa  também,  o  bullying,  atitudes  intencionais  de  agressões  corriqueiras 
cometidas por uma ou mais crianças e adolescentes, que geram angústia ou humilhação ao 
outro. Abrange, ainda, todas as formas de atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que se 
dão  sem  motivações  justificáveis,  adotadas  por  um  ou  mais  infantes  contra  outro(s),  e 
cometidas dentro de uma relação desigual de poder. O  Bullying pode ser descrito de várias 
formas  e  situações,  sendo  exemplificado  como:  colocar  apelidos,  ofender,  zoar,  gozar,  
sacanear,  humilhar,  discriminar,  excluir,  isolar,  ignorar,  intimidar,  perseguir,  assediar, 
aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar,  
quebrar pertences, etc. (cf, BALLONE, 2005). 

Normalmente  as  crianças  e  adolescentes  que  sofrem  com  o  bullying,  têm 
características próprias, tais como: estatura pequena, fracas física e psicologicamente e são do 
gênero masculino.  Não que não ocorra este tipo de agressão com o sexo feminino,  mas é 
menos freqüente e geralmente a agressão se dá de forma verbal.

A prática do bullying geralmente dá-se onde as crianças se reúnem dia-a-dia. O lugar 
principal é as instituições educacionais, não sendo restrito a nenhum tipo específico, 
pode ser: pública ou privada, primária ou secundária, rural ou urbana. Pode ser dentro 
das salas de aula, no pátio, no corredor, ou até mesmo fora dos portões escolares, 
sendo praticado geralmente quando não há uma supervisão constante de adultos. 
O bullying é dividido em três grupos de pessoas, possuindo características inerentes a 
cada um destes grupos, são eles: vítimas, autores e testemunhas.  
As vítimas podem ser classificadas, segundo alguns pesquisadores, em três grupos 

distintos, sendo eles: a vítima típica que é pouco sociável, de comportamento frágil, tímida, 
submissa,  insegura,  com  baixa  auto-estima  e  principalmente,  com  aspectos  depressivos, 
dificuldade de se impor em grupos e participar da vida social escolar; já a vítima provocadora 
é aquela que ao provocar não consegue lidar com a situação a qual provocou, normalmente 
tem a personalidade imatura, de costumes irritantes e tolos; e finalmente a vítima agressora 
que reproduz os maus tratos sofridos como forma de compensação, tornando o  bullying um 
ciclo vicioso em sua vida, sendo autor e vítima constantemente. (cf. SILVA, 2003)

Já o autor, segundo Geane de Jesus Silva (2003), pode ser pessoa de ambos os sexos, 
mas sempre com caráter de superioridade, violência, perversão. Tem poder de comando obtido 
por  meio  da força ou agressividade.  Age só ou em grupo.  Normalmente  é  procedente de 
genealogia  desestruturada,  em  que  há  parcial  ou  total  deficiência  de  afabilidade.  Mostra 



aversão às normas, não aceitando ser contestado, normalmente está envolvido em delitos de 
menor potencial. O desempenho escolar é deficitário, apesar de que muitos apresentam em 
séries iniciais bons rendimentos classificados como normal ou acima da média. 

Os ‘menores’ que presenciam tais violências adotam a  “lei do silêncio”, isto é, 
testemunham tudo o que acontece, mas não defende a vítima por medo de serem agredidos, 
nem tomam partido do agressor por ter consciência de que aquele ato é reprovável. 

O  bullying então passa a ser preocupação de toda a sociedade e aparato judiciário, 
mesmo  que  ainda  pouco  discutido,  pois  tais  comportamentos  estão  diretamente  ligados  à 
conduta do infante e interfere no desenvolvimento saudável do mesmo. Com isto o ECA vem 
tutelar direitos e deveres das crianças e adolescentes. Antigamente as crianças e adolescentes 
no Código de Menores não eram reconhecidos como sujeito de direito e sim como incapaz, a 
lei os tinha como “objeto de proteção”, este sistema classificava os menores como sujeitos em 
situação irregular, por isto eles deveriam ser internados. No entanto esta situação irregular 
(problemas familiares,  sociais)  não era provocada pelo ‘menor’,  mas sim pelo Estado,  em 
virtude do “desinteresse” em elaborar políticas voltadas para a criança e o adolescente.  (cf. 
SARAIVA, 2005, p.45)

Com o advento do ECA deixa de ser usado a dicotomia pão e palmatória, e estabelece 
legalmente o critério que define a pessoa de até 18 anos como criança ou adolescente sendo 
um sujeito de direito (...). Pela nova lei, a criança/adolescente pode encontrar-se em situação 
de risco que pode ser:  moral, material ou jurídica. 

Ao qualificar o  bullying notamos que se trata de uma situação de risco moral, mas 
não tipificada no Código Penal. O  bullying  é uma conduta delituosa do infante, que não é 
prescrita  em lei,  somente  há preceituação  de suas  variadas  formas  de expressão,  ou seja: 
calúnia, atentado violento ao pudor, furto, tráfico de entorpecentes, ao pudor, furto, tráfico de 
entorpecentes. Classificando tais condutas como ato infracional. 

Segundo  Valter  Kenji  Ishida  (2007,  p.156)  ato  infracional  pela  teoria  finalista  é 
definido como:

[...] crime é todo fato típico e antijurídico. A criança e o adolescente podem 
vir  a  cometer  crime,  mas  não  preenchem  o  requisito  da  culpabilidade, 
pressuposto de aplicação de pena.
Isto porque a imputabilidade penal inicia-se somente aos 18 (dezoito) anos 
ficando  o  adolescente  que  cometa  infração  penal  sujeito  à  aplicação  de 
medida sócio-educativa por meio de sindicância. 
Dessa forma, a conduta delituosa da criança e do adolescente é denominada 
tecnicamente  de  ato  infracional,  abrangendo  tanto  o  crime  como  a 
contravenção.

Ao se enquadrar as variadas formas de expressão do  bullying  em ato infracional, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente oferece ao legislador uma lista de medidas previstas no 
art.  112 e  seus incisos:  advertência,  obrigação  de reparar  o  dano,  prestação  de serviços à 
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Essas medidas oferecem resposta 
ao ato praticado e não atentam apenas às circunstâncias e à gravidade do delito, mas também, 
às condições peculiares do “menor”, sua personalidade, seu desenvolvimento, suas referências 
familiares e sociais, bem como a sua capacidade de cumpri-la.



A “pena” aplicada à infração da criança e do adolescente, sempre será em proporção 
às circunstâncias, gravidade da infração, ato cometido e as necessidades do menor. Atendendo 
também as necessidades da sociedade, pois a esta não interessa a segregação do menor e sim o 
resgate social para volta do convívio social.  (cf. FILHO, 2001)

Segundo José Barroso Filho (2001) a teoria estatutista não confere pena a criança e 
adolescente  infrator.  Tendo  em  conta  a  peculiar  situação  de  pessoa  em  formação  e 
desenvolvimento  e  por  ser  inimputável,  recebe  como  resposta  à  sua  conduta  infracional 
medidas de caráter sócio-educativo prevista no art. 112, incisos I a VII aplicada somente a 
adolescente, que podem ser cumuladas com as medidas protetivas do art. 101, incisos I a VI. 
Para ato infracional cometido por crianças somente é aplicado as mediadas de proteção, após o 
encaminhamento do infante para o Conselho Tutelar. 

CONCLUSÃO 

Uma das  grandes  distorções  da sociedade  está  em crer  que todas  as  crianças  são 
‘boazinhas’,  que sua índole é boa, conforme Thomas Hobbes. Causava impacto e grandes 
discussões essa idéia no século XVII. Hoje vemos que são as crianças que agridem menores, 
que matam formigas, tocam fogo no rabo do gato, são egoístas e individualistas ao extremo, 
judiam do mais fraco e praticam o fenômeno chamado bullying. 

As  crianças  são  projetos  de  homens.  Tem  que  haver  eficácia  nos  métodos  de 
‘correção’ (leia-se: medidas de proteção e medidas sócio educativas), para que o bullying não 
se difunda exorbitantemente. 

É necessário que o Estado cumpra com suas atividades positivas: educação,  lazer, 
saúde, para que nossas crianças tenham um aparato familiar estruturado e possam viver de 
acordo com as normas sociais vigentes.
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CAPACITAÇÃO NA ÁREA VISUAL

Dejair Cardoso Baseggio1

Área Temática 04: Educação
Modalidade: Painel

RESUMO. O texto apresenta projeto de extensão desenvolvido no Campus de Francisco 
Beltrão,  em forma  de curso,  com carga  horária  de  40  horas/aula,  intitulado  “Curso de 
Capacitação  na  Área  Visual”.  Através  de  conteúdo  programático  selecionado,  busca 
viabilizar espaço de aprendizagem e aquisição de conhecimentos para subsidiar a inclusão 
educacional e social do deficiente visual, estreitando laços saudáveis e vivências sociais 
entre acadêmicos, comunidade externa e alunos cegos da UNIOESTE.

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência Visual, Processo Inclusivo, Espaço de Aprendizagem.

Este texto expõe, de forma sintética, o projeto de extensão intitulado “Capacitação 
na Área  Visual”,  desenvolvido  no ano de 2007,  na UNIOESTE, Campus  de Francisco 
Beltrão.

Na atualidade, ganham ênfase as discussões a respeito da inclusão de pessoas com 
necessidades  especiais  na  sociedade,  educação,  trabalho  e  lazer.  Ao  considerar  que  a 
Universidade se assenta no tripé ensino, pesquisa e extensão, e que neste último eixo sua 
atribuição é realizar trabalhos para e junto à comunidade em que se insere, realizamos um 
projeto  de  extensão  visando  possibilitar  à  comunidade  vidente,  especialmente  aos 
acadêmicos, conhecimentos que permitam e facilitem a inclusão produtiva e de qualidade 
das pessoas cegas ou com baixa visão.

O trabalho de extensão realizado integra as atividades desenvolvidas no “Programa 
Institucional  de  Ações  Relativas  às  Pessoas  com Necessidades  Especiais”  da  Unioeste. 
Trata-se de um programa institucionalizado através da Resolução nº 323/97, para assegurar 
o  apoio  ao  acesso  e  permanência  de  pessoas  com  necessidades  especiais  no  ensino 
Superior.  Possui  um  caráter  multi-campi,  tendo  disponibilizado  recursos  humanos  e 
estrutura  física  nos  Campi  de Cascavel,  Francisco  Beltrão  e  Toledo,  os  quais  possuem 
acadêmicos  com  necessidades  educativas  específicas.  O  programa  vem  procurando 
fomentar espaços que possibilitem discussões de abrangência social e educacional sobre as 
temáticas envolvidas.

1 Professora do centro de Ciências Humanas, UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão, Curso de Pedagogia. 
Mestre em Educação. Membro do Grupo de Pesquisa RETLEE/UNIOESTE.
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Nesse sentido,  o curso de extensão “Capacitação na Área Visual”  se apresentou 
como  indispensável  à  formação  de  acadêmicos  e  comunidade  em  geral,  haja  vista  o 
ingresso de vários alunos no Ensino Superior, com cegueira e baixa visão.

Dessa forma,  o Programa de Educação Especial  (PEE) do Campus de Francisco 
Beltrão,  sob  a  coordenação  da  Professora  Dejair  Cardoso  Baseggio,  articulado  e  em 
parceria com o Centro de Apoio Pedagógico (CAP), mobilizou, estimulou e ofertou o curso 
para que a comunidade interna e externa se apropriasse de informações e conhecimentos 
que fortaleçam posturas mais solidárias, inclusivas e eficazes frente à diversidade humana. 

A  Universidade,  como  lócus  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  é  convidada  a 
contribuir  para que as  pessoas  sejam sujeitos  de  sua história  e  sujeitos  da história  nas 
relações sociais. Como afirma DEMO (1998, p. 72),

Educação não faz milagre... mas pode ocupar lugar estratégico, talvez até 
o  mais  estratégico,  quando  vista  como  fundamento  primeiro  da 
oportunidade  de  desenvolvimento  no  contexto  da  formação  e  da 
competência humana capaz de história própria, individual e coletiva.

Partimos do pressuposto de que a visão de totalidade sobre a realidade concreta 
promove  a  compreensão  das  diferenças  individuais  no  coletivo.  Assim,  compreender  a 
pessoa com deficiência  como sujeito  possibilita  realizar  os encaminhamentos  teóricos  e 
metodológicos  necessários  ao desenvolvimento  das potencialidades  destes sujeitos.  Para 
isso, foi fundamental no curso proporcionar a aproximação e a vivência com a diversidade, 
instâncias que nos fazem perceber “a cada um conforme suas possibilidades”. 

É  nesta  perspectiva  que  o  curso  de  extensão  buscou  viabilizar,  através  de  seu 
conteúdo programático,  espaço de aprendizagem e de aquisição  de conhecimentos  para 
subsidiar a inclusão educacional do deficiente visual, estreitando laços saudáveis vivenciais 
e sociais.

O curso de “Capacitação na Área Visual” abordou temáticas como, concepção de 
cegueira,  relacionamento  com cego,  orientação  e  mobilidade,  BRAILLE,  sorobã,  baixa 
visão  e  adaptações  curriculares.  Atingiu  um  total  de  160  participantes,  entre  eles, 
acadêmicos, funcionários e comunidade externa, com uma carga horária de 40 horas.

Utilizou procedimentos metodológicos, visando a instalar uma dinâmica a favor da 
compreensão  dos  conteúdos,  interação,  estímulo  e  participação.  Mobilizou  interesse  e 
problematizações, apresentando desafios aos participantes. Foi avaliado pelos cursistas de 
forma positiva, sendo ressaltada a importância dos conteúdos priorizados, a metodologia 
utilizada e a presença de deficientes visuais na monitoria, juntamente com outros docentes 
com vasta experiência na área.

O curso desenvolveu atividades teóricas e práticas, possibilitando informações que 
poderão vir a compreender, melhorar e facilitar o relacionamento com o deficiente visual e 
a sua inclusão na escola e na sociedade.

No tangente a questões conceituais, o suporte da base teórica foram os estudos de 
Vygotski, especificamente seu livro intitulado “Fundamentos da Defectologia”. Nessa obra, 



Vygotski resgata historicamente a direção e as tendências imputadas ao desenvolvimento 
da pessoa cega, pois considera que, “para aclarar completamente um fenômeno é necessário 
examiná-lo, na relação com seu passado e seu futuro” (Vygotski, 1997. p. 78). 

Faz parte de seus escritos o fato de que o cego não sente a sua cegueira,  como 
afirmam os que o colocam permanentemente submerso na escuridão. 

A  tendência  estabelecida  de  um modo  evidente  na  psique  do  cego  é 
totalmente explicável à luz da compensação. Para conquistar uma posição 
na vida social, a pessoa cega se vê forçada a desenvolver todas as suas 
funções compensatórias. No caso da cegueira, não é o desenvolvimento 
do tato,  ou a  agudeza do ouvido,  se  não a linguagem,  a  utilização da 
experiência social,  a relação com os videntes, que, constitui a fonte da 
compensação (VYGOTSKI, 1997, p. 79-80).

O cego tem a linguagem e, com ela, a possibilidade de vivenciar uma vida social. A 
superação  do  defeito  acontece  através  da  compensação  social,  do  conhecimento  e  da 
experiência dos ouvintes, pelas vias da linguagem.

Acreditamos que este projeto tenha contribuído de forma responsável e gradativa 
para que novas ações sejam desencadeadas e conduzam seus autores e atores à percepção 
ética  da  necessidade  e  importância  da  construção  do  processo  inclusivo  e  sua 
operacionalização com qualidade, tanto na escola quanto na sociedade.
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ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL: EDUCAÇÃO

ÁREA TEMÁTICA SECUNDÁRIA: SAÚDE SOCIAL
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RESUMO:

O Projeto  de  Extensão:  “Comunidade  Atuante”  está  inserido  na área  de  Educação.  Está 
realizando  várias  parcerias  institucionais  e  executando  prioritariamente  um  Programa  de 
Prevenção ao uso de drogas e problemas decorrentes para crianças e adolescentes em geral 
e  população  escolar  em  particular.  Nesse  sentido,  o  Projeto  tem  uma  formatação 
multiprofissional e interdisciplinar e sua concepção está baseada em saúde social.  Outras 
ações  complementares  fortalecem  a  participação  da  Comunidade.  A  Metodologia  é  o 
Planejamento  Estratégico.  O objetivo  é  o  de  contribuir  para  a  implementação  da  Política 
Estadual  de  combate  ao  uso  de  drogas,  executando  um  Plano  de  Ação  de  dimensão 
preventiva, bem como uma pesquisa comparativa entre o início e conclusão do Projeto junto 
às comunidades escolhidas, para se conhecer o grau de transformação alcançado. O controle 
dos  objetivos  estratégicos,  estratégias  e  metas  ficam sob  a  gerência  descentralizada  da 
equipe,  composta  por:  seis  acadêmicas  bolsistas,  (SETI),  uma  assistente  social 
Coordenadora,  e  dois  assistentes sociais  recém-formados.  Os municípios envolvidos são: 
Toledo (Jardim Europa) e Diamante do Oeste, por se constituírem em  grandes bolsões de 
pobreza. (IPARDES, 2007)

Palavras- Chave: transformação social - prevenção de drogas para crianças 

e     adolescentes - Fortalecimento da Comunidade

INTRODUÇÃO

O  Projeto  de  Extensão  “Comunidade  Atuante”  está  incluído  no  subprograma 

“Incubadora dos Direitos Sociais”  do Programa “Universidade sem Fronteiras da 

SETI – Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. visando a 

atuação das IES - Instituições de Ensino Superior do Paraná na concretização de 

políticas públicas direcionadas para o estabelecimento de redes sociais de proteção 

aos setores marginalizados da população, especialmente crianças e adolescentes 

em situação de risco.  Este Projeto: “Comunidade Atuante” foi planejado com essa 

perspectiva, a de realizar  parcerias institucionais para possibilitar a execução de 

suas ações de forma mais ampla,  considerando a grande população envolvida. 
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Com base no IDH-M, índice de desenvolvimento humano por município,   foram 

escolhidos dois municípios. São eles:

1º- Toledo – (Jardim Europa) – periferia em situação de extrema pobreza. O 2º 

município escolhido foi Diamante do Oeste (inserido em um bolsão de pobreza). 

com  as quais estamos fazendo os primeiros contatos.   As parcerias estão sendo 

efetivadas entre a  Unioeste com: 

-  Secretaria Municipal  de Saúde e  Secretaria Municipal  e Núcleo Estadual de 

Educação 

-  Segurança  Pública,  Conselho  Tutelar,  Ministério  Público,  Associação  de 

Moradores  e  profissionais  de  áreas  afins,  (servidores  públicos  dos  Postos  de 

Saúde e Escolas públicas). A meta é atingir cem por cento -100% dos alunos do 

Ensino Fundamental e ensino médio prioritariamente, bem como para as famílias 

das   comunidades  escolhidas.  O  projeto  “Comunidade  Atuante”  se  propõe 

executar  prioritariamente  um  Programa  de  Prevenção  ao  uso  de  drogas  e 

problemas decorrentes para crianças e adolescentes em geral e para a população 

escolar  em  particular.  Nesse  sentido,  o  Programa  tem  uma  formatação 

multiprofissional e interdisciplinar e sua concepção está baseada em saúde social. 

Outras ações complementares foram planejadas para fortalecer a participação da 

Comunidade em seu cotidiano de cidadãos. A concepção de Saúde para os PCNs 

- Parâmetros Curriculares Nacionais / MEC dá bem a dimensão e a compreensão 

desse  tema.

“o nível de saúde das pessoas reflete a maneira como vivem, numa interação 
dinâmica entre potencialidades individuais e condições de vida. Não se pode 
compreender ou transformar a situação de um indivíduo ou de uma comunidade 
sem levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social e 
cultural.  Falar  em  saúde  implica  levar  em  conta  o  ar  que  se  respira,  o 
consumismo  desenfreado,  a  miséria,  a  degradação  social  e  a  desnutrição, 
formas de inserção das diferentes parcelas da população no mundo do trabalho, 
estilo  de  vida  pessoal.   Atitudes  favoráveis  ou  desfavoráveis  `a  saúde  são 
construídas  desde  a  infância  pela  identificados  com valores  observados  em 
modelos  externos  e  pelos  grupos  de  referência.  A  escola  cumpre  papel 
destacado para uma vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade 
em si  tem associação  comprovada  com o  nível  de  saúde  dos  indivíduos  e 
grupos populacionais.  Mas,  a  explicitação da Educação para a  Saúde como 
tema do Currículo eleva a escola ao papel de formadora  de protagonistas – e 
não pacientes capazes de valorizar a saúde, discernir e participar  de decisões 
relativas à saúde individual  e coletiva.  Portanto,  o exercício  do aluno para a 
cidadania compreende a motivação e a capacitação para o autocuidado, assim 
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como  a  compreensão  da  saúde  como  direito  e  responsabilidade  pessoal  e 
social. “  (PCNs – 1996)

Os  objetivos  são:  Geral -  Contribuir  para  a  implementação  da  Política 

Estadual de combate ao uso de drogas, executando um Plano de Ação de 

dimensão preventiva, bem como uma pesquisa comparativa entre o início e 

conclusão do Projeto junto às comunidades escolhidas, para se conhecer o 

grau de transformação alcançado.  Específicos:  1-Implantar  um trabalho de 

intervenção  nas  comunidades  envolvidas  oferecendo  um  Programa  de 

prevenção ao uso de drogas para crianças e adolescentes. 2. Realizar um 

diagnóstico  de  área  em  parceria  com  a  graduação  de  Ciências 

sociais.Unioeste/  Campus  e  Toledo   para  localizar  áreas  prioritárias  de 

intervenção. 3-Fortalecer a participação das famílias na vida da Comunidade. 

4- Elaborar um documento contendo os  indicadores sociais que sirvam de 

parâmetros para as Políticas Públicas dos municípios escolhidos. 5- Elaborar 

um documento contendo dados comparativos  entre a situação inicial e final 

do Projeto com avaliação sistematizada do processo de trabalho.

MÉTODOS

O  método  dialético  para  a  produção  de  conhecimento  da  realidade  tem  como 

fundamento  teórico  a  Teoria  Social  Crítica  e  foi  escolhido  por  ser  o  único  que 

possibilita  a  apreensão  da totalidade  social,  considerando que pela  natureza  da 

intervenção, o processo é concreto e dinâmico. O Planejamento Estratégico foi o 

instrumento escolhido para o gerenciamento do Projeto “Comunidade Atuante, por 

permitir a mensuração dos resultados de forma contínua. Assim, temos: 1- Plano de 

Ação Estratégico. 2- Controle e Monitoramento das ações – instrumento eficiente 

para  medir  em  percentuais  as  ações  executadas  a  cada  mês,  permitindo 

reprogramar, e acompanhar àquelas em andamento.
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DISCUSSÃO

Este projeto de Extensão se justifica pela oportunidade que a SETI viabilizou para 

as  Universidades  Públicas  em  desenvolver  um  trabalho  em  municípios  cujos 

índices de desenvolvimento humano, IDH-M, sejam baixos, isto é, em situação de 

risco social, cuja classificação foi apontada pelo IPARDES – Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento  Econômico e Social.  Seu plano de metas  é  composto  por 

dezesseis  ações de custeio  e  uma de capital.  O  projeto  é  multiprofissional  em 

processo  de  trabalho  interdisciplinar.  (médicos,  enfermeiras,  pedagogos, 

assistentes  sociais,  acadêmicas  de  Serviço  Social  da  Unioeste,  membros  da 

Comunidade local, das Secretarias Municipais de Educação e Saúde). O Plano de 

Metas compreende:  1-  Realizar  uma reunião  com a  Associação de moradores, 

representantes de Escolas, Posto de Saúde, da Associação de Pais e Mestres – 

APM – e lideranças  da Comunidade para a apresentação do Projeto “ Comunidade 

Atuante”  no Bairro Jardim Europa - periferia de Toledo e no município de Diamante 

do  Oeste.2-  Realizar  um  diagnóstico  de  área em  parceria  com  o  curso  de 

graduação em Ciências  Sociais.  UNIOESTE /  campus de Toledo para  localizar 

áreas prioritárias de intervenção e produzir Indicadores Sociais. 3- Implantar dois 

Programas de Prevenção ao uso de Drogas para crianças, adolescentes (7 a 12 

anos 13 a 18 anos) no Bairro Jardim Europa e no município Diamante do Oeste. 4- 

Realizar mensalmente uma palestra sobre: Direitos Humanos e Políticas Sociais, 

para fortalecer as famílias em sua participação na Comunidade. 5-  Criar um grupo 

de estudo com encontros bimestrais do Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA, com pais e responsáveis,  crianças e adolescentes.  6-Elaborar um boletim 

informativo  trimestral  para  a  Comunidade  local.  7-  Elaborar  um  manual  de 

orientação  /  prevenção  de  drogas  para  Pais  e  responsáveis  pelas  crianças  e 

adolescentes. 8-  Reproduzir  5000 cópias do Gibi  -  “Pare de fumar” -  Turma da 

Mônica,  de  Maurício  de  Souza.   9-  Adquirir  300  caixas  de  lápis  de  cor  –  12 

cores.10- Contratar a produção de um vídeo por serviço especializado. 11- Adquirir 

uma  filmadora.O  Plano  de  Ação  Estratégico  requer  a  participação  efetiva  dos 

envolvidos. 
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RESULTADOS  ESPERADOS

1-Transformação da realidade local. 2- Contribuição para a implementação da 

Política Estadual de combate ao uso de drogas do Paraná, em especial na proteção 

de crianças e adolescentes. 3- Realização de uma pesquisa comparativa entre o 

início e a conclusão do Projeto junto às Comunidades escolhidas, para se conhecer 

o grau de transformação alcançado pelo Projeto. 4- Fortalecimento da Comunidade 

para a maior autonomia cidadã.  5- Consolidação de parcerias institucionais
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RESUMO

A atividade de extensão “Curso de Espanhol: ‘Servicios Turísticos’” é oferecida a 
trabalhadores da área do turismo de Foz do Iguaçu, posto que o município recebe 
mais de 160 mil turistas hispano-falantes anualmente. Para atendê-los, a Secretaria 
Municipal  de  Turismo  conta  com  funcionários  concursados,  proficientes  em  uma 
língua estrangeira, não necessariamente o espanhol. Devido à evidente necessidade 
de que atendentes do turismo na referida cidade dominem a língua espanhola – não 
só pelos turistas longínquos, mas também pela posição geográfica de fronteira – o 
curso é ofertado, com o objetivo de propiciar aos participantes a aprendizagem do 
espanhol – língua e cultura –, em nível básico, na área de serviços turísticos. 

Palavras-chave: 

Espanhol/Língua Estrangeira; Serviços Turísticos; Comunicação em E/LE

INTRODUÇÃO

O espanhol como língua estrangeira, dirigido a profissionais da área do turismo, 

é ministrado a pessoas que têm algum conhecimento da língua, em nível  básico, 

assim como àquelas  que pretendem iniciar  seus estudos em tal  idioma.  Tanto  a 

continuidade como o aprofundamento do estudo do espanhol/ língua estrangeira está 

voltado  para  sua  utilização  em  âmbito  profissional.  Pretende-se  satisfazer  as 

necessidades gerais da comunicação, tanto oral como escrita, dos profissionais dos 

serviços turísticos. Para isso, está organizado um material que incorpora as quatro 



habilidades básicas, assim como exercícios e atividades comunicativas que permitem 

a familiarização com os procedimentos e documentos dessa área profissional.

A cidade de Foz do Iguaçu está localizada numa região rica em diversidade 

cultural  em  vários  âmbitos  e  não  é  diferente  na  linguagem.  Além  da  posição 

geográfica, entre dois paises de língua hispânica, recebe anualmente milhares que 

turistas  que  vêm,  também,  em  busca  do  contato  com  a  natureza  através  das 

Cataratas do Iguaçu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, em torno de um milhão e 

meio (1.449.838) de turistas visitaram Foz do Iguaçu no ano de 2005 (último dado 

disponível). Desse total, mais de 160 mil (cerca de 11,2%) são falantes de espanhol 

como  língua  nativa,  principalmente  os  provenientes  da  Espanha,  Argentina  e 

Paraguai.

Ao chegar em Foz do Iguaçu, tais visitantes - que buscam informações turísticas 

locais e regionais – são atendidos por funcionários municipais e bilíngües (inglês-

português)  dos  Postos  de  Informações  Turísticas,  sendo  esse  o  primeiro  contato 

pessoal dos turistas com pessoas da cidade.

Desses atendentes é exigido apenas o domínio do idioma inglês, ignorando-se a 

crescente ascensão do idioma espanhol, que acaba sendo inserido no contato direto 

com o turista de maneira informal e agramatical. A realidade da situação é que os 

turistas falantes de espanhol são atendidos em uma linguagem que mistura inglês, 

espanhol e português1. 

Diante  do  exposto,  e  a  partir  de  um  estudo  investigatório  realizado  sob  a 

orientação da coordenadora desta atividade, percebeu-se a necessidade iminente de 

proporcionar um estudo do idioma espanhol como língua estrangeira a iguaçuenses 

que recepcionam direta ou indiretamente os visitantes no município, sejam turistas 

1 Dados  coletados  em  pesquisa  realizada  durante  o  ano  de  2007,  analisados  e  relatados  em  trabalho 
monográfico (TC) de autoria de Roseli Bispo Viana, acadêmica de Letras Português/Espanhol.



longínquos ou vizinhos falantes de castelhano.

OBJETIVOS

A atividade tem como objetivo geral propiciar aos estudantes, participantes do 

curso,  contato  e aprendizagem da língua espanhola  como língua estrangeira,  em 

nível básico, na área de serviços turísticos. Tem, ainda, como objetivos específicos 

proporcionar contato com a língua espanhola, expondo algumas variantes da língua 

(ibérica  e hispano-americanas);  levar  o  estudante  a  desenvolver-se  na  linguagem 

oral,  através  de  atividades  comunicativas  de  (re)produção  e  oral;  desenvolver 

atividades  de  compreensão  auditiva;  desenvolver  atividades  de  compreensão  de 

leitura; promover o desenvolvimento da habilidade escrita; voltar as atividades orais e 

escritas para a comunicação enfocando os serviços turísticos;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

Desenvolvimento da atividade proposta:

 a Atividade:

-  reuniões  constantes  entre  coordenadora  e  colaboradores  para  estudo  e 

elaboração das atividades a serem desenvolvidas no curso, bem como das aulas a 

serem ministradas;

- divulgação na comunidade e inscrições dos interessados;

- encontros semanais com os participantes/alunos do curso;

- elaboração de relatório, ao final da atividade.

 o Curso:

Serão  ministras  90h/aula  ao  longo  do  ano  letivo  de  2008,  divididas  entre  o 

primeiro e segundo semestres. Para tanto, desenvolvem-se:

- a interação entre professor/alunos e entre alunos, tendo em vista a assimilação 



das funções comunicativas e das estruturas gramaticais a elas associadas;

- a sistematização gramatical sempre que necessário;

 - a exploração de materiais como letras de canções, artigos de jornais, revistas, 

texto e folhetos de conteúdo relativo ao turismo e hotelaria;

-  o  uso  de  recursos  auxiliares:  quadro  (da  sala),  reprodutor  de  CD e  DVD, 

multimeios;

- aulas expositivas, leituras individuais e em grupo, apresentação de atividades 

de prática oral e escrita;

-  atividades  de  compreensão  auditiva  e  expressão  oral,  compreensão  e 

produção escrita;

-  avaliações  escritas  e  orais  (nas  quais  será  observado  o  desempenho  do 

aprendiz);

- durante as aulas são ponderadas: a participação e organização individual e em 

grupo, na compreensão e produção oral e escrita; o desempenho oral individual e em 

grupo  dos  conteúdos  trabalhados  -  integração  em  momentos  comunicativos-; 

correção da fonética castelhana/pronúncia; atividades em classe e extraclasse. 

RESULTADOS

Espera-se  que  ao  final  do  curso  os  participantes  tenham  um  bom  nível  de 

conhecimento  e  domínio  da  língua espanhola,  ainda que em nível  básico,  e  que 

possam se comunicar, desenvolvendo-a de maneira satisfatória em seu trabalho, no 

atendimento aos turistas estrangeiros que visitam a cidade de Foz do Iguaçu.
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Área temática: Educação   
Modalidade de apresentação: comunicação oral ou painel.

RESUMO:  O  trabalho  visa  apresentar  o  Curso  Ensino  médio:   formação  e 
complementação  de  estudos  (cursinho  pré-vestibular)  da  Unioeste  /Campus  de 
Toledo. Esta atividade extensionista é uma parceira entre UNIOESTE e as escolas 
públicas  de  ensino  médio  do  NRE  de  Toledo.  O  curso  é  acessível  às  classes 
populares,  não  operando  dentro  de  uma  lógica  capitalista  que  vise  o  lucro.  É 
ofertado a  alunos egressos e concluintes do ensino médio. Propõe-se a contribuir 
na formação e aprendizagem do educando e preparação para vestibular, de modo 
que  ele  seja  capaz  de  se  adaptar  com  flexibilidade  a  novas  condições  de 
aperfeiçoamento  posteriores  (ingresso  na  Universidade).  Cabe  ressaltar  que  a 
revisão dos conteúdos para as provas do vestibular faz parte do programa, porém 
tentamos  avançar  em  busca  de  pensar  o  ato  pedagógico  de  modo  significativo 
dentro da realidade da comunidade atendida.  

Palavras-chave: ensino médio – formação - vestibular

INTRODUÇÃO: A  partir  dos  anos  90  observa-se  um aumento  da  demanda  por 
reconhecimento  do  direito  ao  acesso  à  educação  superior  por  segmentos 
historicamente dela excluídos. Como resposta a essa demanda e considerando os 

1 Mestre em Educação Brasileira pela UFC. Coordenadora do Curso Ensino Médio: formação e complementação 
de estudos. Professora da área de Fundamentos da Educação nos cursos de licenciaturas do Campus de Toledo/ 
PR.  E-mail guia@unioeste.br.   Para a realização deste curso contamos  com a contribuição  e  participação de 
acadêmicos- monitores, em sua maioria, provenientes dos cursos de licenciatura e bacharelado da Unioeste e 
alguns  acadêmicos  de  outras  universidades  do  município  de  Toledo..  Além  de  voluntários  pertencentes  a 
comunidade local.
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problemas e as questões que se apresentam como desafios para construção de 
uma sociedade mais justa, organizaram-se vários movimentos sociais. E a difusão 
de cursos pré-vestibulares de caráter comunitário, popular passa a se constituir em 
importantes  espaços  de  reflexão  das  classes  populares  na  luta  pelas  políticas 
universais em educação e, especificamente, do acesso ao ensino superior. Grance e 
Maneiro  (2005)  afirmam  que  muitos   pré-vestibulares  populares  surgiram  como 
ações de solidariedade com os mais desfavorecidos, outros começaram como ações 
de filantropia, muitos como espaços que buscavam articular estes aspectos com as 
necessidades dos acadêmicos voluntários de realizar práticas como docentes, por 
fim outros se originaram com objetivos claramente políticos por militantes sindicais 
ou  políticos.  Apesar  da  heterogeneidade do movimento,  uma das características 
marcante  é  a  desconformidade  com  a  desigualdade  social.  A  experiência  aqui 
analisada  tem  origem  nas  atividades  de  ensino  e  extensão  desenvolvidas  pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Neste sentido, o curso Ensino Médio: 
formação e complementação de estudos (cursinho pré-vestibular) efetiva a parceria 
entre a universidade e escolas públicas de Toledo, por um sistema de monitoria, 
para  atividades  voltadas  ao  desenvolvimento  de  conteúdos  que  fazem parte  do 
núcleo comum de programa nas quatro grandes áreas do conhecimento no ensino 
médio.  Esta atividade extensionista se orienta por esse espírito de prestação de 
serviço à comunidade,  da qual  a Universidade é tributária.  Por essa razão,  este 
curso não apenas abre a possibilidade da participação de voluntários, como deste 
necessita,  para levar  a bom termo as ações que objetiva,  que dizem respeito  a 
oportunizar  alguns  elementos  de  formação  humana,  para  a  cidadania,  e  de 
complementação dos conhecimentos das diversas áreas  do saber sistematizado 
aos alunos das Escolas Publicas do Núcleo Regional de Educação de Toledo (NRE). 
Ressalta-se, ainda, a importância de ampliação do diálogo com a realidade escolar 
local,  além  de,  contribuir  nas  mais  diversas  dimensões  da  formação  humana, 
incluindo os aspectos cognitivos, éticos, culturais e sóciopolíticos do processo de 
construção do sujeito referencial da educação.

OBJETIVOS:  Promover parceria entre UNIOESTE /Campus Toledo e as escolas 
públicas de ensino médio do NRE /Toledo para a formação e complementação de 
estudos ofertados a alunos egressos e concluintes do ensino médio. 
Específicos:  Selecionar  os  conteúdos  mais  relevantes  de  áreas  específicas 
indicados nos últimos  vestibulares da UNIOESTE; Desenvolver os conteúdos dos 
programas,  selecionados  pelos  professores,  coordenadores  de  estágio  e  /ou 
colaboradores; Cumprir a carga horária estabelecida em turnos e horários previstos 
no  calendário  específico;  Registrar  as  presenças  e  conteúdos  desenvolvidos; 
Organizar  grupos  de  estudos  (resolução  de  exercícios  e  pesquisa)  extraclasse, 
segundo interesse da classe ou do curso; Todas as atividades serão contadas como 
atividades de estágio e /ou complementares, segundo constam nos regulamentos de 
cada  curso  da  UNIOESTE  envolvidos;  Indicar  ou  sugerir  alteração  para  nas 
atividades para melhoria da qualidade das ações de monitorias  ou de aprendizagem 



dos  participantes;  Oferecer  o  espaço,  funções,  os  instrumentos  e  materiais 
didáticos /pedagógicos próprios e regulares de um estabelecimento de ensino de 
nível médio;
Assessorar  os  estagiários  na  realização  do  projeto;  Participar  da  avaliação  dos 
alunos (estagiários) na realização do projeto.

METODOS:  A metodologia de trabalho implica no desenvolvimento de atividades 
podem ser realizadas individualmente ou em grupo, de até  três  acadêmicos, de 
acordo  com  a  necessidade,  dificuldade  apresentadas  pela  classe  ou  pelos 
acadêmicos. O curso prevê formas de participação como: ensino e /ou orientações a 
grupo  de  estudos;  orientações  técnicas  de  laboratórios  nas  diversas  áreas  do 
conhecimento  e  especialidades.   Os  conteúdos serão  determinados a  partir  dos 
assuntos  mais  freqüentes  dentro  de  cada  disciplina,  constatados  nos  últimos 
vestibulares da UNIOESTE. Os procedimentos serão desenvolvidos de acordo com 
a natureza da disciplina em desenvolvimento e /ou as condições oferecidas pela 
instituição (ambientes, instrumentos, etc.). Os materiais de uso /consumo podem ser 
acordados  entre   acadêmicos  /monitores   e  participantes.  A  organização  desse 
material,  como  apostilas  de  exercícios,  materiais  de  laboratório,  são  de 
responsabilidade dos acadêmicos /monitores auxiliados pela coordenadora do curso 
e /ou com a colaboração das escolas, coordenadores internos e equipe técnica. Os 
docentes  da  área  de  educação  poderá  fornecer  assessoramento   técnico 
pedagógico aos estagiários, através de reuniões com ele e coordenações de estágio 
da UNIOESTE.

DISCUSSÃO  E RESULTADOS: No  período  de  2004  a  2007,  na  execução  das 
atividades do cursinho buscamos alternativas para a  superação das dificuldades e 
desafios para o desenvolvimento do nosso trabalho. O curso é acessível às classes 
populares, não operando dentro de uma lógica capitalista que vise o lucro. A revisão 
dos conteúdos para as provas do vestibular faz parte do programa do curso, porém 
tentamos avançar  em busca de  pensar o ato pedagógico de modo significativo 
dentro  da  realidade  da  comunidade  atendida.  Vale  ressaltar  a  necessidade  de 
propiciar momentos de socialização e de troca de experiências que extrapolem a 
mera preparação ao vestibular. Cabe destacar seu caráter informal, sendo esta uma 
característica que marca as nossas  experiências. A partir da constatação de uma 
realidade  objetiva  de  que  estudantes  de  escolas  públicas  em geral  apresentam 
muitas  dificuldades  para  passar  pelo  vestibular  e  chegar  à  universidade, 
principalmente nas públicas, organizamos e montamos um espaço destinado para a 
revisão dos conteúdos das provas do vestibular. Partimos de um conhecimento que 
privilegia  a  troca  de  vivências  entre  os  envolvidos  nesse  projeto  (alunos, 
professores,  organizadores,  comunidade),  tendo  em  vista  as  trajetórias  de  cada 
sujeito envolvido. No desenvolvimento de nossas experiências, encontramos alguns 
desafios  e  problemas  na  viabilidade  e  manutenção  dessa  iniciativa  social, 



educacional  e  alternativa,  requerendo  um  permanente  esforço  das  pessoas 
envolvidas.  O curso tem atendido um público heterogêneo nos seguintes aspectos: 
alunos que tiveram trajetórias escolares diferentes, alguns oriundos de boas escolas 
públicas e outros de escolas com nível inferior, todos ocupando um mesmo espaço 
de aprendizagem com objetivos singulares. Nesse sentido, devemos levar em conta 
também o fato de essas pessoas estarem em tempos de estudo diferentes, já que 
enquanto  algumas  recém  terminaram  seu  ensino  médio,  outras  estão  há  muito 
tempo  afastadas  dos  estudos.  Em  nossa  organização  curricular  optamos  por 
trabalhar os conteúdos dos vestibulares da Unioeste. A implicação desse fato é que 
o aluno pode estar muito bem preparado para um tipo de prova e não para outro, 
uma  vez  que  cada  universidade  aplica  provas  totalmente  diferentes.  Isso  surge 
como um desafio e uma questão a ser pensada em nosso programa. Outro aspecto 
importante é que o curso é mantido com a colaboração dos voluntários. As pessoas 
que ministram aulas (acadêmicos,  professores) não recebem pagamentos e nem 
bolsas são ofertadas. Não são cobradas taxas aos alunos participantes. Em relação 
à infra-estrutura, utilizávamos, inicialmente nos anos de 2004 e 2005 , salas de aulas 
da  Escola Estadual Augusto Moraes Rego. A partir de 2006/2007 conseguimos um 
espaço na universidade. Vale ressaltar que uma característica marcante do cursinho 
é a rotatividade de professores dentro de uma mesma disciplina, já que os mesmos 
são universitários ou professores voluntários, no entanto temos conseguido manter 
um bom andamento das disciplinas. Quanto aos alunos possuem idades variadas, 
sendo que alguns terminaram o ensino médio por meio de supletivo ou EJA, no 
restante, observamos que a faixa de idade se mantém entre 17 e 25 anos, estando 
eles com o nível médio concluído ou em fase de conclusão (alunos do 3° ano). Além 
disso,  para  freqüentar  o  cursinho,  o  aluno  deveria  estudar  ou  ter  estudado 
exclusivamente em escola pública. Diante do exposto podemos afirmar que o curso 
vêm contribuindo com a principal função do Ensino Médio que é: "desenvolver  o 
educando,  assegurar-lhe  a  formação  comum  indispensável  para  o  exercício  da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores". 
Neste sentido, a concretização da atividade foi assegurada, de modo satisfatório, em 
decorrência de alguns  encaminhamentos:  coube aos coordenadores de estágios 
(especificamente dos cursos de licenciatura em Filosofia e Química) juntamente com 
a coordenação do curso indicar acadêmicos para as monitorias, preferencialmente 
da terceira série em diante por critérios de competência e habilidade; assessorar nas 
dificuldades ou indicar orientadores /professores e /ou colaboradores(ensino médio) 
para  os  diversos  cursos;  selecionar  os  conteúdos  mais  relevantes  da  sua  área 
indicados  nos  últimos   vestibulares  da  Unioeste;  indicar  opções  metodológicas, 
técnicas  e  bibliografias;  avaliar  os  alunos(estagiários)  participantes  do  curso; 
acompanhar,  registrar  e  fiscalizar  a  efetivação  das  atividades;  os 
monitores(discentes  indicados  pelos  coordenadores  de  estágio(licenciaturas)  ou 
coordenação  do  curso:  desenvolver  os  conteúdos  dos  programas  selecionados; 
cumprir a carga horária estabelecida em turnos e horários previstos no calendário 
específico; registrar as presenças e conteúdos desenvolvidos;organizar grupos de 
estudos (resolução de exercícios e pesquisas) extra classe, segundo interesse da 



classe ou do curso (todas as atividades foram contadas como atividades de estágio 
e  /ou  complementares,  segundo  constam  nos  regulamentos   de  cada  curso  da 
Unioeste envolvido).  A coordenação do curso acompanhou e orientou as atividades 
programadas; os materiais didáticos /pedagógicos a serem utilizados; o campus de 
Toledo ofereceu o espaço e os recursos áudio visuais; os voluntários-colaboradores 
responderam de modo equivalente às ações e responsabilidades dos acadêmicos / 
monitores.  A   Instituição  mentora  do  curso,  valorizando  o  espírito  acadêmico  e 
voluntariado no desenvolvimento das atividades extensionistas, atribuiu certificados, 
considerando a carga horária das atividades e do  apoio didático. Cabe destacar que 
o curso contemplou, ainda, atividades de outra natureza como Pesquisa paralela 
que envolve os participantes da atividade com carga horária comprovada a serviço 
do curso.

CONCLUSÕES: Pretendeu-se com a diversificação de atividades e tipos de estudos 
disponíveis,  estimular  a pesquisa ,  ensino e extensão, atendendo as demandas 
sociais  da  comunidade.  Além  de  proporcionar  a  aplicação  dos  conhecimentos 
acadêmicos  às  situações  da  vida  cotidiana  dos  alunos,  de  forma  que  possam 
relacionar teoria e prática, vida profissional e exercício da cidadania. Cremos que 
esta atividade extensionista cumpriu o seu papel social preparando alunos egressos 
ou concluintes do ensino médio da rede pública  para ingresso no ensino superior. 
No ano de 2006, freqüentaram o curso: 50 alunos da rede pública estadual lotados 
numa turma regular (as aulas eram realizadas de segunda a sexta-feira à noite) e 60 
nos grupos de estudos (aos sábados no horário matutino), totalizando 110. Em 2007 
atendemos 120 alunos. O resultado deste trabalho foi satisfatório e comprovado pela 
aprovação no vestibular da Unioeste de alguns alunos inscritos no curso.  Assim, 
como  última  etapa  da  educação  básica,  o  Ensino  Médio  tem  como  finalidade 
consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, além 
de possibilitar o prosseguimento de estudos. No artigo 35 da LDB fica claro também 
que a finalidade do Ensino Médio é "a preparação para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo que seja capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores". Tais 
dispositivos legais deixam à mostra a própria condição desse grau de estudos de se 
relacionar com dois outros níveis de ensino. Ensino Médio é o que está no meio, 
entre o Fundamental e o Superior. Essa condição de estar no meio configura esse 
nível  de  ensino como despido  de identidade própria,  especialmente  pelo  caráter 
homogeneizador causado pelo vestibular,  ou melhor,  pelo processo seletivo para 
ingresso no Ensino Superior.  Sabe-se que historicamente no Brasil  o  acesso ao 
ensino superior é influenciado pela origem social do estudante. A educação pode 
não só constituir um fator de mudança e mobilidade social como também contribuir 
para a manutenção das desigualdades.  A intenção desta  proposta extensionista é 
contribuir com o processo de inclusão social, além de subsidiar as escolas públicas 
da comunidade.
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RESUMO

Este artigo apresenta uma proposta de trabalho psico-pedagógico que vem sendo 
desenvolvido em uma escola estadual da periferia cascavelense há quatro anos, 
atendendo  a  alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem.  Retoma  os  tipos  de 
dificuldades de aprendizagem e, na seqüência, faz-se uma exposição sobre alguns 
distúrbios que podem ou não aparecer agregados a essas dificuldades, com objetivo 
de  esclarecimento  para  a  comunidade educacional,  de  como ocorrem e  de  que 
forma se apresentam tais alterações.  

PALAVRAS-CHAVE

Dificuldade de aprendizagem, Ensino fundamental, Ensino-aprendizagem.

INTRODUÇÃO

Desde tempos remotos, nas situações nas quais o homem precisava ensinar, 

com certeza ocorriam diferenças na aprendizagem. Entretanto, essas diferenças não 

se constituíam em preocupações pedagógicas, uma vez que até o século XX, as 

atenções  estavam  voltadas  ao  ensino,  isto  é  à  atuação  do  professor,  e  não  à 

aprendizagem, isto é, ao aluno. 

No Brasil, foi somente na segunda década do século XX, no chamado período 

escolanovista, que a preocupação unicamente voltada ao processo de ensino pelo 

professor, deslocou-se para o processo de aprendizagem pelo aluno. E, embora o 

ensino  tradicional  ainda  se  faça  presente  nas  salas  de  aula  e  sua  metodologia 

pressuponha que todos aprendam de uma mesma forma, a preocupação no que diz 

respeito às defasagens de aprendizado veio aumentando no século XX, à medida 

que a Psicologia começou a ressaltar a questão das diferenças individuais.
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Essa questão tem um fundo ideológico, como ressalta Patto(1990), por surgir 

no bojo da Primeira República, dando suporte a uma perspectiva liberal e utópica 

que considerava que todos tinham as mesmas possibilidades de ascensão social. 

Assim, se, na sociedade, uns tinham melhores condições do que os outros, devia-se 

às suas aptidões pessoais,  então consideradas naturais.  Considerá-las “naturais” 

implicava  e  implica  em eximir  a  sociedade  de  sua  responsabilidade  social,  não 

entendendo  que  as  relações  entre  os  homens  constroem-se  socialmente,  e 

decorrem das relações de produção.

Portanto, uma primeira questão a se considerar, é o fato de que a sociedade 

na qual vivemos é uma sociedade dividida em classes antagônicas. Uma, a que 

detém os bens de produção e o capital, e que domina ideologicamente geralmente 

com o apoio da mídia,  da escola,  do  Estado,  enfim das instituições sociais  que 

refletem os seus interesses,  cujos filhos têm acesso ao saber sistematizado, e dele 

se apropriam, dentro ou fora da escola. E a classe que aluga sua força de trabalho, 

lutando  para  sobreviver,  sendo  expropriada  dos  bens  culturais  que  a  sociedade 

produz,  na  medida  em  que  se  submete  a  regimes  e  processos  de  trabalho 

desumanizantes, que os afastam das possibilidades de usufruir  da cultura e dos 

saberes construídos pelos homens ao longo da História. 

Considerar  esse aspecto  implica  em entender  que,  na  escola,  os  sujeitos 

entram com um “capital  cultural”  diferente,  como ressaltam  Bordieu  e  Passeron 

(1970), conforme a classe à qual pertencem. E que a escola estando preparada para 

atender àquelas crianças que detém esse capital, reproduz as diferenças sociais de 

classe, acabando por usar o argumento da carência cultural, para explicar a não-

aprendizagem do aluno, filho da classe trabalhadora.

De fato, a partir da década de 80, no século XX, acentua-se a entrada maciça 

de crianças na escola, filhos da classe trabalhadora. A esses alunos agregam-se, 

hoje,  primeira  década  do  século  XXI,  crianças  cujos  pais  muitas  vezes  nem 

conseguiram um emprego, estando à margem do processo capitalista de produção, 

excluídos como restos que não foram aproveitados. E essa diversidade de sujeitos 
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de diferentes contextos sociais ressalta,  consequentemente, as idiossincrasias no 

processo de aprendizagem. Características discentes tão diferenciadas exigem que 

o  professor  busque  novas  alternativas  de  ensino,  sob  risco  de  não  garantir  a 

apropriação dos conteúdos historicamente acumulados,  por cuja aprendizagem a 

escola é responsável.

Falar  sobre  não-aprendizagem  ou  sobre  dificuldades  no  processo  de 

aprendizagem na escola,  remete à noção de que essa instituição educacional,  é 

essencialmente reveladora dos problemas da criança e não só dos seus atributos e 

competências (FONSECA, 1995).

Entretanto,  autores como Tanamachi(2000) e Meira(2000) ressaltam que a 

escola produz o aluno que não aprende, por desconsiderar quem é seu aluno e por 

não  estar  preparada  para  ensinar  à  diversidade  de  sujeitos  que  atende.  Nesse 

processo, muitas vezes os aprendentes apresentam dificuldade de aprendizagem e 

segundo Smith e Strick (2001, p.36), geralmente nesses casos as crianças lutam 

principalmente  com alterações nas  seguintes  áreas básicas:  atenção,  percepção 

visual, processamento da linguagem ou coordenação motora fina.

            

1- A APRENDIZAGEM E SUAS VICISSITUDES

De acordo com (TAPIA e FITA, 2000) entende-se por aprendizagem a mudança 

que se produz num sistema que chamamos aluno ao passar de um estado inicial a 

um estado final,  implicando uma interação desse aluno com o objeto de estudo, 

mediada pelo professor.

Como conseqüência desta transformação, aquele que aprende torna-se capaz de 

fazer  algo  que  outrora  não  podia  e  nem  sabia  realizar,  incorporando  novas 

informações em esquemas cognitivos.  Para  que esse processo ocorra,  um fator 

primordial é a “motivação” que possibilita ao aluno manter certo grau de interesse, 

entendendo esse saber como de suma importância, para alcançar metas.

Podem-se  distinguir  dificuldades  de  aprendizagem  de  distúrbios  de 
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aprendizagem,  entendendo-se  que enquanto  as  dificuldades de aprendizado são 

circunstanciais  e  sem  fundo  neurológico,  os  distúrbios  envolvem  alterações 

significativas na audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas, 

e  estão  direta  e  individualmente  ligados  ao  sistema nervoso  central.  Apesar  da 

defasagem do aprendizado ocorrer com outras condições desfavoráveis, como por 

exemplo alteração sensorial  e/ou distúrbio  social  e/ou por  influências ambientais, 

como diferenças  culturais,  instruções  insuficientes  e/ou  fatores  psicopatogênicos, 

entende-se que as dificuldades de aprendizagem não são resultado direto dessas 

condições ou influências ( COLLARES e MOYSÉS, 1992 p.32)

Meira(2000)  refere-se  a  crianças  que  freqüentam  a  escola  e  apresentam 

dificuldades  de  aprendizagem,  sem  apresentarem  defeitos  físicos,  sensoriais, 

intelectuais  ou  emocionais,  as  quais  são   ignoradas,  mal  tratadas  e  mal 

diagnosticadas,  rotuladas  com  termos  tais  como “hiperativa”  ou  “disléxica”  entre 

outras classificações, extraídas de entidades nosológicas e do pensamento médico.

Fonseca(1995)  alerta  para  o  fato  de  que  a  expressão  Distúrbio  de 

Aprendizagem vem difundindo-se assustadoramente entre docentes, apesar de sua 

grande  maioria,  apresentar  dúvidas  e  incertezas,  quando  indagados  sobre  o 

significado da expressão e seus critérios no contexto escolar.

 Segundo Machado (2000) pais, professores e psicólogos têm questionado 

sobre o que leva a criança a apresentar problemas de aprendizagem. Esta questão 

acaba por colocar o problema na criança. Por  outro lado, a análise da literatura 

sobre o assunto ressalta várias causas na formulação das queixas no que tange às 

dificuldades  de  aprendizagem,  dentre  elas  distúrbios  neurológicos,  desnutrição, 

família muito pobre, (Patto, 1986; Tanamachi, 2000; Meira, 2000) diagnósticos que 

acabam por tornarem-se intrínsecos na abordagem de tais situações.

  Porém estas abordagens são inadequadas, como ressaltam esses mesmos 

autores, pois colocam essas causas como se fossem inevitáveis, quando na verdade 

tratam-se de produtos históricos,  paradigmas que desconsideram ser a realidade 
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social  decorrência das relações entre os homens e que essas relações não são 

imutáveis. Como ressalta Machado(2000), não existem causas individuais para os 

fenômenos da vida, que se constituem em efeitos engendrados em uma rede de 

relações.  Assim,  o  desenvolvimento  do  sujeito  que  aprende  pode  ser  mais 

prejudicado pelas  significações afetivas,  emocionais,  intelectuais  e  sociais  que o 

grupo social aufere às diferenças no aprendizado dos sujeitos, do que pelas próprias 

diferenças em si. 

Para Tapia e Fita (1999), o interesse em empreender a aprendizagem por 

parte dos alunos, depende em grande parte das decisões tomadas pelo professor 

com relação à organização do ensino.

Myra  y Lópes (1999) ressalta que a falta de interesse, de curiosidade, ou 

impulso pela aprendizagem do indivíduo decorre de vários fatores. Entre eles, cita o 

fato de não haver a necessidade de tal aprendizagem dentre os interesses do aluno. 

Também se refere à possibilidade de que a matéria por aprender esteja fora dos 

desejos ou aptidões do indivíduo. Entretanto, Gagné (1974) coloca que pode estar 

na escola o fato dos estudantes muitas vezes não quererem freqüentá-la, lembrando 

que não significa necessariamente,  que não queiram aprender,  ou não possuam 

motivação para isto,  mas sim que não se adaptam ao ambiente escolar, ou não 

possuem motivação para freqüentá-lo.

Portanto,  as  dificuldades  de  aprendizagem  constituem-se  em  questão 

complexa, e nesse sentido a ida da Universidade ao Ensino Fundamental, possibilita 

uma troca de experiências que enriquece a todos os envolvidos.

2.3 TIPOS BÁSICOS DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Smith  e  Strick  (2001)  apontam  alguns  tipos  básicos  de  dificuldade  de 

aprendizagem que serão destacados e melhor explicados a seguir.  Mostram que 

todos apresentamos deficiências em atividades que nos são sugeridas, mas que 
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não  nos  impedem de  conquistarmos  nossos  objetivos.  Todavia  há  crianças  que 

apresentam  dificuldades  nas  áreas  mais  valorizadas  pela  sociedade,  apesar  de 

serem excelentes no desempenho em outras áreas, e por isso acabam muitas vezes 

excluídas por professores e colegas. 

As autoras ressaltam três critérios para identificar crianças com problemas de 

aprendizagem. Primeiramente, as crianças com defasagem apresentam dificuldade 

em mais de uma área, como compreensão da linguagem, concentração e/ou atraso 

no desenvolvimento da coordenação motora fina. Em segundo lugar as dúvidas os 

acompanham  após  o  termino  da  aula,  e  o  modo  de  perceberem  o  mundo  os 

influencia   na  conduta  em  casa  e  na  sociedade.  E,  em  terceiro  lugar,  suas 

dificuldades podem ocasionar conseqüências emocionais, tais como desacreditarem 

em seu potencial e seu sucesso na aprendizagem ( SMITH E STRICK, 2001).

As  mesmas  autoras  caracterizam  o  transtorno  de  déficit  de 

atenção/hiperatividade (TDAH) que acaba afetando cerca de 3 a 5%dos estudantes. 

Descrevem que essas crianças podem apresentar comportamentos agressivos ou 

destrutivos, dificuldade para ficarem quietas, desatenção, sendo que não concluem 

trabalhos escolares, interrompem, não respeitam disciplina, são teimosas, afastam-

se dos adultos e parecem sempre estarem irritadas. Pesquisas realizadas indicam 

que esses estudantes precisam ser orientados para que dominem as informações, 

precisam aprender bons hábitos de estudos e estratégias de memorização.

Em relação à deficiência da percepção visual,  as autoras afirmam que as 

crianças  apresentam  dificuldade  para  reconhecer,  organizar,  interpretar  e/ou 

recordar imagens visuais e acabam por inverter ou omitir muitas informações. Um 

exemplo consiste na troca das letra b e d ou até nas palavras como ataca e acata. 

Sua  aprendizagem  é  realmente  muito  lenta  e  podem  apresentar  dificuldade  na 

compreensão  de  mapas,  gráficos  e  diagramas.  Para  reverter  essa  situação  as 

autoras  sugerem que  o  processo  de  instrução   apóie-se  mais  na  audição,  pois 

nesses casos de deficiência  visual  as  informações recebidas pelo  canal  auditivo 

serão analisadas de forma dificultosa ( SMITH  e  STRICK, 2001).
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As autoras constataram que um grande número de crianças com deficiência 

no  processamento  da  linguagem  desenvolve  a  fala  lentamente,  apresentam 

vocabulário reduzido, gramática pobre e nem sempre compreendem o que lhes é 

dito, além de revelarem dificuldade para associar as letras e seus respectivos sons. 

Com isso, palavras que escutam são mais importantes do que palavras lidas. Ainda, 

apresentam  problemas  para  entenderem  e  seguirem  instruções  que  podem  ser 

caracterizados como desatenção, preguiça ou desobediência, e também dificuldade 

na  escrita.  Essas  fraquezas  podem  torná-los  silenciosos,  reservados  e  tímidos, 

evitando falar em público, pois há dificuldade na produção de palavras que desejam 

usar ( SMITH e STRICK, 2001).

Para  finalizar,  as  autoras  descrevem  as  deficiências  motoras  finas,  que 

dificultam o controle pleno dos grupos de pequenos músculos em suas mãos. Desta 

forma qualquer atividade que envolva desenho ou escrita tornar-se-á um sacrifício.

Esses estudantes podem apresentar problemas de atenção, percepção visual 

ou linguagem, como conseqüência do esforço para superarem suas dificu;ldades 

motoras. É de suma importância o apoio para a melhora da caligrafia e estimulá-los 

a  falarem.  O  simples  fato  de  ler  para  as  crianças  incentiva-as  a  apreciarem  a 

linguagem e os ajuda no desenvolvimento de seu vocabulário assim expandindo sua 

imaginação ( SMITH e STRICK, 2001).

Deste  modo,  Smith  e  Strick  (2001)  acreditam  que  para  efetivar  a 

aprendizagem desses alunos faz-se necessário a utilização de métodos e materiais 

especiais  e  também  professores  experientes  nesta  área,  que  compreendam  a 

necessidade  de  se  falar  com  calma  e  clareza  propiciando  aos  alunos  o  tempo 

necessário para o processamento das palavras. Professores com motivação para 

encontrarem modos  alternativos  para  comunicarem e  aprenderem a  desenvolver 

outros recursos e talentos que possuem, enquanto docentes, e também que saibam 

explorar os recursos que os alunos possuem. Dessa forma, esses estudantes terão 

mais  possibilidades  de  desenvolverem  auto-confiança,  e  com  isso  conquistarem 

suas metas.
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3- A INTERVENÇÃO

O  Grupo  de  Pesquisa  Aprendizagem  e  Ação  Docente,  através  do  Projeto  de 

Extensão  Dificuldades  de  Aprendizagem:  a  responsabilidade  do  professor  e  da  

escola, entendendo que a escola produz o aluno que não aprende, na medida em 

que não sabe lidar com suas dificuldades, vem atuando em uma escola estadual da 

periferia cascavelense, junto a alunos encaminhados pelos professores como tendo 

dificuldade  de  aprendizagem.  São  alunos,  por  vezes  repetentes,  com  grandes 

defasagens  cognitivas,  que  na  verdade  teriam  as  condições  neurológicas 

necessárias  para  aprender,  mas trazem grandes lacunas educacionais,  as  quais 

impedem que eles possam acompanhar  a  série  em que estão  inseridos.  Alguns 

alunos deixam de freqüentar o Projeto de um ano para o outro e novos alunos se 

integram. Assim, para o ano de 2008, está-se organizando uma nova etapa nesse 

processo. Serão sujeitos desta intervenção trinta alunos de 6ª série, encaminhados 

pelos docentes da escola, com queixa de “dificuldade de aprendizagem”.

4- MÉTODO

Serão  desenvolvidas  oficinas  pedagógicas  objetivando  trabalhar 

especificamente as dificuldades de leitura e escrita,  que atenderão um grupo de 

trinta alunos, subdivididos em três grupos de dez, com uma média de idade de treze 

anos, que estudam na sexta série, sendo um dos grupos formados por alunos de 7ª. 

série que já participavam do Projeto em 2007.

           Essas  oficinas  serão  planejadas  coletivamente  pelo  grupo  de  doze 

acadêmicos da Universidade do Oeste do Paraná – UNIOESTE -  que cursam o 1º e 

o  2º  anos  do  curso  de  Pedagogia,  semanalmente  nas quartas-feiras,  das  11:20 

horas às 12:00 com o objetivo de discutirem as atividades que serão desenvolvidas 

na  escola.  Ainda,  esses  acadêmicos  estarão  participando  semanalmente  das 
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oficinas de leitura coordenadas pelo Curso de Letras, para melhor se prepararem. 

As oficinas no colégio estadual realizar-se-ão semanalmente, em dias alternados, no 

período vespertino, de forma a evitar que os alunos percam sempre a mesma aula, 

uma vez  que  eles  estarão  participando  dessas  atividades  dentro  do  período  de 

aulas.

5- CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

            

                  Essa experiência tem ensinado que os envolvidos no Projeto aprendem, 

cada um de acordo com sua posição. Todos os alunos do Ensino Fundamental que 

participaram em 2007 foram aprovados; os acadêmicos da UNIOESTE aproximam-

se  da  realidade  na  qual  deverão  trabalhar  após  formados,  atendendo  ao  seu 

dinamismo e às exigências do aluno que ora está nos bancos escolares. A docente 

que  o  coordenou  pode  conhecer  mais  profundamente  a  questão  central  de  seu 

estudo  atual,  ou  seja,  se  a  dificuldade  de  aprendizagem  é  produzida 

fundamentalmente  pela  escola,  ela  pode  ser  resolvida  pedagogicamente.  E, 

finalmente, o Projeto possibilita   à Universidade  aproximar-se da comunidade e 

assim, viver uma práxis verdadeiramente educativa.
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Resumo: Este artigo apresenta resultados obtidos no projeto de extensão “Desafios 
para a formação de professores: diálogo entre universidade e escola”, desenvolvido 
em 2007. Tal projeto estruturou-se pela necessidade de aproximação e diálogo entre 
a universidade e as escolas onde se realizam os estágios supervisionados do curso 
de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco 
Beltrão. Nosso objetivo foi viabilizar, a partir dos estágios supervisionados, espaço 
para  a  discussão  sobre problemáticas,  concepções,  limites  e  possibilidades  da 
formação de professores.  A  proposta  de  trabalho  delineada caracterizou-se  pela 
discussão  da  temática,  pelo  aprofundamento  teórico-metodológico  do  trabalho 
docente e análises das práticas que envolvem os estágios. Entendemos que este 
trabalho contribuiu no envolvimento entre as escolas e a universidade visando à 
melhoria  na  qualidade  da  formação  dos professores  da  Educação  Infantil  e  das 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental, bem como a problematização e análise das 
ações e das práticas desenvolvidas no contexto escolar. 

Palavras-chave:  formação  de  professores,  estágio  supervisionado,  prática 
pedagógica.

A construção da proposta

A proposta desse projeto extensionista, envolvendo sujeitos das escolas e da 
universidade,  surgiu  a  partir  das  discussões  realizadas  entre  os  professores 
orientadores dos estágios supervisionados, no curso de Pedagogia da Universidade 
Estadual  do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão. Tais 
discussões evidenciaram a existência de um tímido diálogo entre a universidade e 
as  escolas  ocasionando,  em  muitos  casos,  interpretações  e  encaminhamentos 
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equivocados  sobre  a  realização  das  atividades  desenvolvidas  durante  o  estágio 
limitando as potencialidades de sua contribuição para a formação de professores, 
tanto à inicial, quanto à continuada.

Neste  sentido,  o  Projeto  de  Extensão  “Desafios  para  a  formação  de 
professores: diálogo entre universidade e escola” objetivava estabelecer um diálogo 
constante entre a universidade e as instituições de ensino municipais de Francisco 
Beltrão, para explicitar e analisar as problematizações evidenciadas no decorrer do 
estágio supervisionado e suas implicações para a formação de professores.
Percebemos que o diálogo, muitas vezes, é substituído pelo contato superficial com 
as escolas, visando “apenas” garantir espaço para os acadêmicos desenvolverem as 
atividades de observação e regência. Tal procedimento inviabiliza a socialização da 
análise das dimensões: ética, técnica, psicológica, política e social que envolve a 
formação  de  professores  e  sua  prática  pedagógica.  Essas  dimensões, 
problematizadas e explicitadas durante a realização dos estágios, necessitam ser 
discutidas  e  analisadas  pela  comunidade  acadêmica,  em  conjunto  com  os 
envolvidos na educação escolar. 

Para a realização dessa atividade de extensão, contamos com o apoio da 
Secretaria  Municipal  de  Educação  do  município  de  Francisco  Beltrão  -  PR,  que 
garantiu  tempo  e  espaço  para  a  qualificação  de  seu  quadro  de  profissionais, 
agendando  os  encontros  entre  os  Diretores  e  coordenadores  pedagógicos  das 
escolas de Ensino Fundamental  e Centros Municipais  de Educação Infantil,  com 
professores orientadores de estágio. Ao longo do ano, foram abordadas temáticas 
como: formação de professores, estágios supervisionados, organização do trabalho 
pedagógico,  entre  outros.  Para  tanto,  realizamos  estudos  dirigidos,  leituras  e, 
posteriormente,  realizamos o Seminário  de Prática de Ensino que contou com a 
participação dos sujeitos do projeto.

Iniciando o diálogo com as escolas

O  primeiro  passo  foi  realizar  uma  reunião  entre  Secretaria  Municipal  de 
educação, representada pela Equipe Pedagógica e todos os diretores das escolas e 
Centros de Educação Infantil.  O objetivo da reunião era apresentar as Diretrizes do 
Estágio Supervisionado para o ano de 2007.  Nesta reunião,  explicitamos nossa 
intencionalidade em iniciar uma discussão que contemplasse as problematizações 
elaboradas pelos acadêmicos em relação à realidade escolar. Lançamos a proposta 
do Projeto de Extensão que foi recebida positivamente pelo grupo de professores ao 
ressaltarem  a  necessidade  de  conversar  sobre  o  trabalho  desenvolvido  pelos 
acadêmicos nas escolas, bem como as dificuldades encontradas, pelos diretores, 
com a presença de estagiários nas instituições de ensino. Sentimos, assim, que o 
diálogo era uma necessidade também da escola,  embora com focos distintos.  A 
universidade  preocupada  com  as  problematizações  levantadas  pelos  alunos  em 
relação  a  realidade  escolar,  enquanto  que  a  escola  básica  preocupada  com os 
problemas causados pelos estagiários no cotidiano de suas instituições.  

O  planejamento  do  primeiro  encontro  foi  pautado  pela  necessidade  de 
dialogar sobre as concepções e expectativas que os diretores têm em relação ao 
estágio  e  aos  estagiários.  Nesse  sentido,  tínhamos  uma  grande  ansiedade  em 
relação ao desenvolvimento do projeto, uma  vontade em ouvir a escola, saber o que 
pensam  e  que  concepção  têm  em  relação  ao  estágio,  se  diretoras(es)  e 
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coordenadoras também já passaram por esse momento de formação. Deparamo-
nos com várias  questões,  a  saber:  como abordar  a  questão  do  estágio  com os 
professores? Qual o conteúdo a ser trabalhado nesses encontros? Qual o ponto de 
partida para encaminhar as discussões? Qual a metodologia a ser adotada para que 
os participantes possam dizer o que pensam sobre o estágio? 

Diante  de  tais  questionamentos  decidimos  partir  das  manifestações 
apresentadas  pelos  participantes,   para  então,  a  cada  encontro,  delinear  os 
conteúdos  a  serem  trabalhados  posteriormente.  Como  ponto  de  partida, 
direcionamos  o  conteúdo  e  a  metodologia  do  primeiro  encontro  objetivando 
conhecer   a  concepção  de  estágio  presente  na  formação  de  cada  professor. 
Solicitamos  aos  participantes  pensar  e  escrever  sobre  sua  própria  história  de 
formação ressaltando aspectos relacionados aos estágios supervisionados.

Foram apresentadas  as  expectativas  das  partes  integrantes,  revelando as 
diferentes concepções de estágio que permeiam os grupos. Nas falas das 
professoras o momento de estágio foi caracterizado por alguns termos como: 
“medo,  castigo,  coisas  novas”.  Evidenciamos  também  relatos  como:  “o 
estágio  muda  a  rotina  da  escola”,  “os  estagiários  têm  comentários 
desagradáveis em relação à escola”. Além disso, consideraram que “há um 
distanciamento entre universidade e escola”. 
No decorrer do primeiro encontro, houve uma certa “resistência” ao que era 
proposto no projeto, por parte dos sujeitos das escolas. Entendemos que a 
resistência pode ser demonstrada  de diversas maneiras: por um gesto, por 
um sorriso irônico, por um suspiro profundo, por um balançar de cabeça, ou 
até mesmo pelas indagações intrínsecas que foram reveladas a posteriori, no 
momento da avaliação, sobre a metodologia adotada e pela falta de clareza e 
entendimento  da  proposta  do  projeto.  A  própria  temática  foi  questionada, 
atribuindo  a  responsabilidade  de  sua  discussão  apenas  à  universidade, 
sinalizando para a concepção de distância e de dicotomia entre universidade 
x  escola,  representada  a  partir  das  seguintes  falas:  “vamos  ficar  aqui 
discutindo estágio?  Isto não seria papel da Universidade?”
Diante dessas falas, foi preciso reafirmar nossa  intenção primeira: discutir e 
analisar teórico e metodologicamente as práticas pedagógicas e a formação 
de professores. O Estágio foi, e é, o mediador entre professores em formação 
inicial e professores em exercício. Assim, as concepções de estágio quando 
tomadas apenas pelo  reducionismo da prática instrumental  e do criticismo 
expõem os  problemas  da  formação  profissional  docente.   Esta  discussão 
resultou  no  encaminhamento  sobre  a  temática  do  próximo  encontro: 
concepções de estágio presentes nos cursos de formação de professores. 
Consideramos  que  as  concepções  de  estágio  estão  conectadas  com  as 
concepções de educação historicamente veiculadas e que guiaram tanto as 
práticas das escolas como das universidades.
Tomando  como  referência  às  pesquisas  realizadas  por  Pimenta  e  Lima 

(2004), destacamos as seguintes concepções de estágio: o estágio como imitação 
de modelos - a formação do profissional dar-se-ia a partir da observação, imitação, 
reprodução  da  prática  de  professores  já  consagrados;  o  estágio  como 
instrumentalização  técnica caracterizada pela  restrição  às  rotinas  de  intervenção 
técnica derivadas do conhecimento científico. Com estes entendimentos, a atividade 
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de estágio fica reduzida à hora da prática, ao como fazer, as técnicas empregadas 
em sala  de  aula,  ao  desenvolvimento  de  habilidades  específicas  de  manejo  de 
classe,  ao  preenchimento  de  fichas  de  observação,  a  confecção  de  materiais 
didáticos, controle do tempo, etc. Outras duas concepções são apresentadas pelas 
autoras: o estágio como aproximação da realidade, em sua dimensão teórico-prática 
e  o estágio como pesquisa.  Estas duas últimas concepções são assumidas pelo 
grupo de professores que trabalha os estágios no curso de Pedagogia.

A partir da compreensão do estágio, enquanto aproximação da realidade e 
como pesquisa, destacamos a importância de problematizar a realidade do 
ensino para, posteriormente, aprofundarmos, teórica e metodologicamente, as 
questões decorrentes da vivência dos estagiários.
Essa  etapa  gerou  nos  participantes  a  necessidade  de  explicitar  as 
problemáticas vivenciadas no cotidiano escolar. A partir disso, organizamos 
os  próximos  encontros  para  apresentar  aos  profissionais  das  Escolas 
Municipais as problematizações elencadas, pelos acadêmicos dos 3os e 4os 

Anos,  referentes  aos  estágios  realizados  nos  Anos  Iniciais  do  Ensino 
Fundamental nas Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação 
Infantil  -  CMEIs.  Esse  momento  foi  de  fundamental  importância,  porque 
possibilitou  que  universidade  e  escola  identificassem  as  problematizações 
mais  evidentes  no  seu  cotidiano,  para  um  posterior  aprofundamento.  As 
considerações  de  professores  e  de  acadêmicos  evidenciaram  que  os 
problemas  mais  cruciais  estão  relacionados  com  a  Pedagogia  Histórico-
Crítica, adotada pelas escolas do município, mais especificamente ao  como 
os professores estão se apropriando dessa proposta e quais as condições 
para  que  ela  se  efetive.  Após  esta  constatação,  foi  possível  fazer  uma 
discussão e aprofundamento das questões apresentadas nos encontros,  a 
partir  de três eixos:  a organização do trabalho pedagógico (espaço/tempo, 
gestão democrática, diversidade, indisciplina, inclusão); o processo de ensino-
aprendizagem (dificuldade de aprendizagem,  o  cuidar  e  o  educar,  relação 
professor,  avaliação);  e  outras  questões  (papel  do  pedagogo,  formação 
continuada, proposta de ciclos no Ensino Fundamental) à luz da Pedagogia 
Histórico-Crítica.
Pensando em como refletir sobre a relação teoria / prática, consideramos ser 

necessário estabelecer relações entre os fins pedagógicos e os fins sociais, para 
tomá-los como ponto de referência para estudar a realidade, na qual  o ensino é 
produzido. Não basta apenas redefinir conceitos, é preciso compreendê-los para que 
o docente possa elaborar sugestões para seu trabalho pedagógico. O estágio como 
elemento norteador do processo de formação possibilita pensá-lo como espaço de 
reflexão  dos  fins  pedagógicos  e  sociais, a  partir  de  uma concepção  de  estágio 
supervisionado.

No decorrer dos encontros, os participantes do projeto - diretores, secretaria 
de educação e professores orientadores de estágio -, foram se permitindo mostrar 
as  limitações  teórico-metodológicas  e  institucionais  em  relação  à  formação  de 
professores  e  ao  estágio  supervisionado.  Como  último  momento  do  projeto, 
propomos a realização do Seminário de Estágio Supervisionado que contou com a 
participação  de  poucos  diretores  das  escolas.  Neste  momento,  os  acadêmicos 
puderem expor aos diretores e à Secretaria de Educação, suas impressões diante 
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da participação nas escolas no que tange as dificuldades das escolas em relação ao 
trabalho  pedagógico  (necessidade  de  conhecer  melhor  a  proposta  pedagógica 
escolhida pela escola para encaminhar seu trabalho, dificuldade em realizar estudos 
com os professores por falta de espaço físico e tempo disponíveis, etc) bem como a 
universidade  nas  suas  limitações  estruturais  e  de  concepção  do  estágio 
supervisionado.

Outras considerações
Acreditamos que a  atividade de ensinar  requer  uma estreita  aproximação, 

também, com a pesquisa e um vasto entendimento sobre os saberes que constituem 
o profissional  da educação, saberes relativos aos conhecimentos decorrentes da 
prática social. Isso nos induz a pensarmos que a profissão docente é construída a 
partir da articulação entre conhecimento teórico-acadêmico, geralmente constituído 
na formação inicial;  a  cultura escolar,  relativo  à prática institucional  e  a  reflexão 
sobre  a  prática  docente,  proveniente  de  um projeto  de  educação  permanente  e 
continuado. 

Em  relação  à  formação  continuada  Candau  (2001),  aponta  três  eixos 
principais,  que  são  nosso  suporte.  O  primeiro  eixo,  o  locus  da  formação  de 
professores é a própria escola,  nela o professor aprende, reaprende, estrutura e 
reestrutura o que aprendeu, tentando aprimorar sua formação. O segundo eixo, a 
formação  continuada  precisa  ter  como  referência  fundamental  o  saber  docente, 
reconhecido  e  valorizado;  a  experiência  do  professor,  como  um  saber  de  sua 
formação,  possibilita-lhe  relações  com  outros  saberes  e  conhecimentos.  Como 
terceiro eixo, a necessidade da presença, na formação continuada, das diferentes 
etapas do desenvolvimento profissional do magistério, as expectativas específicas 
de cada professor na participação, nos momentos e nos espaços de formação.
Diante destes  pressupostos, o professor, confrontando suas ações cotidianas com 
as  produções  teóricas,  impõe-se  uma revisão  das  teorias  que  embasaram suas 
práticas e, por conseguinte, dessas práticas cotidianas. Assim, pesquisam a prática 
e produzem novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar (CANDAU, 
1999). 

Dois  grandes  desafios   estavam  colocados  para  o  grupo.  Primeiramente, 
construir relações entre universidade e escola vinculadas ao redimensionamento do 
estágio supervisionado, pois o estágio não estava sendo desenvolvido de modo a 
desempenhar sua potencialidade formativa engajando a escola nesse processo. O 
segundo  ponto,  está  voltado  à  ressignificação  da  formação  continuada  que,  na 
maioria  das  vezes,  apresenta-se  e  é  trabalhada  na  perspectiva  de  cursos  de 
suplência e/ou atualização dos conteúdos de ensino. 

Foi um grande desafio  desenvolver um projeto de formação que colocasse a 
prática pedagógica como objeto de análise, possibilitando a atitude investigativa nos 
participantes. Tomar como ponto de partida a realidade da escola, especificamente 
da  prática  pedagógica,  problematizada  pelos  docentes  em  formação  inicial  e 
vivenciada pelos  professores  em exercício;  significa optar  pela  permanência  da 
crítica às condições materiais da realidade educacional do Município de Francisco 
Beltrão.

Assim,  a  explicitação  e  a  socialização  das  problematizações  para  a 
comunidade  acadêmica  contribuíram  para  unificar  nossos  objetivos:  a  formação 
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qualificada  de  profissionais  para  a  educação  e  o  aprimoramento  do  Curso  de 
Pedagogia da UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - e para o fortalecimento, 
ampliação e integração dos Projetos e Programas de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Abstract.  The   Itaipu   Technological   Park   shelters   an   important   knowledge 
share center, Science Station, whose main objective is to popularize, to spread 
and to promote the scientific education, awaking the interest of the community  
for   the   scientific   knowledge.   To   reach   this   objective,   the   Science   Station  
possesses  diverse Modules  and activities.  This  work presents   the  activities  
carried out in the Informatics Module.

Resumo.   O   Parque   Tecnológico   Itaipu   abriga   um   importante   centro  
compartilhador de conhecimento, a Estação Ciência, cujo objetivo principal é  
popularizar,   disseminar   e   promover   a   educação   científica,   despertando   o  
interesse   da   comunidade   pelo   conhecimento   científico.   Para   atingir   esse 
objetivo,   a   Estação   Ciência   possui   diversos   Módulos   e   atividades.   Neste  
trabalho  apresentamse as  dinâmicas aplicadas e  atividades   realizadas  no 
Módulo de Informática.
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1. Introdução
O Parque Tecnológico Itaipu (PTI),  criado em 2003, é um espaço inovador e 

está voltado ao desenvolvimento tecnológico e científico, empreendedorismo, geração de 
emprego e renda, difusão do conhecimento e a capacitação profissional. O Parque abriga 
várias  empresas  de  base  tecnológica,  instituições  de  ensino  superior  e  entidades  de 
pesquisa e  apoio  à  pesquisa.  A Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu  (FPTI)  é  uma 
instituição privada, sem fins lucrativos, a qual foi criada em 2006 com o objetivo de 
manter e operar o PTI (FPTI, 2008).

Atrelado a sua missão, a FPTI fundou e mantém a Estação Ciência (EC) no PTI. 
A EC foi criada com o  objetivo de  popularizar,  disseminar e  promover  a  educação 
científica,  aproximando  e  despertando  o  interesse  da  comunidade  em  geral, 
principalmente  de  estudantes  do  ensino  fundamental  e  médio,  pelo  conhecimento 
científico. 

As atividades,  na EC,   são conduzidas por  uma equipe de colaboradores  e as 
dinâmicas   realizadas   são   propostas   e   desenvolvidas   com   o   apoio   de   estagiários   e 
professores   da   Universidade   Estadual   do   Oeste   do   Paraná   (Unioeste)   (UNIOESTE, 
2008).

Para a operacionalização da EC foram estruturados, inicialmente, módulos para 
quatro áreas da ciência: biologia, matemática, física e informática. Cada módulo contém 
uma equipe de estagiários  (estudantes universitários) que auxiliam nos experimentos, 
fornecem   informações   e   esclarecem   dúvidas   sobre   as   exposições.   Dentre   esses,   o 
Módulo de  Informática  (MI)  destinase  ao  desenvolvimento  de  atividades educativas 
apoiadas por computador, promovendo a inclusão digital e provendo um espaço onde o 
aprendizado de diversas outras áreas seja estimulado com o uso da tecnologia.

Este trabalho, o qual foi elaborado com o objetivo de apresentar as dinâmicas e 
conceitos trabalhados no MI da EC, está organizado do seguinte modo: na Seção 2 é 
apresentado   o   MI   e   sua   estrutura   organizacional;   na   Seção   3   são   apresentadas   as 
dinâmicas aplicadas no MI; na Seção 4 é apresentada à metodologia aplicada na EC; na 
Seção 5 são demonstrados os resultados; na Seção 6 são apresentadas as considerações 
finais.

2. O Módulo de Informática
Um importante princípio compartilhado com os visitantes na EC é a importância 

da reciclagem. Atualmente, a reciclagem possui um papel vital na preservação ambiental 
e   no   combate   ao   desperdício.   Baseandose   nessa   concepção,   na   EC   foram 
reaproveitados doze computadores, classificados como equipamentos obsoletos no atual 
contexto   tecnológico.   Esses   computadores   estão   sendo   utilizados   como   "terminais 
burros",   interligados   em   rede   por   meio   de   um   computador   servidor,   através   da 
tecnologia  Linux  Terminal  Server  Project   (LTSP)  (LTSP,  2008).  Nesse modelo,  os 
terminais  tem seu desempenho otimizado, e são utilizados em uma estrutura em rede 
para apoiar as atividades do MI, entre as quais a aplicação de  softwares  educacionais 
relacionados a disseminação de conceitos computacionais e de distintas áreas da ciência. 
Na Figura 1 é   apresentado  o  ambiente  computacional do  MI sendo aplicado para  o 
desenvolvimento de dinâmicas com os alunos. 



Figura 1: Dinâmicas sendo Aplicadas no Módulo de Informática da EC.

3. Dinâmicas Desenvolvidas no Módulo de Informática da Estação Ciência
A arquitetura apresentada na Seção 2 é  utilizada para aplicação de atividades 

com o   intuito  de oferecer  distintos   conhecimentos   relacionados a   informática.  Desse 
modo,   alunos   com   diferentes   níveis   de   conhecimento   e   mesmo   aqueles   que   nunca 
tiveram contato  com o computador  podem participar ativamente durante os trabalhos 
realizados no MI.

As   atividades   realizadas   no   MI   possibilitam   aos   visitantes   conhecerem   os 
principais componentes de hardware, entenderem o processo de envio e recepção de e
mails,   terem   contato   com   padrões   para   aperfeiçoamento   de   buscas,   aprenderem 
conceitos   de   comunicação   de   dados   por   meio   de   um   aplicativo  Chat,   utilizarem 
ferramentas   computacionais  lúdicas   e   conhecerem  parte   da   história   da   computação. 
Todas   essas   atividades   são   planejadas   por   colaboradores,   seguindo   preceitos 
pedagógicos   e   apresentadas   de   modo   lúdico   pela   equipe   operacional   da   EC.   Essas 
atividades serão discutidas nas próximas subseções.

3.1. Apresentação do Hardware

Nessa atividade utilizase um computador desmontado posicionado no centro do 
módulo, com o intuito de apresentase a função de cada componente da máquina, assim 
como a sua importância para o funcionamento do computador.  Durante essa dinâmica 
mencionase   como   deuse   a   evolução   tecnológica   ocorrida,   confrontando   diferentes 
gerações de computadores.

3.2. Evolução da Computação



Nessa   dinâmica   procurase,   de   forma   ilustrativa,   apresentar   a   evolução   da 
informática, em relação a eficiência, dimensões e arquitetura. Desse modo, a tecnologia 
mais   antiga,   representada   pelas   máquinas   obsoletas,   é   confrontada   com   a   atual 
tecnologia, gerando curiosidade por parte dos visitantes em prever como o computador 
continuará   evoluindo.   Nesse   contexto,   o   visitante   é   estimulado   a   participar   dessa 
evolução, podendo contribuir para esse processo.

3.3. Atividade do E-mail

O email constitui um dos mais eficientes meios de comunicação utilizados na 
atualidade.   Considerandose   essa   importância,   elaborouse   uma   atividade   para 
demonstrar   o   processo  para   o   envio   e   a   recepção  de   mensagens  eletrônicas.   Nessa 
dinâmica   é   demonstrado   e   apresentado,   de   modo   simples,   o   funcionamento   dos 
protocolos   de   comunicação   entre   os   servidores   de   email   e   usuário,   utilizando 
personagens que representam o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e o Post Office  
Protocol (POP) (TANENBAUM, 2003).

3.4. Apresentação do Google

O Google (GOOGLE, 2008) é uma das ferramentas de buscas mais utilizadas 
atualmente na Internet.  Devido a essa importância, elaborou-se uma atividade visando 
auxiliar os estudantes a realizarem buscas de forma mais eficiente, abrangendo notícias, 
sites, imagens, entre outros. 

3.5. Software Educacional

No atendimento aos visitantes são utilizadas várias ferramentas computacionais. 
A principal delas é o G-Compris (GCOMPRIS, 2008), a qual está instalada no servidor e 
pode ser utilizada em todos  os  terminais por  meio de emulação do   software.  O G-
Compris é um software  livre, de caráter  lúdico, distribuído gratuitamente na Internet. 
Essa ferramenta  possui um conjunto  de  aplicações  educacionais aplicadas a  diversas 
áreas da ciência e trabalhadas de acordo  com princípios de pedagogia.  Desse modo, 
numerosas atividades são disponibilizadas para crianças a partir de dois anos de idade. A 
seguir apresentam-se exemplos de categorias disponibilizadas pelo G-Compris:

  Descoberta  do  computador:  teclado,  mouse  e  diferentes  usos  do  mouse;  
  Álgebra: memorização de tabelas, enumeração,  tabelas de entrada dupla e imagens 

espelhadas;  
  Ciências:  ciclo  da  água,  controle  de  um  submarino  e  simulação  elétrica;  
  Geografia:  associação  de  alguns  países  em  suas  posições  corretas  no  mapa;  
  Outros: identificação das horas e desenho vetorial.

3.6. Aplicativo Chat

           Essa atividade foi planejada no intuito de demonstrar aos participantes conceitos 
relacionados a comunicação de dados, envolvendo todo o processo para a transmissão 
de   informações,   desde  que  o   aluno  aperta   uma  tecla   até   como a   respectiva  letra  é 
apresentada em um computador remoto. Para isso desenvolveuse um  aplicativo do tipo 
Chat  multiusuário.  Esse  software  possibilita  que  várias  crianças   troquem  mensagens 
entre   si   durante   as   dinâmicas   e   então   a   equipe   operacional   trabalha   os   conceitos 
computacionais de modo lúdico.

      3.7. Auditório – TV Estação Ciência



Após   o   encerramento   da   visita   aos   módulos,   os   visitantes   direcionamse   ao 
auditório,   onde   dois   deles   são   escolhidos   para   serem  entrevistados   na   TV   Estação 
Ciência. Nessa entrevista, realizada por um dos monitores, perguntase ao visitante sobre 
o que despertou maior interesse, qual módulo agradoulhe mais e o que foi aprendido 
durante a visita à EC. Enquanto a entrevista é gravada com um dos visitantes, os demais 
podem assistílo em tempo real por um televisor posicionado no auditório.

4. Metodologia

Para que as atividades possam ser bem elaboradas é necessário um planejamento 
de   especialistas   e   a   inclusão   de   conceitos   pedagógicos.   Para   o   atendimento   a   essa 
premissa, realizouse um trabalho conjunto entre discentes e docentes da Unioeste, uma 
equipe operacional que trabalha a parte pedagógica e uma coordenação geral da Estação 
Ciência.

O conteúdo que é apresentado aos visitantes é elaborado conjuntamente pelos 
discentes e docentes, e apoiado pela equipe dedicada a operacionalização da EC, a qual é 
responsável pela recepção dos visitantes e préagendamento das visitas. O controle de 
horários durante a visita também é administrado por essa equipe.

A coordenação geral da Estação Ciência é  responsável pela interlocução entre 
todas as equipes da EC, acadêmicos, professores orientadores e a FPTI. 

5. Resultados
A   interação   entre   os   acadêmicos,   a   equipe   operacional   e   a   coordenação 

possibilita à  EC receber cerca de 1300 visitantes mensalmente.  O público alvo desse 
projeto é a comunidade em geral, principalmente estudantes do ensino fundamental das 
escolas públicas, além de crianças e jovens integrados a projetos sociais. Muitos desses 
visitantes têm na EC o seu primeiro contato com um computador. Nesse contexto, o MI 
tornase um meio para a apresentação novas tecnologias e novos conceitos.

Observase que   essas  dinâmicas  contribuem para  o  despertar  do   interesse da 
comunidade pelo saber científico, principalmente dos estudantes. Essa motivação  pode 
impactar positivamente no  desenvolvimento escolar dos alunos, e na formação humana e 
cidadã   dos  visitantes.  O personagem do  cientista   da   informática,   representado  pelos 
discentes   responsáveis   pela  apresentação,   estimula   as   crianças   a   posteriormente 
buscarem   novos   conhecimentos   relacionados   à   área   de   informática   e   de   sua 
aplicabilidade.

Como resultado de médio e longo prazo, a vivência dos alunos na EC, permitirá 
aos participantes conceberem oportunidades e idealizarem desejos futuros, tais como o 
ingresso na universidade e a busca por uma profissão, assim como o desempenho de sua 
cidadania.  

6. Considerações Finais



A  realização   das   dinâmicas,   assim  como   as   entrevistas   realizadas,   permitem 
verificar o  aumento  do  entusiasmo por  parte  dos  visitantes.  Desse modo,  a EC vem 
cumprindo   a   sua   missão   de   disseminar   conhecimento   com  o   intuito   de   despertar   a 
curiosidade científica nos visitantes.

Após conhecer o módulo de informática é notável o interesse dos visitantes pela 
computação   como   um   meio   de   comunicação   e   como   um   modo   de   interligar 
conhecimentos adquiridos em diversas áreas,  desde o  uso cotidiano até  a criação de 
novas tecnologias.
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EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: RELAÇÕES E IMPLICAÇÕES

Tatiane Zanin e Dinora de Godoy1

Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: Painel

Resumo: A formação continuada dos profissionais da educação surge como uma condição indispensável 
para  promover  a  atualização  dos professores,  tanto para  melhorar  a  educação,  como também para  a 
construção de uma nova consciência  social.  Nesse sentido, a UNIOESTE, através  da PROEX - Pró-
Reitoria  de  Extensão  e  do  NEI  –  Núcleo  de  Estudos  Interdisciplinares,  juntamente  com  o  Colégio 
Estadual Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa assumem um compromisso de empreender 
um conjunto de ações junto às escolas do Município de Guaraniaçu para promover a reflexão séria e 
profunda sobre o tipo de educação  que está sendo realizada com o intuito de superar  esta realidade, 
elaborando novas diretrizes  e  propostas  visando a  reflexão,  o  aprimoramento  e  a  formação  contínua 
destes profissionais. É nesse sentido que se desenvolve este projeto de formação continuada junto aos 
agentes da educação do Município de Guaraniaçu.

Palavras-chave: Educação, Formação Continuada.

Introdução 

Sabemos que a realidade é dinâmica, que as coisas mudam o tempo todo e que a 

cada momento são colocados novos desafios para a educação, e que, por melhor que 

tenha sido a formação dos profissionais da educação, ela nem sempre se dá conta dessa 

realidade  em mudanças.  Isso  nos  leva  a  acreditar  que  a  mudança  do  atual  quadro 

educacional  só  será  possível  na  medida  em  que  nos  aprimorarmos,  isto  é,  que 

desencadearmos  ações  práticas  diferentes  das  que  estamos  realizando  no  atual 

momento.

Por  esse  motivo  julgamos  necessária  e  extremamente  importante  a 

implementação  deste  projeto,  pois  acreditamos  que  a  melhoria  na  formação  dos 

profissionais  que estão envolvidos  na educação pode desencadear  uma mudança em 

cadeia que passa pela escola, docentes, alunos e atinge a comunidade.

Neste sentido, ao mesmo tempo em que compreendemos essa realidade, onde a 

grande maioria dos profissionais da educação não tem condições de participar de cursos 

de  aperfeiçoamento  em  função  da  sobrecarga  de  trabalho  e  dos  baixos  salários, 

acreditamos que a universidade (UNIOESTE) assume um importante papel na formação 

1 Pedagogas do Colégio Estadual Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa do Município de 
Guaraniaçu – Pr.



dos professores,ao desencadear  ações articuladas,  criar  espaços e oportunidades para 

que esses profissionais possam melhorar sua formação, suas atuação e o ensino.

Objetivos

Geral:

• Desencadear ações e reflexões que possibilitem a formação permanente/continuada 

dos profissionais da educação do Colégio Estadual Desembargador Antonio Franco 

Ferreira da Costa e de outras escolas do município de Guaraniaçu-Pr, objetivando 

provocar uma mudança na educação.

Específicos:

• Realizar  um diagnóstico da realidade sócio-educacional  do Colégio Estadual 

Desembargador Antonio Franco Ferreira da Costa;

• Possibilitar um conhecimento mais aprofundado sobre a sociedade, a realidade 

a educação;

• Criar  um espaço  de  diálogo  e  estimular  o  debate  entre  os  profissionais  da 

educação,  em  torno  dos  desafios  que  estão  colocados  para  a  educação  na 

atualidade;

• Desencadear ações de curto, médio e longo prazo visando superar os desafios 

apontados no diagnóstico.

• Estabelecer  o  intercambio  e  estreitar  as  relações  entre  a  UNIOESTE  e  a 

comunidade externa, integrando a comunidade acadêmica e extra-acadêmica;

• Criar espaço para que se possa integrar a pesquisa, o ensino e a extensão.

Métodos:

Este projeto teve início no ano letivo de 2006, como uma experiência inovadora 

que envolveu a Universidade e os profissionais da Educação Básica do município de 
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Guaraniaçu, com uma experiência inovadora de formação continuada a qual contínua 

sendo realizada neste ano de 2008.

Na realização  deste  projeto,  desde  sua implantação  até  os  dias  atuais,  foram 

adotados diversos procedimentos. Num primeiro momento, foram realizadas palestras, 

discussões e debates sobre educação e produção de conhecimento de modo geral. Num 

segundo momento, foram organizados grupos de estudos para debater temas relativos a 

ações e problemas internos da escola. Na seqüência, os grupos de estudos realizaram 

pesquisas sobre diversos temas inerentes ao Projeto Político Pedagógico, como intuito 

de  levantar  dados,  buscando  analisá-los  e  compreendê-los,  propondo  dessa  forma 

encaminhamento e ações coletivas para a escola.

Em 2006 foram realizadas duas etapas: uma no primeiro semestre e outra no 

segundo semestre. No ano de 2007, aconteceu a terceira etapa do projeto e neste ano 

está sendo realizada a quarta etapa.

A primeira etapa realizada no primeiro semestre de 2006 envolveu um número 

significativo  de  profissionais  do  Colégio  Estadual  Desembargador  Antonio  Franco 

Ferreira da Costa, alunos do Curso de Formação de Docentes, bem como, professores e 

diretores  de  outras  escolas  da  rede  estadual  e  municipal  de  ensino,  totalizando 

aproximadamente  50  participantes.  Os  encontros  aconteceram  aos  sábados,  sob  a 

orientação  do  professor  Doutor  Paulino  José  Orso,  Professor  Mestre  Sebastião 

Rodrigues  Gonçalves,  ambos  docentes  da  UNIOESTE,  contando  também  com  a 

contribuição  da  Professora  Baltadar  Vendrusculo.  Ao término  primeira  etapa  foram 

totalizadas 80 horas de leituras, discussões e sistematizações.

A  segunda  etapa  do  projeto,  realizada  no  segundo  semestre,  foi  utilizada  a 

mesma  metodologia,  porém  com  leituras  mais  aprofundadas  e  produções  mais 

consistentes.

Já na terceira etapa, realizada no ano letivo de 2007, foram organizados grupos 

de pesquisas para estudar a história da educação de modo geral, bem como, temas mais 

específicos  ao  município  e  ao  Projeto  Político  Pedagógico  das  escolas.  Foram 

organizados  05  grupos  de  pesquisa  e  temas  pesquisados  foram:  Concepções  de 

Educação,  História  do  Município  de  Guaraniaçu,  História  do  Colégio  Estadual 
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Desembargador  Antonio  Franco  Ferreira  da  Costa,  Indisciplina  e  Problemas  de 

aprendizagem e Educação Especial.

Todos os grupos ao realizar suas pesquisas, procuraram analisar o tema estudado 

num contexto mais amplo, para posteriormente compreende-lo no interior de sua escola 

ou de sua sala de aula. Paralelo às discussões foram sendo realizadas sistematizações 

que culminaram em produção de um artigo em cada grupo.

Neste ano de 2008 foi dada continuidade ao projeto, pois após avaliação dos 

trabalhos  anteriores  foi  constatada  a  importância  e  a  necessidade  de  organizar 

momentos  de  leitura,  de  pesquisa  e  de  estudos  em grupo  entre  os  profissionais  da 

educação, pois os mesmos devidos às condições de trabalho, acabam ficando alienados 

no dia-a-dia da escola, não tendo tempo para tal atividade.

Para  este  ano  está  previsto  a  continuidade  dos  grupos  em suas  pesquisas  e 

conclusão dos artigos. Alem dos grupos já existentes, houve a inserção de um novo 

grupo pesquisadores formados por professores interessados em ingressar no projeto. Os 

mesmos pesquisarão sobre a Formação dos Professores e dos Funcionários do Colégio 

Desembargador.

Para este ano está previsto a revisão de todos os trabalhos produzidos nos anos 

anteriores, a apresentação dos mesmos para o grande grupo, e, por fim, a publicação dos 

mesmos  em um livro  o  qual  poderá  servir  de  pesquisa  para  muitos  educadores  do 

município.

Em  todas  as  etapas  foram  privilegiados  os  momentos  de  debate  acerca  da 

realidade escolar com os profissionais da educação envolvidos, dos problemas que a 

escola enfrenta (realização de diagnósticos), análise e indicação de possíveis caminhos e 

alternativas para superação dos problemas existentes. 

Discussão e Resultados 

A proposta inicial para este projeto era atingir os profissionais da educação do 

Colégio  Estadual  Desembargador  Antonio  Franco  Ferreira  da  Costa,  no  entanto  no 

decorrer da realização dos trabalhos, professores e diretores de outras escolas da rede 
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estadual e municipal de ensino do município de Guaraniaçu, demonstraram interesse em 

participar,  ampliando o número de pessoas envolvidas,  enriquecendo as discussões e 

possibilitando maior trocas de experiências.

Como  a  atividade  pretendia  ser  realmente  continuada,  teve  inicio  em 2006 e 

persiste até hoje envolvendo a cada dia mais pessoas interessadas e preocupadas com a 

melhoria do aproveitamento escolar e da educação. É claro, que no decorrer do percurso 

muitos participantes não perseveraram, porém outros foram percebendo a seriedade do 

trabalho e o reflexo do projeto na comunidade e ingressavam no grupo entre um etapa e 

outra.

Ao todo já  realizamos  240 horas de estudos,  uma grande jornada de leitura, 

estudos, pesquisas e debates. Todo esse trabalho já está sendo refletido na prática, pois 

uma grande parcela de participantes passaram a compreender melhor certas situações 

ocorridas no interior das escolas e analisá-las de outra forma. No entanto, entendemos 

que a mudança é gradativa e lenta, sendo esse um dos motivos para o projeto ainda estar 

sendo executado.

Conclusões 

Com a realização do projeto, durante todas essas etapas, foi possível perceber 

que a formação continuada surge como uma condição indispensável para os professores 

e para todos os agentes da educação. Pois ainda que entendamos que educação não é 

tudo, que ela não é absoluta, que está marcada pelo contexto em que se encontra e pelas 

condições  em  que  se  realiza.  Ainda  que  entendamos  que  ela  não  tem o  poder  de 

transformar sozinha a realidade, mas que ela assume uma importância fundamental e 

pode contribuir significativamente para isso, pois ela pode ser mediadora e potencializar 

a transição da realidade em que nos encontramos para a construção de outra.  Nesse 

sentido,  o  aprimoramento  passa  pelo  diagnóstico  da  realidade  educacional,  pelo 

conhecimento da realidade, pela reflexão sobre a prática que se realiza, pelo acesso ao 

conhecimento  historicamente  acumulado,  pela  articulação  de  um  conjunto  de 

instituições,  pela  elaboração  de  novas  ações,  pela  criação  de  espaços  e  condições 
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institucionais  que  permitam  as  mudanças  de  atitudes  e  também  pela  busca  pessoal 

constante e contínua de formação e informação.

Foi justamente com esse sentido que  este projeto de formação foi (e continua 

sendo), desenvolvido no Colégio Estadual Desembargador Antonio Franco Ferreira da 

Costa  contando com a participação  de  profissionais  que atuam na  Educação Básica 

deste município. 

Referências Bibliográficas 

Aranha, Maria Lúcia de Arruda;  Martins, M. Helena Pires. Filosofando, Introdução à 

Filosofia. São Paulo. Ed. Moderna, 1993.

HOBSBAWN, Eric. Sobre História. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

KARL, M.; ENGELS, F.; A ideologia Alemã. – Feuerbach, SP, 1986. 

MÉSZÁROS, Istvan. A Educação para além do Capital. SP. Boitempo. 200

SHIROMA,  Eneida  Oto;  MORAES,  M.C.M.  de;  EVANGELISTA,  O.  Política 
Educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, 2ª ed.

6



SOUZA, A. H.de. A Ideologia. São Paulo: Editora do Brasil, 1989.

7



EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: Uma Proposta de Inserção Social Através de Atividades Motoras.

Dra. Carmem Elisa Henn Brandl; Ms. Inácio Brandl Neto; Ms. Ilse Lorena von Borstel Galvão de 

Queirós1; Simone  Kusiak2 ; Daniele Corrêa; Edamar de Mello; Lucas E. Cordasso; Patrícia Simone 

Maron; Vanusa Mendes3. 

Área Temática: Educação
Comunicação Oral

RESUMO

           O principal objetivo do Projeto é implantar uma proposta de Educação Física 

(Motora)  para  as  Escolas  de  1ª  a  4ª  séries  dos  Municípios  envolvidos,  com  aulas 

ministradas por professores formados na área, bem como programas de recreação e lazer 

na Escola. Está inserido no Programa Universidade sem Fronteiras da SETI-Pr que surgiu 

da  necessidade  de  atender  municípios  de  baixo  índice  de  desenvolvimento  humano  e 

oportunizar os cursos de Licenciatura a desenvolver projetos de extensão universitária com 

apoio financeiro do Estado. Considerando as necessidades dos municípios envolvidos, as 

atuais discussões da área sobre atividade/educação física e a criança, as condições desta 

Proposta, os trabalhos envolverão basicamente duas diretrizes: Atendimento imediato às 

crianças;  Tornar  as  aulas  de  Educação  Física  permanentes  e  inseridas  nos  Projetos 

Pedagógicos das Escolas. Para viabilizar as ações previstas, conta-se com a participação de 

três professores do Colegiado, que estarão responsáveis em coordenar todas as ações, um 

professor recém formado que estará em contato direto com as Escolas ministrando aulas de 

Educação Física em forma de Projeto Piloto e cinco acadêmicos de Educação Física da 

UNIOESTE, que desenvolverão atividades de finais de semana. Caberá ao Estado financiar 

o Projeto; à Universidade, através dos professores e acadêmicos pertencentes ao Colegiado 

de Educação Física e participantes do Projeto, coordenar e realizar todas as ações previstas; 

e, aos municípios aceitar e colaborar para o sucesso do mesmo.
1 Professores do curso de Educação Física da Unioeste, Membros do GEPEFE, coordenadores do projeto.

2 Professora de Educação Física pela UNIOESTE – colaboradora externa (recém formada).

3 Acadêmicos do curso de Educação Física.



PALAVRAS-CHAVES: Educação Física, Ensino Fundamental, criança.

____________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

A importância da Educação Física (Motora) na formação da criança nos aspectos 
afetivo-social,  cognitivo  e  motor  já  é  consenso  entre  os  educadores  e  estudiosos.  A 
Educação Física enquanto atividade inserida dentro da Escola já é fato presente desde o 
início do século XX, porém foi legitimada como disciplina curricular a partir da LDB de 
1996, onde em seu artigo 26, Parágrafo 3o, encontramos que “a Educação Física, integrada 
a proposta pedagógica da Escola, é componente curricular da Educação Básica, ajustando-
se  às  faixas  etárias  e  às  condições  da  população  escolar”.  Entretanto,  ainda  não  foi 
percebido e não faz parte das Políticas Públicas, especialmente das Secretaria Municipais 
de Educação, que tem sob sua responsabilidade as Escolas de 1ª a 4ª séries (ou 5ª séries, 
conforme reformulação do ensino fundamental para 9 anos), a necessidade desta disciplina 
estar sendo ministrada por profissionais formados nesta área específica.

A maioria dos municípios do Estado do Paraná (e de outros Estados também) não 
possuem professores formados em cursos Superiores de Educação Física para ministrarem 
esta disciplina nas Escolas. Normalmente é o próprio professor regente de turma que o faz, 
ou, o que é mais provável,  não proporcionam aulas de Educação Física neste nível de 
ensino.

Por outro lado, temos exemplos de municípios na região oeste do Paraná em que, 
desde 1990,  a  partir  de uma iniciativa  de professores  do curso de Educação Física da 
UNIOESTE,  juntamente  com as  Secretarias  Municipais  de  Educação,  elaboraram uma 
proposta de Educação Física para as séries iniciais,  que foi iniciada timidamente e, em 
virtude dos resultados positivos foi crescendo e sendo disseminada, abrangendo a maioria 
dos municípios desta região. Atualmente, a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais 
e Estaduais,  a AMOP – Associação dos Municípios do Oeste  do Paraná,  produziu um 
documento,  traçando  as  diretrizes  das  diferentes  disciplinas  escolares,  entre  elas  a 
Educação Física. 

Neste  contexto,  que  surge  o  interesse  em implantar  este  Projeto,  no sentido  de 
assegurar que às crianças dos municípios envolvidos (Ibema e Guaraniaçu) tenham uma 
Educação (motora) de qualidade, ministrada por Professores formados na área. 

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral: Elaborar e implantar uma proposta de Educação Física (Motora) para 
as Escolas de 1ª a 4ª séries dos Municípios envolvidos no Projeto, com aulas ministradas 
por professores formados na área.



1.1.2 Específicos:
⇒ Realizar um levantamento de informações sobre as atividades de Educação Física 

proporcionadas pela administração pública às crianças dos municípios envolvidos;
⇒ Contribuir  para  o  desenvolvimento/formação  das  crianças  entre  6  e  10 anos  de 

idade;
⇒ Elaborar e executar propostas de Educação Física escolar, a partir do levantamento 

de informações, respeitando a cultura local;
⇒ Implantar, aulas de Educação Física para as séries iniciais das Escolas Municipais;
⇒ Apresentar proposta ao poder público de contratação de Profissionais da área de 

Educação Física para dar seqüência à Proposta ao término do Projeto;
⇒ Realizar  reuniões  com  direções  e  professores  das  Escolas  Municipais  para 

conscientizá-los da importância da atividade físico/motora para crianças desta faixa 
etária;

⇒ Desenvolver  programas  de atividades  recreativas  nos  finais  de  semana,  para  os 
alunos das Escolas e seus familiares, ocupando os espaços disponíveis nas Escolas;

⇒ Conscientizar  crianças  e  familiares  da importância  da atividade  físico-recreativa 
para o bem estar e promoção da saúde;

⇒ Proporcionar  experiência  didático-pedagógica  aos  acadêmicos  do  curso  de 
Educação Física, aproximando-os da realidade profissional;

⇒ Promover  a  integração  entre  professores  e  alunos  do  ensino  fundamental  (das 
escolas  públicas  dos  municípios  participantes  do  Projeto)  e  o  Ensino  superior, 
especialmente  o  Curso  de  Educação  Física  da  Unioeste,  Campus  de  Marechal 
Cândido Rondon.

2. METODOLOGIA

Caracteriza-se como um Projeto de Extensão, inserido no Programa de Extensão 
Universidade  Sem Fronteiras,  subprograma de apoio as Licenciaturas,  da Secretaria  de 
Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  (SETI/PR),  que  tem como  objetivo 
intensificar  a  interação  entre  estudantes,  recém-formados  e  professores  das  instituições 
estaduais e federais públicas de ensino superior e as comunidades paranaenses. Onde as 
ações devem contemplar prioritariamente os municípios com Índice de Desenvolvimentos 
Humano insatisfatório e as áreas periféricas das cidades paranaenses.

Os Municípios selecionados para o desenvolvimento do Projeto foram Guaraniaçu e 
Ibema, para o primeiro ano do projeto, Três Barras e Catanduvas para o segundo ano. 

Considerando as necessidades dos municípios envolvidos, as atuais discussões da 
área sobre atividade/educação física e a criança, as condições desta Proposta, os trabalhos 
terão diversas tapas  que serão realizadas  paralelamente,  para  atender  basicamente  duas 
diretrizes:

1) Atendimento imediato às crianças, com aulas de Educação Física ministradas 
por profissional formado na área e atividades de recreação e lazer em horário 
extra-classe; 



2) Conscientização,  do  poder  público,  da  importância  das  aulas  de  Educação 
Física, de forma permanente e inseridas nos Projetos Pedagógicos das Escolas, 
ministrada por Professores formados na área. Assessoria para implantação desta 
política educacional.

Para o cumprimento dessas diretrizes e dos objetivos propostos no Projeto, há uma 
série de ações a serem desenvolvidas ao longo do ano e que já se iniciaram. Portanto, os 
resultados que seguem abaixo se apresentam parcialmente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os  dados  abaixo  relatados  se  apresentam  parciais,  considerando  que  o  projeto 
iniciou em outubro de 2007 e está previsto  para terminar  em novembro de 2008, com 
possibilidade de estender por mais um ano em outros dois municípios. Como já foi dito 
anteriormente, muitas ações já foram realizadas, outras estão sendo desenvolvidas e outras 
ainda serão. Segue o relato e resultados das ações:

a. Num primeiro  momento houve um contato  com o poder público,  por meio dos 
Prefeitos e os responsáveis pelas Secretarias Municipais de Educação e direções 
das Escolas para expor o projeto e verificar as possibilidades de implantação. Neste 
encontro, houve o acordo entre as partes para iniciar os trabalhos em fevereiro de 
2008. Aproveitou-se também para obter informações sobre as características das 
Escolas e número de alunos existentes em cada município.

b. Na  seqüência,  foi  realizada  a  seleção  do  Professor  recém-formado  e  dos 
acadêmicos, através de edital público e processo seletivo. Houve a inscrição de 16 
acadêmicos  e  04  professores  recém-formados.  Destes,  05  acadêmicos  e  01 
professor foram contratados para atuarem no Projeto.

c. Dados os primeiros passos, iniciamos reuniões de estudo com o grupo de trabalho, 
com o objetivo de dar suporte teórico aos acadêmicos e planejar as futuras ações. 
Essas reuniões de estudo são realizadas segundas, terças e quartas feiras, no período 
vespertino, no Laboratório de Educação Física Escolar da UNIOESTE, campus de 
Marechal Cândido Rondon.

d. A partir de fevereiro de 2008, a professora Simone Kusiak (bolsista do projeto), 
mudou-se para o município de Ibema e assumiu 08 turmas de Educação Física nas 
Escolas Municipais centrais dos municípios de Ibema e Guaraniaçu, totalizando em 
16 horas aulas em cada Escola.

e. A primeira  intervenção nas escolas,  realizada em conjunto entre  coordenadores, 
acadêmicos e a professora, foi um diagnóstico das condições, interesse e cultura 
local no que diz respeito a atividade/Educação Física, bem como uma avaliação do 
desenvolvimento motor das crianças. 

f. A partir das informações coletadas, pôde-se projetar as ações seguintes, bem como 
planejar e definir o cronograma das atividades a serem realizadas no decorrer do 
projeto.

3.1  Resultado  do  diagnóstico  correspondente  a  cultura  motora  das  crianças  e  o 
interesse em relação às atividades.  



Em  reunião  realizada  com  as  Secretárias  Municipais  de  Educação  dos  dois 
municípios,  optou-se  em aplicar  o  projeto,  no  que  tange  as  aulas  de  Educação  Física 
ministradas  pela  Professora  Simone,  nas  Escolas  Municipais  localizadas  no  centro  da 
cidade e de maior porte. 

No município de Guaraniaçu a Escola Municipal Professor Joaquim Modesto da 
Rosa atende 34 turmas, totalizando em 531 alunos, e em Ibema, foi a Escola Municipal 
Getúlio Vargas, 18 turmas com um total de 457 alunos. Dos 988 alunos envolvidos no 
Projeto, a amostra deste diagnóstico foi constituída por 190 alunos de 1ª e 2ª séries e 182 
alunos de 3ª e 4ª séries. 

Para se obter os dados em relação a cultura motora e o interesse das crianças, foi 
elaborado um questionário com questões abertas e fechadas. Os mesmos foram aplicados 
às crianças de 1ª e 2ª séries,  em forma de entrevista individual,  e de 3ª  e 4ª séries foi 
preenchido por elas próprias, em sala de aula, com a presença da professora de sala e de 
um dos coordenadores do projeto que deram orientações no preenchimento. 

Na primeira questão, foi perguntado às crianças quais as brincadeiras que elas mais 
brincam. Observa-se nos quadro 1 e 2 a seqüência das respostas.

Como se pode verificar, as respostas diferem entre alunos de 1ª e 2ª séries e de 3ª e 
4ª séries, o que é totalmente natural tendo em vista que as mesmas estão em diferentes 
fases de desenvolvimento bem como possuem outros níveis de vivências motoras. 

Quadro 1 - Brincadeiras que as crianças de 1ª e 2ª séries mais brincam.

Classificação Atividade Freqüência
1º Pega-pega 65
2º Boneca 49
3º Esconde-esconde 43
4º Futebol 41
5º Pular corda 35
6º Bicicleta 31

Quadro 2 - Brincadeiras que as crianças de 3ª e 4ª série mais brincam.

Classificação Atividade Freqüência
1º Futebol 48
2º Pega-pega 41
3º Vôlei 39
4º Caçador 37
5º Pular corda 28



6º Jogar bola 23

A  segunda  questão  teve  por  objetivo  verificar  o  interesse  das  crianças  em 
participarem de atividades em finais  de semana na Escola.  Nos dois grupos,  a maioria 
demonstrou interesse, como se pode verificar nos quadros 3 e 4.

Quadro 3 – Interesse das crianças de 1ª e 2ª série em brincarem nos finais de semana na 
escola

Resposta Fi %
Sim 161 84,7%
Não 26 13,7%

Não respondeu 3 1,6%
Total 190 100%

Quadro 4 – Interesse das crianças de 3ª e 4ª série em brincarem nos finais de 
semana na escola

Resposta Fi %
Sim 168 92,3%
Não 12 6,6%

Não respondeu 2 1,1%
Total 182 100%

Na seqüência, perguntou-se as crianças quais as atividades/brincadeiras elas mais 
gostariam de praticar  neste  tempo de lazer.  Conforme  os  quadros  5 e  6,  os  jogos  e  a 
ginástica foram as mais citadas tanto na 1ª e 2ª série quanto na 3ª e 4ª série. 

Quadro 5 – Brincadeiras que as crianças de 1ª e 2ª série mais gostariam de brincar.

Classificação Atividade Freqüência
1º Jogos 126
2º Ginástica 82
3º Brincadeiras de arte 62
4º Brinquedos cantados 51
5º Construção de brinquedos 47
6º Brincadeiras de teatro 45

Quadro 6 – Brincadeiras que as crianças de 3ª e 4ª série mais gostariam de brincar.

Classificação Atividade Freqüência
1º Jogos 99



2º Ginástica 98
3º Danças 90

4º Brincadeiras de arte 85

5º Brincadeiras de teatro 70

6º Gincanas 69

3.2 Ações desenvolvidas após o diagnóstico inicial.

Em  posse  dos  dados  referente  a  cultura  e  o  interesse  das  crianças  sobre  as 
atividades  motoras,  iniciou-se  um  processo  de  planejamento  e  organização  das  ações 
previstas no projeto.

Em relação ao  atendimento imediato às crianças  estava previsto a realização de 
programas de atividades físicas e recreativas nas Escolas Municipais, nos finais de semana, 
com a participação das crianças e seus familiares, planejadas por toda equipe e executada 
pelos estagiários selecionados e a Proposta de implantação de aulas de Educação Física em 
uma das Escolas Municipais pertencentes a área de abrangência do Projeto, em forma de 
estudo piloto, planejada por toda equipe e executada pelo professor recém-formado.

As aulas já estão sendo ministradas desde o início do ano letivo em 08 (oito) turmas 
da Escola de Ibema e 08 (oito) turmas de Guaraniaçu. Deu-se preferência para as primeiras 
e segundas séries das Escolas, enquanto que as aulas de Educação Física das terceiras e 
quartas séries são ministradas por professores, sem formação na área, contratados pelas 
Prefeituras.  No  início  do  mês  de  março,  toda  equipe  do  Projeto  se  deslocou  para  os 
municípios e realizou uma avaliação motora nas turmas envolvidas no Projeto. Os dados 
desta avaliação-diagnóstica  estão sendo computados  com o objetivo de dar subsídios à 
Professora  para  planejamento  de  suas  atividades,  bem como  de  identificar  o  nível  de 
desenvolvimento motor no início dos trabalhos e compará-los com novos testes realizados 
no final do ano.

Os  programas  de  atividades  recreativas  nos  finais  de  semana  estão  sendo 
programados e um deles já foi realizado, com grande sucesso no município de Guaraniaçu. 
Este evento foi realizado num sábado a tarde e envolveu um circuito com seis estações, 
com  atividades  motoras  diversificadas  em  cada  um  deles,  e  a  participação  de 
aproximadamente 100 (cem) crianças de 3a e 4a séries, que puderam “brincar”, em forma de 
rodízio, nas diferentes atividades. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas etapas ainda serão realizadas pela equipe deste Projeto, porém o objetivo 
maior  se  concentra  na  elaboração  de  um  plano  de  ação,  junto  ao  poder  executivo  e 



legislativo  d€€€os  municípios,  para  contratação  de  Professores  de  Educação  Física 
formados na área, dando seqüência ao Projeto, após seu encerramento.  
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RESUMO 

MARTINS,  L.  H.  Educação  Inclusiva  e  a  Organização  de  Práticas  Pedagógicas  em 
Leitura e Escrita. 
 No âmbito educacional  e social,  a proposta de educação inclusiva traduz a idéia de uma 
educação  de  boa  qualidade,  com acesso  a  currículos  culturalmente  valiosos  e  em tempo 
completo  para todos e  com todos,  indistintamente.  Pesquisas  mostram que os professores 
conhecem o direito dos alunos à inclusão com qualidade,  respeitam as diferenças,  mas se 
sentem  perplexos,  despreparados  para  trabalhar  com  as  dificuldades,  principalmente  em 
relação à compreensão da leitura e da escrita.  Considerando o exposto, propõe-se um material 
didático – em forma de seqüências didáticas - que visa contemplar os estudos, pesquisas e 
discussões  sobre  as  diretrizes  de  um sistema  educacional  inclusivo,  com a  finalidade  de 
propiciar  ensino diferenciado e de qualidade para alunos das salas de recursos de 5ª  a 8ª 
séries,  contemplando  a  leitura  e  escrita  como práticas  sociais.  Os  embasamentos  teórico-
metodológicos  para  a  elaboração  deste  material  ancoram-se  principalmente  em  Kleiman 
(1997),  Bakhtin  (1997),  Garcez  (2004)  e  Geraldi  (1991).  Pretende-se  aprimorar  as 
possibilidades do domínio da leitura, escrita e produção, contemplando os diferentes gêneros 
textuais (Marcuschi, 2002), por entender estas atividades como pressuposto básico de todas as 
disciplinas .

Palavras-chave : Inclusão. Aluno. Leitura. 

     A Educação contemporânea vive um desafio para aprimorar a profissão docente que, em 

conseqüência  das mudanças sociais,  políticas e econômicas,  se tornou muito complexa.  A 

percepção  de  que  o  ensino,  salvo  raras  exceções,  ainda  está  voltado  para  as  classes 

privilegiadas, tem incentivado a implantação de novas propostas pedagógicas, para as quais 

nem sempre o professor está preparado. Busca-se um discurso teórico inovador, mas percebe-

se  que  a  prática  continua  conservadora.  Poucos  assumem  o  compromisso  de  adaptar  a 
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aprendizagem de acordo com a necessidade dos alunos na comunidade escolar, para que se 

sintam bem vindos, seguros e alcancem êxitos. 

     As pesquisas qualitativas desenvolvidas pelos participantes do Grupo de Trabalho em 

Rede3, no 2º semestre de 2007, mostram que os professores conhecem o direito dos alunos à 

inclusão com qualidade, respeitam as diferenças, mas se sentem perplexos, despreparados e 

inseguros para trabalhar com as dificuldades, principalmente em relação à compreensão da 

leitura e da escrita. De acordo com Kleiman (s.d.), a leitura e seu ensino configuram-se como 

um problema social.  As dificuldades  em leitura  e  escrita  são,  quase sempre,  classificadas 

como  “erros”,  “desvios”,  “distúrbios”  que  só  os  especialistas  podem  resolver,  conforme 

argumentam professores. Por isso, os alunos considerados especiais são então encaminhados 

para  um serviço  de  apoio  em contra-turno.  Esse  apoio  pedagógico  geralmente  prioriza  o 

reforço dos conteúdos dados em sala de aula em detrimento de um trabalho com a leitura 

significativa  e  a  compreensão  e  registros  de  textos  escritos,  que  responderiam  mais 

adequadamente às necessidades maiores dos alunos.

     Considerando o exposto, proponho um material didático que visa contemplar os estudos, 

pesquisas  e  discussões  sobre  as  diretrizes  de  um  sistema  educacional  inclusivo,  com  a 

finalidade de propor ensino diferenciado e de qualidade para alunos das salas de recursos de 

5ª a 8ªséries, contemplando a leitura e escrita como prática social, articulando-se este trabalho 

com os princípios políticos pedagógicos da SEED. 

     Pretende-se aprimorar as possibilidades do domínio da leitura e escrita por entender estas 

atividades como pressuposto básico de todas as disciplinas, para assim possibilitar ao aluno o 

sucesso na escola. 

     Pode-se entender que as práticas da linguagem como fenômeno de uma interlocução viva 

perpassam  todas  as  áreas  do  agir  humano  potencializando,  na  escola,  a  perspectiva 

interdisciplinar.  Considerando  a  dimensão  dialógica  da  linguagem,  Kleiman  (1989,  p.18) 

coloca que se acreditamos que “estes enfoques  que partem do princípio que linguagem é 

3 Este Grupo de Trabalho em Rede pertence ao Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE – Formação Continuada para Professores da Rede Estadual de Ensino 
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interação  trazem  resultados  positivos,  válidos,  defensáveis,”  torna-se  de  fundamental 

importância  complementar  a  formação  do  professor  para  que  ele  possa   compreender  os 

fundamentos teóricos de uma proposta nesta linha, avaliar a situação de seus alunos e  tomar 

decisões  que levem à mudança. 

     Essas considerações induzem-nos a analisar a proposta das escolas frente à diversidade 

social, econômica e cultural existente em nossa sociedade, para que se repense a tradicional 

organização  da  prática  pedagógica,  predominantemente  centrada  no  ensino  e  não  na 

aprendizagem. Dentre outros aspectos,

... precisamos de escolas de boa qualidade, acessíveis a todos, que estimulem e 

aumentem a participação e reduzam a exclusão de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos das comunidades escolares, compreendendo a inclusão como um processo 

permanente e dependente de contínua capacitação dos educadores, levando-os a 

promover  o  desenvolvimento  pedagógico  e  organizacional  dentro  das  escolas 

regulares. (CARVALHO, 2004, p.88).

     Neste processo, os fundamentos teóricos que alicerçam o presente estudo em relação às 

práticas de ensino da leitura e da escrita na escola, requerem maior aprofundamento para a 

compreensão dos conceitos sobre leitura, escrita, letramento e gêneros textuais, fundamentais 

na organização e desenvolvimento da proposta de intervenção na sala de aula com alunos do 

Ensino Fundamental, encaminhados para a sala de recursos.

     Vale salientar que este trabalho está embasado, primordialmente, na concepção de leitura 

como prática social que, conforme Kleiman (s.d., p.03), apresenta-se “com múltiplas funções 

e  inextricavelmente  relacionada  aos  contextos  de ação”.   Para  a  autora  (1997,  p.10), “ao 

lermos um texto colocamos em ação todo o nosso sistema de valores, crenças e atitudes que 

refletem o grupo social em que se deu nossa sociabilização primária, isto é, o grupo social em 

que fomos criados,” considerando esta uma “prática social que remete a outros textos e outras 

leituras”. 

     Com esta abordagem do trabalho com o texto na sala de aula, acreditamos dar respostas a 

 



problemas relacionados ao baixo aproveitamento escolar do aluno nas diversas disciplinas do 

Ensino  Fundamental,  procurando  contribuir  para  que  o  aluno  desenvolva,  “estratégias  de 

leitura  cada  vez  mais  complexas,  porém passíveis  de  resolução  desde  que  o  aluno  tenha 

orientação  de  um adulto   ou  colega  mais  proficiente”     (conf.  Kleiman,  1997,  p.  09). 

Mediante este processo, o aluno “estará se formando como leitor, isto é, estará construindo 

seu próprio saber sobre o texto e leitura”. Sendo assim, ainda conforme a autora (1997, p.10) 

“a aprendizagem que se dará nessa interação consiste na leitura com compreensão”.  

     Acreditamos, como Kleiman (op. cit: 10), no posicionamento de “Vygotski e pedagogos 

neovygotskianos, que a aprendizagem é constituída na interação de sujeitos cooperativos que 

têm objetivos comuns.” Todo o aluno, principalmente aquele com maiores dificuldades de 

assimilação, segundo a autora, “deve conhecer o objetivo da tarefa e deve estar plenamente 

convencido de sua importância e relevância” (p. 10). 

      A leitura como prática social implica, por sua vez, numa concepção de aula de leitura 

como um evento de letramento.  Kleiman (1995:19) define letramento como “um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita em contextos específicos para objetivos específicos” sendo 

que “o objeto da aprendizagem é configurado pelas necessidades e características do grupo”. 

Embora as atividades possam ser diferentes, a prática tem o mesmo objetivo: “o de aprender a 

usar a língua escrita para fazer novos sentidos do mundo, para desenvolver a si mesmo e para 

contribuir para o desenvolvimento do grupo”. 

     Para BUNZEN (2006), a escrita como prática social é um processo em que o escrevente 

assume-se como locutor. A preocupação volta-se para os contextos de produção e de recepção 

dos textos (quem está falando, com quem, com que objetivos, de que forma, etc.).

Nesta perspectiva, convém lembrar que: 

... qualquer contexto social ou cultural que envolva a leitura e/ou a escrita é um 

evento de letramento, o que implica a existência de inúmeros gêneros textuais, 

culturalmente determinados, de acordo com diferentes instituições comunicativas 

reais, onde o aluno poderá contribuir com seu conhecimento na interação com o 

objeto de estudo, mediados por parceiros mais experientes ( BEZERRA, 2002, 

 



p.40 ). 

     Para a compreensão do conceito de gêneros textuais, nos apoiamos em Marcuschi 

(2002,  p.25)  para  quem os  “gêneros  são  formas  verbais  de  ação  social  relativamente 

estáveis realizadas em textos situados em comunidades de práticas sociais e em domínios 

discursivos específicos”. Ainda, segundo o autor, “eles são eventos lingüísticos, mas não 

se  definem por  características  lingüísticas:  caracterizam-se  enquanto  atividades  sócio-

discursivas”.  Sendo  assim,  como  afirmou  Bronckart  (1999:103,  apud  Marcuschi, 

2002:29) “... a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de socialização, de 

inserção prática nas atividades comunicativas humanas”.

     Para Bakhtin (l997), a comunicação verbal só é possível por algum 

gênero  textual.  Esta  posição  é  adotada  pela  maioria  dos  autores  que 

tratam a língua em seus aspectos discursivos e enunciativos, e não em 

suas peculiaridades formais.  Esta  visão,  como expõe Marcuschi  (2002, 

p.22),  “segue  uma  noção  de  língua  como atividade  social,  histórica  e 

cognitiva que privilegia a natureza funcional e interativa e não o aspecto 

formal e estrutural da língua”. Segundo o autor, “é neste contexto que os 

gêneros textuais  se constituem como ações sócio-discursivas para agir 

sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo”.

Além  disso,  concordamos  com  a  afirmação  de  Pinto  (2002,  p.57)  que  ressalta  a 

importância do aprendizado dos gêneros “no processo de socialização do aprendiz nos modos 

de  organizar  o  conhecimento  e  na  maneira  de  representar  suas  percepções  e  seus 

conhecimentos para os outros”.

     Enfim,  a  partir  desta  apresentação,  pode-se  inferir  que  a  organização  de  práticas 

pedagógicas  que  propõem  a  abordagem  dos  gêneros  textuais  pode  ser  uma  interessante 

oportunidade  de  se  trabalhar  na  escola  com  a  leitura  e  escrita  como  prática  social, 

oportunizando-se a construção do conhecimento dos alunos de diferentes níveis e ritmos de 

aprendizagem.

Considerando essa perspectiva, elaborou-se uma planilha, com sugestão de “Roteiro para o 

 



Desenvolvimento de Práticas de Leitura e Escrita’’, com a contribuição do Grupo de Trabalho 

em Rede  do  Programa de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE –  do  Estado do  Paraná, 

baseada na proposta de Geraldi (1984, p. 95) que propõe três práticas interligadas: “a) prática 

da leitura  de textos;  b) prática  da produção de textos e c)  prática  da análise  lingüística,” 

objetivando  ultrapassar  a  artificialidade  da  sala  de  aula  quanto  ao  uso  da  linguagem  e 

possibilitar  o domínio da língua padrão.  A partir  do roteiro,  construiu-se uma “Seqüência 

Didática  com o Gênero Textual  Música”,  como Material  Didático  para ser  utilizado pelo 

professor  da  Sala  de Recursos,  no desenvolvimento  das  aulas,  motivando  os  alunos  com 

perguntas referentes ao gênero e ao tema, a música e a letra, além de focalizar a função sócio-

comunicativa e a relação existente entre outros tipos de textos. Assim, o professor de sala de 

recursos,  juntamente  com os professores das diversas  disciplinas  do Ensino Fundamental, 

poderão desenvolver planejamentos de propostas transdisciplinares com seqüências didáticas 

que considerem o grupo social a que pertence o aluno e seus interesses, para motivá-lo a agir 

sobre o seu próprio conhecimento, remetendo-o à busca de novos textos e outras leituras.

     Em conclusão ao exposto, pode se afirmar que o trabalho com seqüências didáticas é uma 

grande  oportunidade  de  trabalhar  a  leitura  e  escrita  como  prática  social  e  suas  múltiplas 

funções, com alunos das salas de recursos de 5ª a 8ª séries.

     Em resposta às inúmeras e significativas reflexões sobre o direito de todos à educação com 

qualidade, estabeleceu-se um planejamento com estratégias de ação que possam dar rumo e 

consistência ao trabalho do professor, contribuindo com as propostas de educação inclusiva na 

rede pública de ensino.

     Apropriando-se das sugestões desenvolvidas neste material  didático,  oportuniza-se ao 

aluno  entender  o  caráter  dialógico  da  linguagem,  a  relação  entre  a  língua  e  a  vida, 

estabelecendo uma inter-relação entre as atividades de leitura, produção, e análise lingüística.

     Espera-se que o roteiro com seqüências didáticas elaborado seja um esquema coerente para 

proporcionar  de  maneira  organizada  e  lógica  situações  adequadas  de  estudo,  de  leitura  e 

escrita  no  serviço  de  apoio  especializado,  podendo  estender-se  sua  aplicação  também ao 

Ensino Fundamental.

 



     Sem pretensão de apresentar uma proposta milagrosa, fica o desafio para todos testar, 

concordar,  discordar,  acrescentar,  retirar,  modificar  de  acordo  com a  construção  de  cada 

professor, da realidade social dos alunos e do projeto político de cada escola.
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Resumo:  Este  artigo relata  as  atividades desenvolvidas  pelo  Projeto  de 
Extensão  Universitária  intitulado  “Estação  Ciência  –  Módulo  de  Matemática” 
desenvolvido na Fundação Parque Tecnológico ITAIPU – FPTI em parceria com a 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Campus Foz do Iguaçu, 
este projeto atende alunos do ensino fundamental e médio, alem do publico em 
geral, dentro da Estação Ciência são desenvolvidas atividades diferentes da sala 
de aula que estimulam o interesse dos alunos pelas ciências. Na Estação Ciência 
tem  quatro  módulos:  Biologia,  Física  Informática  e  Matemática,  cada  módulo 
possui acadêmicos (bolsistas) que criam e desenvolvem atividades  direcionadas 
aos alunos, no Módulo de Matemática o intuito das atividades é disseminar e 
desmistificar a matemática, associando-a com o dia-a-dia de cada criança. As 
atividades valorizam o lúdico para tornar o ensino-aprendizagem mais acessível e 
humanizado.

Palavras-chave: Extensão, Educação e Matemática.



O Projeto de Extensão Universitária intitulado “Estação Ciência – Módulo 
de Matemática” iniciou no ano de 2006, e vem atendendo desde então alunos da 
rede  publica  e  privada  de  ensino  de  foz  do  Iguaçu  e  região.  Localizado  na 
Fundação Parque Tecnológico de Itaipu – FPTI, município de Foz do Iguaçu, e 
funciona através de uma parceria entre a Unioeste (Curso de Matemática) e a 
FPTI.

O objetivo principal deste projeto é disseminar a matemática e a ciência 
através de atividades elaboradas e desenvolvidas pelos acadêmicos valorizando 
sempre o lúdico e o criativo,  tornando o ensino aprendizagem da matemática 
acessível para todos, desmistificando a idéia de que é uma ciência difícil e “para 
poucos”. O Módulo de Matemática muda mensalmente às atividades, tornando-se 
um módulo dinâmico,  e quando as escolas retornam a Estação Ciência  vêem 
novas atividades. Tem também uma ampla flexibilidade na questão de disciplinas 
e conteúdos, podendo ser trabalhada nos diferentes ciclos de ensino, desta forma 
o  Módulo  de  Matemática  busca  sempre  melhorar  o  atendimento  não  só  aos 
alunos, mas também aos professores e demais visitantes.

Desde  2006  foram  realizadas  diversas  atividades,  apresentaremos  as 
atividades já aplicadas e seus principais resultados.

01-Uma História dos Números Para Crianças

Esta atividade foi  realizada de maneira diferente da convencional  e dos 
livros  didáticos,  isto,  para  atrair  a  atenção  das  crianças,  onde  elas  puderam 
interagir  e  construir  a  História  por  cenários  montados através  de  maquetes  e 
origamis, contendo alguns países, lugares e civilizações que contribuíram para o 
desenvolvimento dos números ao longo dos tempos.

Para tal, elaboramos uma trilha numérica com dez maquetes, indicadas por 
números,  iniciada  em  um,  e  finalizada  em  zero,  onde  pudemos  trabalhar  a 
questão do zero ter sido o último número a ser inventado. Estas maquetes fizeram 
um resgate histórico de alguns lugares/civilizações, onde tivemos os primeiros 
registros  dos  números,  sendo  que  estes  foram  também  sendo  desenvolvidos 
simultaneamente por diversos povos em diferentes lugares. 

Os  cenários  criados  seguiam  esta  ordem:  Idade  das  cavernas,  Egito, 
Mesopotâmia, Índia, China, Grécia, Roma, Holanda, França e Civilização Maia.

 No  passeio  pela  trilha  juntamente  com  os  alunos  discutíamos  e/ou 
questionávamos  a  necessidade  de  cada  povo  e  suas  contribuições  para  a 
Matemática e o mundo. Assim pudemos despertar nas crianças algo existente 
nelas,  mas que nem sempre percebia a sua real  importância,  instigando-as a 
curiosidade, a construção do pensamento e do conhecimento.

02-Jogos Boole

Neste jogo podemos trabalhar não só Matemática, mas também conteúdos 
de outras disciplinas, como português, história, geografia, biologia, tanto quanto 



se queira, dependendo da necessidade e criatividade do professor, podendo ser 
adaptado em diferentes níveis, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.

Mesmo que se trabalhem diversos conteúdos em diferentes disciplinas ele 
sempre vai estar ligado à lógica, que é um ramo da Matemática, pois o objetivo 
principal deste jogo é desenvolver o raciocínio lógico.  Por isso tornam-se mais 
interessantes do que os problemas padrão, aguçando a curiosidade e permitindo 
que ele desenvolva sua criatividade, sua iniciativa e seu espírito explorador. 

Os desafios são contados por histórias lúdicas indicando o caminho para o 
desenvolvimento e conclusão do raciocínio, uma valiosa opção para se trabalhar 
com crianças  é  utilizar  material  atraente  e  colorido,  para  estimular  o  aluno  a 
participar.

No  inicio,  a  percepção  que  as  crianças  demonstraram  diante  desta 
atividade  foi  que  iriam  brincar  com  “adivinhações”,  brincadeira  esta  muito 
conhecida por eles na escola, e que não estavam trabalhando com matemática, 
ou ainda desenvolvendo o raciocínio lógico matemático para tal. Percepção esta 
que pudemos modificar ao longo da atividade através de dialogo e conjecturas.

03-Água: Trabalhando o Conceito de Volume

Esta atividade foi preparada para ser realizada na semana do dia 22 de 
março de 2007, onde foi comemorado o dia mundial da água, inclusive ocorrendo 
comemorações  sediadas  na  Itaipu  Binacional  juntamente  com  FPTI,  onde  se 
reuniram  entidades  civis  públicas  e  privadas,  o  representante  da  ONU 
(Organização das Nações Unidas) José Tubino, o Diretor Geral da Itaipu Jorge 
Samek, o Governador do Estado do Paraná Roberto Requião e o Gerente da 
Fundação  Roberto  Marinho  para  assinarem  dois  documentos  firmando  o 
compromisso de preservação da água, rios e nascentes. 

O  objetivo  principal  para  esta  atividade  foi  de  trabalhar  o  conceito  de 
medidas utilizadas para medir líquidos, como, litros, milímetros e metros cúbicos e 
também o conceito de volume. 

Para se iniciar a atividade tínhamos um diálogo com os alunos sobre a 
importância da água, como poderíamos utilizá-la de maneira a não desperdiçá-la:

-  Qual  a maneira correta de escovar  os dentes? Com a torneira aberta 
durante a realização disto? Ou abrindo-a apenas quando necessário?

-  E para  tomar banho? Podemos ficar  com o  chuveiro  ligado por  trinta 
minutos? Isso garante a higiene? 

- Como devemos lavar as calçadas? É possível reutilizar a água?
- A partir destes gastos, como é calculada a quantia de água que utilizamos 

no mês?
Assim, pudemos promover  a conscientização dos alunos em relação ao 

mau uso da água, esta fonte riquíssima que a natureza nos disponibiliza.

04-Criando Imagens a partir de um Espelho



Esta atividade teve como objetivo principal mostrar que a matemática não é 
somente números, e sim que podemos usar a imaginação e se divertir com ela 
também. Ela é iniciada com exemplos simples e práticos que fazemos todos os 
dias,  como  por  exemplo,  nos  olharmos  no  espelho.  Será  que  quando  nos 
olhamos, somos iguais ao que estamos vendo? 

Através de um espelho, uma figura de borboleta e a metade de um campo 
de futebol fizemos a introdução da atividade explicando o conceito de simetria. 
Após, os alunos trabalharam com dobraduras e tinta guache construindo figuras 
simétricas. 

Por estarem em contato direto com o material  e desenvolverem experiências,  os 
alunos criam seu próprio conhecimento e não apenas recebem informação como é feito no 
ensino tradicional,  assim eles acabam se considerando cientistas,  capazes  de fazer  suas 
inversões, estimulando sua criatividade.

Os professores também gostaram das atividades e realizaram junto com 
seus alunos, dizendo que pretendiam utilizá-las em sala de aula,  para sair  da 
rotina e trabalhar não apenas a teoria, mas sim a prática.

05-Cidade Geométrica 

A atividade é apresentada em forma de um mini teatro que conta a historia 
da Cidade Geométrica. Nesta cidade tudo está associado às formas geométricas, 
enquanto  um  cientista  conta  a  historinha  (Cidade  Geométrica)  o  outro  fica 
encarregado  de  manipular  os  objetos  dentro  do  cenário  montado,  prendendo 
assim a atenção das crianças. Após o término da história apresentamos á elas 
cinco  formas  geométricas  (quadrado,  retângulo,  triângulo,  circulo  e  a 
circunferência),  deixando  bem  claro  as  diferenças  e  semelhança  entre  elas, 
depois abrimos um espaço para que as crianças nos contem onde elas vêem 
essas formas em seu dia-a-dia, tanto na rua como em sua casa, na escola, no 
parque,  e  em  outros  locais  para  que  desta  forma  elas  percebam  que  a 
matemática  esta  presente  em  tudo  o  que  fazemos.  Terminada  a  discussão 
fazemos uma brincadeira, dizendo para elas procurarem um “amiguinho” que esta 
no  módulo,  mas  se  escondeu  por  estar  com  vergonha.  Assim  as  crianças 
levantam de suas carteiras e passam a procurar pela sala, damos a elas a dica de 
que  o  “amiguinho”  é  todo  colorido  e  cheio  de  formas  geométricas,  aí  elas 
descobrem  que  o  amiguinho  é  um  palhaço  que  esta  na  parede.  Usando  a 
criatividade das crianças pedimos a elas para darem um nome ao “amiguinho”, os 
nome  são  sempre  bem  diversificados  e  originais,  como  por  exemplo, 
Retangotangomagrileti, Quaretricirculo, onde as crianças fizeram uma junção do 
nome das  formas  geométricas  para  montar  o  nome.  Cada  aluno  constrói  um 
“amigo geométrico”  para levar  para casa e brincar  com o  irmão ou colega,  e 
transmitindo o conhecimento da figuras geométricas que obtiveram, mas com a 
condição de falarem todas as formas e suas respectivas definições geométricas 
aprendidas  no  dia,  cada  um põem um nome no  seu  “amiguinho”  encerrando 
assim a atividade.



As crianças conseguem fazer a assimilação das formas geométricas com 
os objetos  utilizados no seu cotidiano,  onde elas conseguem sair  do abstrato 
passando  a  concretizar  as  figuras,  aproximando  assim  a  geometria  de  sua 
realidade. Construindo o “amiguinho” elas soltam sua imaginação desenvolvendo 
melhor sua criatividade, essa é uma atividade que pode ser trabalhada no 1º e 2º 
ciclos.

A percepção inicial  dos alunos é que a atividade desenvolvida será um 
teatro,  mas  não  identificam  a  geometria  como  sendo  parte  da  matemática, 
esperam sempre a parte numérica. Essa percepção é mudada com o decorrer da 
atividade onde eles passam a associar a geometria como parte da matemática e 
do nosso dia-a-dia. 

06.  Feira Mágica

Ao  entrarem  no  módulo  as  crianças  sentam-se  em círculo  e  iniciamos 
atividade com uma conversa informal. Depois disto passamos a observar qual a 
relação da matemática com a feira, deixando com que elas falem, chegando à 
conclusão de que a matemática está presente nos preços, na quantidade, na data 
de  validade,  nas unidades de medida  e também nas formas geométricas dos 
produtos.  Com  isso  pedimos  a  elas  o  que  necessitamos  ter  para  fazer  uma 
compra,  as  respostas  obtidas  são  sempre  no  sentido  de  como saber  quanto 
dinheiro tem o preço de cada produto, até quanto posso comprar e saber calcular 
mentalmente. 

A seguir cada um recebe uma quantidade de dinheiro fictício de diferente 
valor e tem o desafio de comprar a quantidade exata. Após a compra eles passam 
no caixa,  onde fazemos o  cálculo  mental  com cada um,  e,  na  hora  do  troco 
devolvemos o dinheiro a mais ou a menos para que eles percebam que tem o 
direito de reclamar e o dever de devolver.

Esta atividade foi  elaborada com o objetivo inicial de trabalhar o cálculo 
mental  e  o  raciocínio  lógico  das  crianças,  mas  no  decorrer  da  atividade  foi 
possível trabalhar também conceitos de ética, moral e o consumismo, passamos 
alguns conceitos éticos, que com a prática foi possível abordar ajudando assim na 
formação de cidadãos conscientes. 

07. Jogando com o tangram

A atividade tem como objetivo trabalhar o raciocínio lógico e ressaltar que 
as formas geométricas - ao contrario do que muitas crianças pensam - também 
fazem parte da matemática, e que a matemática se bem trabalhada também é 
uma  ciência  gostosa  e  divertida  de  se  estudar.  Por  ser  uma  atividade 
desenvolvida em grupo, buscamos também trabalhar a questão do respeito com a 
opinião do colega ajudando no convívio social delas.

A  atividade  inicia-se  como uma breve  conversa  com as crianças,  onde 
associamos o dia-a-dia delas com a matemática e mostramos que a matemática 



esta presente em tudo o que fazemos. Após isso contamos para elas uma das 
lendas do Tangram, onde fala a sua origem, que apesar de ser matemático, ao 
contrario do que parece é um jogo simples de quebra cabeça, mas que com ele 
podemos montar milhares de figuras. Terminada a conversa inicial dividimos as 
crianças em dois grupos, e lhes aplicamos um desafio de montar o tangram na 
forma original a de um quadrado, mas antes de colocar cada peça o grupo precisa 
responder uma questão de matemática e por fim cada um monta uma peça do 
quadrado.

Nesta atividade percebemos um grande interesse por parte das crianças 
em montar as varias figuras com o tangram, e saem do modulo entusiasmadas 
com o desafio e com o jogo que conheceram. 

08. Tangram dobradura

Quando  entram  no  modulo  de  matemática  as  crianças  nem  sempre 
percebem que é a matemática, por não verem uma sala tradicional, percebem 
que ela é composta não apenas pelas contas e números,  mas também pelas 
formas geométricas e pelos jogos que desenvolvem o raciocínio lógico, como o 
tangram.  Com isso  contamos  a  origem do  tangram através  de  uma de  suas 
lendas,  após isso aplicamos o desafio  de montarem a partir  de um quadrado 
através apenas de dobraduras as sete peças que compõem o tangram. Depois de 
dobrado e formado as peças recortamos e entregamos figuras que podem ser 
montadas com o tangram e deixamos para elas o desafio de montarem em casa 
ou com seus amigos novas figuras usando a sua imaginação. 

Por ser uma atividade onde as crianças participam ativamente e constroem 
seu próprio material, percebemos uma animação muitos grande e despertamos 
assim um gosto pela matemática que talvez antes não existisse

 
Percebemos  que  durante  esse  período  de  atendimento,  o  módulo  de 

matemática  contribuiu  com  a  formação  dos  “cientistas”  que  passaram  pela 
estação ciência,  alcançando os objetivos  iniciais,  socializando,  humanizando e 
desmistificando a matemática e promovendo a interação da comunidade com a 
Estação Ciência.
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Licenciatura em Matemática.

Palavras-Chave: Estação Ciência, Matemática e Formação de Professores.

ESTAÇÃO CIÊNCIA – MÓDULO DE MATEMÁTICA:

TRANSPONDO BARREIRAS E DIVULGANDO O CONHECIMENTO

Introdução:  No ano de 2006 iniciamos O Projeto “Estação Ciência – Módulo de 

Matemática” com o objetivo de desmistificar a Matemática e torna-la acessível a 

todos.  Desde  então  está  contribuindo  significativamente  para  uma  mudança 

qualitativa no Ensino Fundamental das séries iniciais da tríplice fronteira. A partir 

da parceria entre a FPTI – Fundação Parque Tecnológico Itaipu, o Programa de 

Desenvolvimento  Tecnológico  Avançado  -  PDTA,  a  Universidade  Estadual  do 

Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE  –  Campus  de  Foz  do  Iguaçu  e  o  Curso  de 

Licenciatura em Matemática é que se desenvolve este projeto, que atende alunos 

de escolas públicas e privadas de Foz do Iguaçu e região, assim como toda a 

comunidade que possui o interesse de estar conhecendo este trabalho, incluindo 

os países vizinhos (Argentina e Paraguai).

Os alunos que visitam a Estação Ciência além de ter a oportunidade de participar 

de todas as atividades desenvolvidas, também passam há conhecer um pouco 

mais sobre o universo científico.

Particularmente o módulo de Matemática visa trabalhar com o lúdico, ou seja de 

forma com que os alunos se interessem por aprender, pois o brincar, se divertir faz 

parte  da  infância.  Esta  forma  diferente  de  ensinar  Matemática  está  trazendo 

resultados positivos  e também despertando nos professores que acompanham 

seus alunos o interesse pelas atividades do módulo. Pensando nisso foi que em 

2008 se iniciou uma nova fase, no intuito de disseminar o conhecimento científico 

levando um pedacinho da Estação Ciência as escolas, para a sala de aula, no 

intuito de que as percepções provocadas nos alunos sejam também motivos de 

transformação e formação continuada aos professores, uma vez que estes são 



partes inseparáveis do processo, dando oportunidade e condições para enfrentar 

a diversidade existente no processo educacional. De acordo com D´AMBRÓSIO 

(1998):

“[...]  estamos reconhecendo que entre ensinar e aprender não há 

uma relação de causa e efeito. [...] Sem dúvida, aquele professor 

que vê passar a informação,  ensinar algo,  repetir  conhecimentos 

feitos e congelados está com os dias contados. O novo perfil  do 

professor é fundamentalmente o de um facilitador da aprendizagem 

do aluno e de um companheiro na busca do novo. [...]"

O que se espera dos professores em sala de aula é que estes sejam criativos e 

busquem  nas  mais  simples  ações,  estratégias  de  explorar  o  ensino  da 

Matemática, dando subsídios para que seus alunos se desenvolvam como seres 

humanos  críticos  e  conscientes  de  suas  responsabilidades,  que  promovam  a 

reflexão  e  a  conscientização  da  importância  do  conhecimento  em suas  vidas, 

resultando numa melhora significativa no processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina e em geral, do contexto escolar. Para nós, o ensino de Matemática não 

contribui apenas para o desenvolvimento do raciocínio lógico e do pensamento, 

mais  do  que  isso,  este  ensino  desenvolve  a  criatividade  do  aluno,  a  sua 

capacidade  de  pensar  e  saber  posicionar-se  de  forma  critica  e 

independentemente,  valorizando-o  em todas  as  suas  ações  e  potencialidades, 

dando liberdade de escolha para este. Conforme cita LIMA (1997, p. 106-107), 

“[...] o problema do educador é estimular a criança para que ela 

exerça  seu  poder  de  assimilação  acomodação  [...]  o  papel  do 

professor  é  criar  situações  que  estimulem  o  processo 

construtivista do organismo com vistas à elaboração de estruturas 

fundamentais  de  caráter  universal  das  quais  dependem  as 

aquisições de habilidades diversas [...]"



Assim, com a proposta deste curso de capacitação para os professores da rede 

Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu esperamos contribuir para o processo de 

formação continuada de professores,  para que se reverta em benefícios na sala 

de aula, que se facilite o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o 

professor  é  o  principal  mediador  entre  o  conhecimento  e  as  possíveis 

transformações  tanto  na  escola  quanto  na  sociedade.  Pensando  em contribuir 

para  este  processo,  no  Módulo  de  Matemática  desenvolvemos  atividades  que 

visam o aspecto lúdico e interativo da disciplina, para que professores e futuros 

professores criem e recriem novas metodologias de ensino, facilitando o processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática, mais do que isso, que todos possam 

vivenciar,  (re)  criar  e  (re)  construir  o  seu  conhecimento  matemático  de  forma 

dinâmica, lúdica e prazerosa. 

Objetivos:  Através  deste  projeto  que  está  sendo  desenvolvido  com  os 

professores da rede municipal de ensino de Foz do Iguaçu temos como principal 

objetivo  tornar  o  conhecimento  Matemático  acessível  aos  professores  que 

lecionam Matemática, independente de sua formação, através de oficinas, além de 

ensinar a matemática através de atividades lúdicas, possibilitar a troca de saberes 

entre a rede municipal de ensino e o curso de Matemática, estimular a curiosidade 

e o espírito cientifico dos professores do ensino fundamental, facilitar o processo 

de  ensino  da  matemática,  incentivar  e  oportunizar  a  (re)construção  do 

conhecimento matemático fora do ambiente escolar, articular, produzir e divulgar 

conhecimento  científico,  desenvolver  o  raciocínio  lógico  e  a  criatividade  nos 

monitores  de  Matemática  e  nos  professores  da  rede  municipal  de  ensino 

contribuindo assim para o processo de formação continuada de professores. 

Métodos: Acreditamos que a aprendizagem se dá de maneira mais eficaz se os 

alunos possuem em mãos o material concreto, que seja diferente da sala de aula, 

e  até  mesmo  do  método  tradicional  de  ensino.  Na  sala  de  aula  enquanto  o 

professor  transmite  o  conhecimento  o  aluno  precisa  imaginar  uma  situação 



problema  para  que  consiga  resolver  uma  determinada  situação.  Na  Estação 

Ciência – Módulo de Matemática, procuramos dar aos alunos todos os subsídios 

necessários para que ele realize com sucesso sua atividade, isto esta gerando 

grandes resultados, pois estes conseguem relacionar a matemática aprendida na 

sala de aula com situações do dia-a-dia. Dentre estas atividades podemos citar a 

atividade de Simetria, que ensinamos aos alunos através de uma ação que todos 

eles realizam no seu cotidiano, se olhar no espelho. Este conceito matemático de 

acordo com alguns livros didáticos é ensinado a alunos de 8ª série, sendo assim 

vale destacar que realizamos esta atividade com alunos de 3ª séries do Ensino 

Fundamental,  de forma lúdica, através de dobraduras, papel, recortes e tinta é 

desta mesma forma lúdica que estamos trabalhando com os professores para que 

os alunos não tenham somente um momento na Estação Ciência,  mas possa 

também vivenciar isto na sala de aula. 

Discussão e Resultados: Ao longo do projeto pesquisas foram realizadas, assim 

como  reuniões  semanais  com  a  equipe  do  projeto  para  a  elaboração  das 

atividades focando sempre o aspecto lúdico e entre  estas atividades podemos 

citar  as  que  já  foram  trabalhadas  com  os  alunos:  A  História  dos  Números, 

Trabalhando  com  Volume,  Simetria,  Jogos  Boole,  Feira  Mágica,  Cidade 

Geométrica e o Tangram.

Durante as atividades pudemos perceber também que a Matemática muitas vezes 

estava sendo (re) descoberta não só pelos alunos, mas também pelos professores 

destes alunos. O professor do primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental 

leciona  todas  as  disciplinas  da  grade  curricular  e  muitas  vezes  por  não  ter 

familiaridade  com  a  Matemática  acaba  lecionando  de  maneira  tradicional  e  a 

relegando a um segundo plano. Sendo assim, é necessário que atuemos em duas 

frentes de trabalho, uma que irá trabalhar as concepções dos alunos e uma outra 

que propomos que irá trabalhar a concepção dos professores. Muitos objetivos 

foram  alcançados,  além  de  se  trabalhar  matemática  também  exploramos  os 

conceitos de ética e cidadania através das atividades. 



Conclusões:  Faz-se necessário à intervenção, principalmente dos professores, 

em  oferecer  aos  alunos  sempre  que  identificados  problemas  referentes  à 

aprendizagem,  constantes  modificações  metodológicas,  buscando  alternativas 

para  incentivar  e  desafiar  seus  alunos,  tornando  o  ensino  mais  dinâmico  e 

conivente  com  a  realidade  deles.  Concordando  com  D’Ambrósio  (1998), 

proporcionar aos professores uma visão sobre outras formas de ensino, onde este 

não  seja  mero  transmissor  de  conhecimento,  mas  que  incentive,  indique  e 

construa junto aos seus alunos o conhecimento matemático,  para que este se 

torne  um  investigador,  crítico  e  consciente,  auxiliando-o  a  pensar 

progressivamente, a fazer conjecturas e a perceber os fenômenos a sua volta é 

uma necessidade. Mais do que isso, a busca por uma educação de qualidade 

onde  o  aluno,  o  professor  e  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  sejam 

inseparáveis e partes importantes do processo. 

Referências:

D’AMBRÓSIO,  U.  Educação  Matemática:  da  teoria  à  prática.  Campinas: 

Papirus, 1996.

D´AMBRÓSIO, U.  Relações Entre a Matemática e a Educação Matemática: 

Lições do Passado e Perspectivas Para o Futuro. Anais do VI ENEM, 1998, 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática. 

KAMII, C. Crianças Pequenas Continuam Reinventando. Porto Alegre: Artmed, 

2005.

LIBÂNEO, J. C. Adeus Professor, Adeus Professora?. São Paulo: Cortez, 2003.

LIMA, L. O. Construtivismo Epistemológico e Construtivismo Pedagógico. In: 

FREITAG, B. (Org.). Piaget: 100 anos. São Paulo: Cortez, 1997. p.106-107.

LORENZATO,  S.  Educação  Infantil  e  Percepção  Matemática. São  Paulo: 

Autores Associados, 2006.

SMOOTHEY, M. Atividades e Jogos com Números. São Paulo: Scipione, 1997. 

(Coleção Investigação Matemática) 



Contato:
Profª Ms. Renata Camacho Bezerra: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE,  Campus de Foz do  Iguaçu,  Avenida  Tarquínio  Joslin  dos  Santos, 
1300, Bairro: Pólo Universitário, E-mail: renatacamachobezerra@gmail.com.

mailto:renatacamachobezerra@gmail.com


EXPERIMENTOS DE FÍSICA NA ESTAÇÃO 

CIÊNCIA DO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU

Daniel  Iria Machado 1 , Fernanda  Maria Nodari 1 , Vitor  Luiz  Reis 1,2

1 Centro  de  Engenharias  e Ciências  Exatas  �  CECE /  Universidade  Estadual  do  Oeste  do 

Paraná  �  Unioeste

2  Bolsista  do  PDTA /  FPTI �  BRdpedm@uol.com.br,  fmnodari@itaipu.gov.br,  

vitor.kings@gmail.com

Área  temática:  04  �  Educação.

Comunicação:  Oral.

Resumo.  O presente  artigo  apresenta  o  trabalho  de  ensino  informal  de  

Física  pro movido  na  Estação  Ciência, centro  de  Ciências  do  Parque  

Tecnológico  Itaipu  (PTI).  Esse  tipo  de  espaço  oferece  novas  formas  de  

aprendizagem  de  conteúdos  da  Ciência  e  da  Tecnologia,  de  modo  des -

contraído  e  lúdico,  por  meio  de  exposições,  experimentos  interativos,  

demons trações,  simu lações,  observações  de  fenômenos  naturais  e 

outras  atividades.  Com  os  equi pamentos  e  recursos  do  Módulo  de  Física  

da  Estação  Ciência,  em  funcionamento  desde  setembro  de  2006,  

empreendem - se  ações  educativas  visando  a  contri buir  para  os  partici -

pantes  conhe cerem  fenômenos,  princípios  e  con ceitos  básicos  da  Física,  

estimular  seu  interesse  por  essa  disciplina  e  pela  Ciência  em  geral,  e  

favorecer  que  percebam  rela ções  entre  Ciência,  Tecno logia  e  Sociedade.  

São  utilizados  roteiros  didáticos  para  orientar  as  dinâmicas  adaptadas  

ao  nível  de  maturidade  cognitiva  do  público  visitante  e  consi derando  

seus  conhecimentos  prévios .  Tem- se  observado  grande  interesse  e 

motivação  dos  alunos  atendidos  durante  as  atividades  realizadas,  que  

envol vem  elaboração  de  hipóteses,  expe rimen tação,  discussão  dos  

resultados  obtidos  e  estabele cimento  de  relações  com  situações  do  



cotidiano.

Palavras - chave:  Física;  Ensino  de  Ciências;  Centro  de  Ciências.

1  Introdução

Os  centros  ou  museus  de  Ciências  desempenha m  um  papel  

relevante  na  socie dade,  atuando  na  divulgação  de  conhecimentos  

científicos  e  tecnológicos  à  população  em  geral  e,  em  especial,  aos  

jovens  estudantes.  Esses  espaços,  que  não  necessariamente  contemplam  

a  estrutura  dos  currículos  tradicionais  e  nem  conferem  graus  ou  

diplomas  aos  visitantes,  destinam - se  primordialmente  à  educação  

informal  (GASPAR, 1993).

Como  esclarece  Saad  (1998),  as  opções  educativas  oferecidas  por  essas  
instituições  não  possuem  caráter  obrigatório  nem  envolvem  avaliação,  
estando  abertas  tanto  a  alunos  quanto  ao  público  em  geral.

 Os  centros  de  Ciências  propiciam  formas  diferenciadas  e  estimulantes  
de  apren dizagem,  complementares  à  educação  formal  oferecida  pelas  
escolas.  Um  de  seus  objetivos  é  promover  a  divulgação  científica,  
facultando  aos  não- especialistas  a  obtenção  de  infor mações  sobre  os  
avanços  em  algum  ramo  da  Ciência  e  o  desenvolvimento  de  uma  visão  
sobre  a  importância  desses  conhecimentos  e  as  conseqüências  de  seu  
uso  na  vida  cotidiana  (PÉREZ; MOLINÍ, 2004).

finalidades  dessas  instituições  podem  ser  alcançadas  com  a  organização  de  expo sições  atraentes,  a  

realização  de  demons trações  interessantes,  a  montagem  de  experi mentos  interativos,  o  desenvolvimento  de  

simulações  realistas,  a  organização  de  observações  de  eventos  da  natureza  e  outras  formas  de  comunicação  

capazes  de  permitir  a  visualização  de  um  determinado  fenômeno  ou  a  comprovação  de  algum  princípio  ou  

lei  do  mundo  natural.

Apesar  de  seu  caráter  informal,  os  centros  de  Ciências  podem  

auxiliar  na  consecução  de  uma  série  de  objetivos  educacionais  de  valor  

relacionados  à  alfabe tização  científica  dos  indi víduos.

O  cidadão  alfabetizado  cientificamente  é  aquele  capaz  de  pensar  

racionalmente  sobre  a  Ciência  e  sua  relação  com  problemas  pessoais,  

sociais,  políticos  e  econômicos,  apto  a  ge renciar  questões  envolvendo  

conhecimentos  científicos  que  provavelmente  encontrará  ao  longo  da  

vida  (HURD, 1998).

Um  centro  de  Ciências  pode  contribuir  para  os  visitantes  se  
familiarizarem  com  fatos,  conceitos,  princípios  e  teorias  significativos  



da  Ciência;  compreenderem  idéias  gerais  sobre  as  características  da  
Ciência  e  as  interações  entre  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade;  e  mani -
festarem  atitudes  e  interesses  participativos  relacionados  à  Ciência.  
Segundo  Champagne  e  Klopfer  (1982),  tais  itens  são  componentes  
importantes  da  alfa betização  científica,  desejável  para  os  indivíduos  
gerenciarem  satisfatoriamente  suas  vidas  em  uma  Sociedade  
fundamentada  em  Ciência  e Tecnologia.

Além  de  promover  a  alfabetização  científica,  os  centros  de  

Ciências  podem  desem penhar  um  papel  relevante  para  motivar  a  

aprendizagem  das  Ciências  e  estimular  a  criati vidade  dos  estudantes,  a  

partir  do  contato  com  questões  científicas  apresentadas  de  modo  

divertido  e instigante,  e que  demandam  a busca  de  soluções.  

As  ações  pedagógicas  no  espaço  de  um  centro  de  Ciências  podem  

ser  conduzidas  de  acordo  com  princípios  construtivistas  de  ensino  e 

aprendizagem.  Nesse  enfoque,  considera - se  que  a  aprendizagem  ocorre  

por  meio  do  envolvimento  ativo  do  aprendiz  na  construção  do  

conhecimento  e  assume - se  o  papel  importante  desempenhado  pelas  

idéias  prévias  dos  estu dantes  nesse  processo  (MORTIMER, 1995).

  Como  expõem  Pérez  e  Moliní  (2004),  um  museu  de  Ciências  

permite  colocar  em  prática  habilidades  intelectuais  tais  como  o  

questionamento,  a  antecipação  de  uma  resposta  e  a  busca  pela  

informação,  dentre  outras.  Esses  procedimentos  requerem  uma  postura  

ativa  do  aprendiz  e  a  mobilização  de  conceitos  de  sua  estrutura  

cognitiva  para  construir  novos  significados.

No  Parque  Tecnológico  Itaipu  (PTI),em  Foz  do  Iguaçu,  encontra - se  

um  centro  de  Ciências  chamado  Estação  Ciência,  em  funcionamento  

desde  setembro  de  2006,  voltado  principalmente  a  estudantes  do  Ensino  

Fundamental.  Uma  das  áreas  da  Estação  Ciência  dispõe  de  materiais  e  

equipamentos  de  ensino  de  Física  para  a  realização  de  ações  educativas.  

Neste  artigo,  busca- se  apresentar  e  avaliar  as  propostas  até  então  
desenvolvidas  para  promover  o  ensino  informal  no  Módulo  de  Física  
da  Estação  Ciência , com  funda mentação  no  campo  da  Educação  para  a  
Ciência.



2  O Módulo  de  Física
O  Módulo  de  Físicaconta  atualmente  com  um  conjunto  de  

aparelhos  e  recursos  didá ticos  para  se  fazer  demonstrações,  simulações  

e  experi mentos  interativos,  os  quais  podem  abarcar  fenômenos  

mecânicos,  térmicos,  ópticos,  ondulatórios,  ele tromagnéticos  e  de  Física  

Moderna.

O   principal   objetivo   das   atividades   elaboradas   é  para   que   os   participantes 

construam noções sobre fenômenos, princípios e conceitos básicos da Física. Buscase 

também favorecer a percepção das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, e 

estimular o interesse pela Física e a Ciência em geral.

Esperase, desse modo, dar suporte experimental ao ensino das escolas da região por 
intermédio de atividades educativas informais e contribuir ainda para a divulgação 
científica em Foz do Iguaçu.

3  Desenvolvimento  das  atividades

 As  propostas  do  Módulo  de  Física  são  estruturadas  e  

implementadas  sob  a  orien tação  de  professores  da  Universidade  

Estadual  do  Oeste  do  Paraná  (Unioeste),  com  a  par ticipação  de  discentes  

dessa  instituição  e  o  suporte  operacional  de  uma  equipe  coor denada  

pelo  Programa  de  Desenvolvimento  Tecnológico  Avançado  (PDTA),  da  

Fundação  PTI. 

Dentre as práticas efetuadas, destacamse as seguintes:

a) demonstrações com um minigerador manual emprego de uma grande maquete da 
usina de Itaipu, para permitir a construção de idéias sobre a produção, transmissão e 
consumo de energia elétrica (figura 1).
b) simulações com a maquete Casa Energizada, do Programa Nacional de Conser
vação de Energia Elétrica (Procel), mostrar o consumo de energia elétrica por 
diferentes aparelhos e possibilitar uma discussão sobre o combate ao desperdício. 
c) experimentos com um gerador de Van de Graaff, para facultar o desenvolvimento de 
noções sobre os processos de eletrização dos corpos e ilustrar os mecanismos de criação 
de raios.



Figura  1.  Demonst ração  com  o minigerador  manual.

Para  orientar  as  atividades,  são  utilizados  roteiros  adaptados  ao  

nível  de  matu ridade  cognitiva  dos  estudantes  a  serem  atendidos  e 

considerando  seus  conheci mentos  prévios.  

A  Estação  Ciência  recebe  dois  grupos  de  40  estudantes  por  dia,  
oriundos,  em  sua  maior  parte,  das  escolas  municipais  de  Foz  do  Iguaçu,  
sendo  um  de  manhã  e  outro  à  tarde,  de  terça - feira  a  sexta - feira.  Cada  
grupo  é dividido  em  quatro  subgrupos.

Os  alunos  de  cada  subgrupo  passam  cerca  de  20  minutos  no  
espaço  dedicado  à  Física,  acompanhando  as  demonst rações,  interagindo  
com  os  experimentos  e  discutindo  explicações  para  os  fenômenos  
observados.

Aos  estudantes  é  proposto,  antes  de  cada  demons tração  ou  
experimento,  que  façam  previsões  sobre  o  que  ocorrerá  ao  se  acionar  o  
dispositivo  relacionado.  Após  a  visualização  dos  fenômenos,  os  alunos  
são  incentivados  a  fazer  comparações  entre  o  previsto  e  o  obser vado.  
Eles  são  estimulados  também  a  propor  explicações  para  os  fatos  
examinados.  A  abor dagem  cien tífica  adequada  ao  caso  é  exposta  e 
debatida  com  os  estudantes  ao  final  de  cada  atividade.  Além  dos  
conceitos  físicos,  procura - se  contemplar  nas  explanações  possíveis  
relações  entre  Ciência,  Tecnologia  e Sociedade.



4  Resultados

O trabalho  desempenhado  no  Módulo  de  Física  da  Estação  Ciência  

permitiu  o  aten dimento  de  um  público  de  mais  de  15.500  visitantes  

desde  a  sua  implantação,  uma  abrangência  que  inclui  quase  todos  os  

colégios  municipais  de  Ensino  Fundamental  de  Foz  do  Iguaçu.

No  período  de  aproximadamente  18  meses  de  funcionamento,  
além  das  atividades  de  suporte  operacional,  os  discentes  da  Unioeste  
elaboraram  roteiros  didáticos  e  cons truíram  alguns  dos  aparatos  
atualmente  utilizados  no  Módulo,  tais  como  um  pro tótipo  de  motor  
elétrico  e o  anel  de  Thomson  (anel  saltante) .

No  ano  de  2007,  os  acadêmicos  do  primeiro  ano  de  Engenharia  
Elétrica  e  Enge nharia  Mecânica  desenvolveram  kits  de  equipamentos  
didáticos  de  baixo  custo,  os  quais  foram  ava liados  pelas  crianças  que  
visitaram  a  Estação  Ciência  no  mês  de  agosto  e  estão  sendo  gra -
dualmente  incorporados  ao  dia- a- dia  do  Módulo  de  Física.

Vem- se  observando  um  impacto  positivo  causado  pelos  
experimentos  e  demonst rações  reali zadas  no  Módulo  de  Física  sobre  os  
estudantes,  despertando  neles  a  curiosidade,  moti vando  a  compreensão  
de  fenômenos  físicos  e  estimulando  a  percepção  das  relações  destes  
com  ocor rências  do  dia- a- dia  e questões  tecnológicas.

Os  professores  acompanhan tes  têm  demonstrado  um  interesse  
particular  pela  abor dagem  lúdica  e  interdisciplinar  utilizada  no  
desenvolvimento  dos  experimentos  e  con ceitos  físicos,  sendo  freqüente  
a  sugestão  de  que  a  metodologia  empregada,  que  incentiva  o  pen -
samento  lógico  na  busca  de  soluções  para  um  problema  proposto,  deva  
ser  também  adotada  em  sala  de  aula.  

5  Considerações  finais

Este  artigo  forneceu  uma  visão  geral  sobre  as  concepções  e  ações  

desenvolvidas  no  Módulo  de  Física  da  Estação  Ciência .  Esse  espaço,  

dedicado  ao  ensino  informal  de  Ciências,  vem  buscando  desempenhar  

seu  papel  educacional  em  Foz  do  Iguaçu,  ao  estimular  a  alfabe tização  

científica,  promover  a  divulgação  da  Ciência  e  fomentar  a  aproximação  

da  univer sidade  com  a popu lação  em  geral.

A abordagem informal e lúdica de temas que relacionam Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, explorando a interação do aprendiz com experimentos didáticos, objetivando 

a construção do conhecimento, é um diferencial de grande potencial pedagógico.
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EXPLORANDO OS NÚMEROS IRRACIONAIS NA SALA DE AULA DE MATEMÁTICA
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RESUMO:  Este  artigo  relata  as  principais  ações,  bem  como  os  resultados  mais 
significativos e as principais dificuldades encontradas, ao longo do trabalho que vimos 
desenvolvendo nos últimos meses,  intitulado  Explorando os Números Irracionais e  a  
Metodologia da Resolução de Problemas na sala de aula de Matemática: investigando 
as práticas docentes, vinculado ao Laboratório  de Ensino de Matemática de Foz do 
Iguaçu – LEM – Foz. Procuramos investigar as dificuldades (de professores da rede 
pública e de alunos tanto do ensino médio quanto do ensino superior) que cercam o 
conceito de número irracional e as concepções metodológicas dos professores acerca 
do assunto.

PALAVRAS-CHAVES: Educação Matemática, Números Irracionais e Metodologia da 
Resolução de Problemas.

INTRODUÇÃO:  A atividade matemática pode ser pensada como um foco tripolar: (i) a 
matemática  escolar  –  considerada  como  um  conjunto  de  iniciativas  que  visam  o 
desenvolvimento de conhecimento matemático, sujeito a negociação, em contexto sócio-
cultural  específico,  a  sala  de  aula;  (ii)  a  matemática  extra-escolar  ou  cotidiana  – 
atividades  envolvendo  conhecimentos  matemáticos  no  contexto  de  situações  extra-
escolares,  como comércio,  práticas  profissionais,  domicílios  e  (iii)  a  matemática  dos 
matemáticos  –  pensada  como  corpo  de  conhecimento  científico,  socialmente 
compartilhado,  epistemologicamente  delimitado  e  praticado  por  grupos  profissionais-
institucionais  específicos  –  os  centros  de  produção  de  conhecimento  matemático 
acadêmico (Falcão, 2003). Certamente, há diferenças de diversas ordens ao se tratar 
uma  ou  outra  destas  abordagens,  vista  que  os  objetivos,  as  necessidades  e  os 
interesses  dos  indivíduos  pertencentes  aos  diferentes  grupos  podem  variar 
significativamente. A educação matemática como campo de investigação, preocupa-se 
com as múltiplas conexões e determinações destas abordagens, visando ao respeito à 
diversidade  do  pensamento  e  da  produção  matemática;  balizada  pela  busca  da 
compreensão das raízes da diversidade cultural, pelos processos e caminhos lógicos da 

1 Bolsista PROEX – UNIOESTE.  Discente UNIOESTE/CECE/Matemática. Membro do GPEM- Grupo de Pesquisa 
em  Educação  Matemática  e  do  LEM  –  Laboratório  de  Ensino  de  Matemática  de  Foz  do  Iguaçu.  E-mail: 
mpboff@gmail.com 
2Profa Adjunta UNIOESTE/CECE/Matemática. Pesquisadora GPEM e LEM. E-mail: peresbi@yahoo.com.br.



produção do conhecimento matemático e do seu significado no ato de ensinar,  suas 
implicações  ideológicas  e  suas  práticas  metodológicas.  Assim,  podemos  considerar 
objetos de estudo da educação matemática, por exemplo, o ato de lecionar matemática, 
o  ato  de  aprender  matemática,  as  situações  específicas  de  aprender/ensinar 
matemática, as situações didáticas, a relação entre lecionar, aprender e o conhecimento 
matemático, a realidade das aulas de matemática, as visões sociais da matemática e os 
processos  de  ensino,  ou  até  mesmo  o  próprio  sistema  de  educação  (Sierpinska  & 
Kilpatrick,  1998).  Nesta  perspectiva,  em  nosso  trabalho,  Explorando  os  números 
irracionais  e  a  metodologia  da  Resolução  de  Problemas  na  sala  de  matemática:  
investigando as práticas docentes,  procuramos abordar ao menos dois aspectos que 
julgamos extremamente significativos, por um lado o conteúdo matemático específico 
(cujo conhecimento mostra-se tão necessário ao professor de matemática de todos os 
níveis) “números irracionais”, por outro lado, a prática deste profissional, o professor, 
pois investigamos as ações metodológicas que são utilizadas para abordar este tema em 
sala  de  aula.  Para  elaborar  e  aplicar  atividades  junto  aos  professores  dos  ensinos 
fundamental  e  médio  elegemos  a  metodologia  de  resolução  de  problemas.  Nesta 
metodologia, o tema a ser trabalhado é abordado através de problemas em um primeiro 
momento  procurando  motivar  a  exploração  do  conteúdo  matemático,  objetivando 
simultaneamente (i) compreender o conceito dos próprios professores acerca do tema 
matemático “números irracionais”, (ii) fornecer material didático aos professores – uma 
vez que as mesmas atividades podem ser levadas às salas de aulas, atuando como fator 
multiplicativo de conhecimento e (iii) além de analisar a prática da utilização da própria 
metodologia  de  resolução  de  problemas.  O  caráter  extensionista  dá-se  através  do 
contato direto que vimos realizamos junto aos professores da rede estadual, dos ensinos 
fundamental e médio. Este contato tem-se mostrado fonte profícua de aprendizagem, 
pois  permite  a  troca  de  experiências  entre  os  professores  da  rede  pública  e  os 
envolvidos no projeto, os acadêmicos e professora da UNIOESTE.
 

OBJETIVOS:  Nosso principal objetivo, sob a perspectiva do conhecimento matemático 
formal,  é retomar junto aos professores conceitos de álgebra elementar e aritmética, 
especialmente relacionado ao tópico matemático números irracionais. Sob a perspectiva 
educacional, procuramos despertar o interesse e analisar as vantagens e desvantagens 
da aplicação de novas técnicas de ensino, particularmente, a metodologia de resolução 
de problemas,  que possibilita  uma visão alternativa do ensinar/aprender  matemática, 
uma vez que retoma a idéia da resolução de um problema como ponto de partida para a 
discussão   de  conceitos  matemáticos,  aproximando  as  idéias  de  matemática  e  do 
aprender matemática das práticas cotidianas vivenciadas nas diversas situações.

MÉTODOS:  Considerados  os  principais  objetivos  deste  trabalho,  em  caráter  geral, 
optamos pela pesquisa qualitativa.  A pesquisa qualitativa “engloba a idéia do subjetivo, 
passível de expor sensações e opiniões. O significado atribuído a essa concepção de 
pesquisa  também  engloba  noções  a  respeito  de  percepções  de  diferenças  e 
semelhanças  de  aspectos  comparáveis  de  experiências...”  (Bicudo,  2004:  104).  A 



posição do pesquisador, suas concepções espistemológicas e ideológicas, mostram-se 
intimamente ligadas à pesquisa que realiza, e suas interpretações, pautadas que devem 
ser  em  preceitos  éticos,  consideram  as  diferenças  e  semelhanças  entre  grupos 
diversificados e lógicas de produção. A realização das atividades junto aos professores 
deu-se através da aplicação da metodologia da resolução de problemas. Partindo da 
premissa de que a aprendizagem de matemática torna-se mais fácil e prazeirosa quando 
buscamos  soluções  a  uma  pergunta  que  nos  instiga,  esta  metodologia  inverte  o 
processo usual de abordagem dos conteúdos matemáticos em sala de aula: apresenta 
primeiro o problema a ser analisado e, após tentativas de solucioná-lo (profícuas ou 
não), apresenta a teoria que o fundamenta, apresenta a maneira pela qual o tema pode 
ser tratado.  

DISCUSSÃO  E  RESULTADOS:  Pires  et  al.  (2002)  definem  que  um  indivíduo  se 
encontra diante de um problema quando encara uma situação de forma compreensiva, 
não encontra uma solução óbvia para esta situação, percebe a necessidade de uma 
ação e se propõe a agir.  Para Walle (2001),  um problema é definido como qualquer 
tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm métodos ou regras prescritas ou 
memorizadas,  nem  a  percepção  de  que  haja  um método  específico  para  chegar  à 
solução  correta.  Segundo  este  autor,  ensinar  matemática  através  da  resolução  de 
problemas não significa apresentar um problema, sentar-se e esperar que uma “mágica” 
aconteça  e  os  alunos  descubram  a  solução.  Cabe  ao  professor  preparar  tanto  o 
ambiente  quanto  os  alunos  para  que  possam  resolver  as  atividades.  Durante  a 
realização  destas,  o  professor  não  deve  interferir  na  resolução  dos  alunos,  e  sim 
observar o desenvolvimento dos mesmos, os raciocínios e as estratégias utilizadas nas 
tentativas  de  resolução.  Cabe  ao  professor  discutir  com  os  alunos  os  caminhos 
escolhidos e utilizados por eles e valorizar as idéias apresentadas. Após a discussão, o 
professor formaliza o conteúdo exploratório e aplica novas atividades relacionadas ao 
tópico matemático escolhido. Trabalhar com a metodologia da resolução de problemas 
não é uma tarefa fácil, pois o aluno pode seguir um caminho diferente daquele que o 
professor  esperava  e  do  qual  havia  planejado,  o  que  pode  exigir  uma  modificação 
imediata da estratégia e planejamento da aula e das atividades. Esse é um dos itens 
mais significativamente diferentes das aulas convencionais,  uma vez que nestas é o 
professor quem determina a seqüência didática que os alunos vão seguir a cada passo. 
As tarefas a serem aplicadas precisam ser planejadas ou selecionadas a cada dia, de 
acordo com as necessidades do currículo e o desenvolvimento dos alunos, impedindo 
que o professor faça um planejamento das atividades a longo prazo. Todo e qualquer 
esforço  feito  pelo  professor  é  recompensado  satisfatoriamente,  pois  o  aluno  pode 
compreender, refletir e dar sentido aos problemas, assim como  desenvolver a crença de 
que ele é  capaz de fazer  matemática e de que matemática faz sentido. (Onuchic  & 
Allevato, 2004; Carvalho, 2007). No entanto, como mencionamos, o professor precisa 
estar  disposto  a  enfrentar  situações  para  as  quais  não  estava  preparado 
antecipadamente, pois é impossível prever todas as situações e perguntas realizadas 
pelos alunos diante da solução de um problema específico. Isto pode gerar angústia no 
professor. Além disso, o professor também deve ser capaz de controlar sua ansiedade e 



não oferecer respostas imediatas às perguntas dos alunos. Oferecer a oportunidade de 
reflexão sobre o problema não é fácil  para o professor,  acostumado que foi  durante 
muitos anos de escolarização a obter respostas prontas e oferecer soluções imediatas. 
Habituar-se ao fato de que o tempo necessário para a resolução de um determinado 
problema pode variar dependendo de fatores como do interesse do aluno pelo assunto, 
da estratégia utilizada na resolução do problema, entre outros, exige certa experiência e 
treinamento. O tema que escolhemos como conteúdo matemático central foi “números 
irracionais”.  Desce cedo os alunos iniciam os estudos aritméticos conhecendo vários 
números  de  natureza  diferente,  como  os  números  naturais,  números  inteiros  e  os 

números racionais e aprendem que  QZN ⊂⊂ . Normalmente é na oitava série que o 
aluno tem o  primeiro  contato  com os números irracionais,  muitas  vezes  sendo feito 
através da geometria,  mostrando a relação entre  perímetro e raio  da  circunferência, 
onde aparece o número .π  A partir daí, há uma ampliação dos conjuntos numéricos e o 
conjunto dos números reais é apresentado como constituídos por todos os números que 
podem ser escritos como fração de inteiros,  os racionais,  e todos irracionais.  Muitas 
vezes o conceito de número irracional utilizado pelos professores em sala de aula não 
condiz com a definição formal de número irracional, embora seja correto intuitivamente. 
Procuramos explorar nas atividades o conceito formal de número irracional e racional, e 
fomos além, abordando também questões como enumerabilidade de conjuntos. Vamos 
descrever  uma  das  atividades  para  exemplificar  nosso  método  de  utilização  da 
metodologia da resolução de problemas e de interpretação dos dados.  A atividade que 
descreveremos foi aplicada, em caráter experimental a um grupo de 30 professores dos 
ensinos fundamental e médio, durante o ano de 2007. Neste ano, as atividades serão 
novamente aplicadas, a outros professores. Para a realização da atividade, separamos 
os professores em grupos de três ou quatro participantes para que pudessem discutir 
entre si os problemas e oferecer uma solução, após alguns momentos, era solicitado que 
um dos membros da equipe trocasse de lugar com outro membro de outro grupo, após 
alguns rodízios, vários grupos puderam comparar os resultados que haviam obtido para 
as questões. Iniciamos com a seguinte proposta:
Atividade 1:  Analise as afirmações a seguir.  Decida se são falsas ou verdadeiras e  
justifique sua resposta.

A) “Um número é irracional se não puder ser escrito na forma b

a

 com Ζ∈ba, e b não 
nulo”.
B) “Irracional é todo número cuja representação decimal é infinita e não-periódica”.
C)  “Os  números  irracionais  representam  medidas  de  segmentos  que  são  
incomensuráveis com a unidade”.
D) “O conjunto dos números irracionais é formado por todas as raízes que não são  
exatas”. 
O objetivo da atividade é discutir o conceito de número irracional. Quando um número é 
irracional?  A  resposta  que  usualmente  encontramos  nos  livros  didáticos  é  que  um 
número é irracional quando, se escrito na forma decimal, apresenta um número infinito 
de  casas  decimais  sem,  contudo,  formar  períodos,  como  nos  decimais  periódicos. 
Comparemos  esta  definição  intuitiva  com  a  letra  (B)  de  nossa  atividade.   São 
praticamente idênticas. No entanto, há pelo menos dois problemas aqui: primeiro, ao 



considerarmos uma expansão infinita de um número, não podemos realmente afirmar 
que  não  é  periódica,  pois  não  temos  condição,  vista  que  há  infinitos  números,  de 
categoricamente garantir que não ocorrerá repetição de um período qualquer, após um 
certo número qualquer finito de dígitos. Além disso, se pensamos na atividade (A), por 
exemplo,  passa  despercebido  que  qualquer  elemento  do  conjunto  dos  números 
complexos não pode ser colocado na forma a/b, a e b inteiros e b diferente de zero. 
Quando os professores receberam a atividade, a maioria achou bastante elementar, uma 
vez  que as  afirmações apresentadas eram parecidas (ou  iguais),  àquelas  dos livros 
didáticos. Na afirmação (A) todos haviam colocado verdadeiro e não se deram conta de 
que  a  definição  naquela  forma  tornava  os  complexos  irracionais.  Uma  professora 
perguntou qual era a definição de fração, o que causou surpresa, já que não estava 
sendo  utilizada  esta  palavra  na  atividade.  Na  afirmação  (B), após  as  discussões, 
concluiu-se que, apesar de correta, esta definição não é “boa” porque não é possível 
escrever uma representação decimal infinita para os alunos terem a certeza que não 
haverá repetição,  como comentamos.  Certa  professora,  ao que parece fazendo uma 
brincadeira,  comentou  que  um  dia  ela  ainda  iria  provar  que  o  π  não  é  irracional, 
mostrando que a seqüência de dígitos se repete em algum momento. Comentamos que 
existem demonstrações  formais,  como a  que  apresentamos  em trabalhos  anteriores 
(Boff et.  al.,  2007 a e b), provando a irracionalidade do  π .  A professora demonstrou 
interesse  pelos  trabalhos.  Aqui  é  necessário  fazermos  uma  observação,  que  nos 
inquieta.  Ao questionar  brincando sobre  a  possibilidade  de  π  apresentar  em algum 
momento um período, a professora duvida de que  π  seja irracional? Se sim, então, 
poderíamos  afirmar  que  ela  própria  não  sabe  o  valor  de  uma  demonstração  em 
matemática, e talvez, tenha acreditado em algum professor, ou algum livro, que disse a 
ela  sobre  a  irracionalidade  de  π .  A  matemática  deixa  de  pertencer  a  um corpo de 
conhecimento bem delimitado e passa a depender de crenças e concepções subjetivas. 
Na afirmação (C), os professores já estavam mais atentos, valorizando a atividade que 
havia perdido o caráter de trivialidade e logo perceberam que era falsa, pois aquela 
definição não incluía  os irracionais que são negativos,  apesar de alguns professores 
apresentarem dúvida quanto ao significado da palavra incomensurável. Na afirmação (D) 
houve uma discussão para decidir se estava implícita a palavra ‘somente’ (afirmação D): 
“O conjunto dos números irracionais é formado somente por todas as raízes que não são 
exatas”. Há uma “vontade” de assumir a existência de certas palavras, pois tendemos a 
comparar as frases com nossas concepções prévias. Após um certo período de debates, 
os professores acabaram concordando sobre a falsidade da alternativa.

CONCLUSÕES: Ao término da atividade, um dos professores repetiu a famosa frase 
socrática: ‘só sei que nada sei’. Para nós, a frase reflete duas coisas: primeiro, houve 
angústia dos professores que imaginavam possuir conhecimento pleno sobre o assunto 
e se admiraram diante de erros que cometeram, quer por falta de atenção, quer por não 
analisarem as definições sob uma perspectiva formal; segundo, que houve benefícios 
após a aplicação das atividades, pois só podemos assumir que não sabíamos alguma 
coisa  quando algo  novo  que aprendemos assim nos indica:  os  professores  reviram, 
repensaram, discutiram e negociaram conceitos através da metodologia de resolução de 



problemas.  Explicitamente, a possibilidade de repensar conceitos matemáticos (frases 
como “Eu não tinha pensado nisto” estiveram presentes em mais de uma ocasião) e 
poder trabalhar diretamente com os próprios alunos as atividades propostas mostrou-se 
muito  importante  para  os  professores  envolvidos.  Entendemos  que  a  oportunidade 
oferecida a este grupo de professores de contado direto com a universidade mais uma 
vez e a possibilidade de reverem vários outros conteúdos matemáticos, e perguntarem 
exaustivamente, já que não se sentiam “envergonhados” também é fator de destaque. 
Também pudemos perceber  que  embora  a  metodologia  da  resolução  de  problemas 
esteja  sujeita  a  imprevisibilidade  de  todas  as  situações  possíveis,  é  inegável  que 
favorece a criação e manutenção de um ambiente propício à  discussão de diversos 
assuntos/conteúdos matemáticos. Nossas considerações são parciais, uma vez que o 
projeto encontra-se inacabado, haverá um número maior de aplicação de atividades e 
pretendemos que todos os benefícios se repitam e se ampliem e que nossas atividades 
se aprimorem.
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RESUMO: A presente comunicação visa apresentar o projeto que vem sendo realizado na Unioeste, 
Campus de Cascavel. Com este trabalho buscamos estabelecer uma via de diálogo permanente entre 
os docentes de língua estrangeira  do Colegiado de Letras da UNIOESTE e da Rede Estadual de 
Educação Básica Pública.  A metodologia  principal  caracteriza-se por encontros  sistemáticos  para 
estudos e reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem de língua estrangeira. O projeto surgiu 
tendo em vista  a  necessidade  de  estarmos  trazendo  de  volta  para  a  universidade  os  professores 
egressos, para que dessa forma possam ter uma formação continuada quanto a seus conhecimentos 
teórico-metodológicos  na área e constitui-se em atividade vinculada ao NAP – Núcleo de Apoio 
Pedagógico/ Cascavel. 
Palavras-chave: Professores. Língua Estrangeira. Atualização.

INTRODUÇÃO

“Impossível é apenas uma grande palavra usada
por gente fraca que prefere viver no mundo como

está em vez de usar o poder que tem para mudá-lo.
Impossível não é um fato. É uma opinião.

Impossível não é uma declaração. É um desafio.
Impossível é hipotético. Impossível é temporário.

Impossível é nada”.

MUHAMMAD ALI

O  Projeto  de  Extensão  de  Assessoramento  aos  Professores  de  Línguas/  Núcleo  de  Apoio 

Pedagógico (PEAPLI/NAP) caracteriza-se por encontros quinzenais  e mensais  com os professores de 

língua estrangeira da Rede Estadual de Educação, pertencentes ao Núcleo Regional de Educação (NRE) 

de  Cascavel/PR  para  estudos  teóricos  e  práticos  sobre  a  aquisição  de  língua  estrangeira,  princípios 

metodológicos  do ensino de línguas,  oficinas  com atividades  práticas,  troca de experiências  entre  os 

professores e sua prática docente, discussões e debates sobre temas de relevância ligados à área de ensino/

aprendizagem de língua estrangeira, elaboração de propostas para a superação de dificuldades enfrentadas 

em sala de aula. O projeto surgiu tendo em vista a necessidade do retorno à universidade dos professores 

egressos para que dessa forma pudessem ter uma formação continuada, um aperfeiçoamento,  quanto aos 

seus conhecimentos teórico-metodológicos na área. 



O Projeto acontece

Após  reunião  feita  com  o  NRE  de  Cascavel,  por  intermediário  da  representante  de  língua 

estrangeira  da  equipe  pedagógica  daquele  órgão,  em  que  muitas  necessidades  foram  sinalizadas, 

relacionadas  à  teoria  e  prática  no  ensino  de  línguas,  anseios  dos  professores  da  Rede  Pública, 

considerando-se o comprometimento da Universidade com a formação do professor em seus cursos de 

licenciatura, e que a mesma deve igualmente, propiciar espaço para a formação continuada, seja por meio 

de cursos de Pós-graduação ou de projetos, como este, que visem à atualização dos professores. 

Tendo  em  vista  que  a  Universidade  tem  muito  a  contribuir  a  partir  do  conhecimento  nela 

produzido, pelas pesquisas realizadas e pelos diversos saberes que por ela transitam por conta de sua 

própria especificidade. O contato e diálogo com os outros níveis de ensino constitui fonte de investigação 

e interlocução entre teoria e prática. O que possibilita avaliação e reflexão contínuas quanto à formação 

de professores pelos cursos de licenciatura, pois alimenta o processo de construção dessa formação. Por 

essa razão, este projeto é uma iniciativa que atende tanto a necessidade dos professores do Curso de 

Letras, quanto aos professores egressos que atuam no Ensino Fundamental e Médio. 

O objetivo deste projeto é estabelecer  um canal permanente de discussão no que se refere ao 

ensino/aprendizagem  de  língua  estrangeira  entre  os  professores  dessa  área  do  Curso  de  Letras 

Português/Inglês/Espanhol/Italiano  da Unioeste/Cascavel e os professores da Rede Pública Estadual de 

Ensino. Em que se busca:

 Promover encontros entre os professores de língua estrangeira da Rede e docentes do Curso de 

Letras;

 Possibilitar o estudo dos pressupostos teórico-metodológicos do processo de ensino/aprendizagem 

de língua estrangeira;

 Aproximar e promover o diálogo entre a Educação Básica e o Ensino Superior quanto a questões 

pertinentes à formação e atuação docente;

 Possibilitar a troca de experiências relativas ao ensino de língua estrangeira;

 Refletir  sobre  a  formação de professores  da  Educação Básica,  sobre o ensino de línguas  nas 

escolas em geral;

 Favorecer a prática de uma postura reflexiva do professor de línguas sobre sua própria atuação;

 Levantar, junto aos professores da Rede, as dificuldades em seu trabalho de ensino de línguas para 

encontrar as possíveis soluções;



 Incentivar o desenvolvimento do perfil pesquisador do professor;

 Organizar  e disponibilizar  um banco de textos, materiais  e atividades para o ensino de língua 

estrangeira na educação básica;

 Incentivar os professores a buscarem o aperfeiçoamento de sua qualificação através dos cursos de 

especialização, eventos e a participação deste tipo de projeto ofertados pela universidade.

Quanto aos procedimentos metodológicos, o projeto se desenvolve em forma de encontros que 

consta de:

 Leitura e discussão de material teórico quanto ao ensino de língua estrangeira;

 Apresentação, pelos professores da rede, de experiências positivas vivenciadas em sala de aula 

(atividades desenvolvidas com os alunos);

 Elaboração  e  apresentação  de propostas  de trabalho e  atividades  a  serem desenvolvidas  pelos 

professores, com base nos estudos realizados;

 Socialização e discussão dos resultados obtidos na implementação das propostas;

 Organização  coletiva  de  um banco  de  atividades,  textos  e  material  teórico  para  consulta  dos 

professores;

 Avaliação dos encontros.

Discussão e resultados

Nas últimas décadas, o professor tem procurado redimensionar seu papel no processo de ensino de 

línguas estrangeiras (Celani,  1997). Esse reposicionamento o leva a alçar vôos mais altos: de simples 

receptor  de  informações  produzidas  por  teóricos  da  disciplina,  a  construtor  de  conhecimento  e 

pesquisador crítico da sua própria prática (Moita Lopes, 1996). Na medida em que há o reconhecimento 

de co-construtor(a)  de um pensar sobre a  prática,  deixa-se para trás velhos  “rótulos”:  o  de cliente  e 

consumidor(a) de pesquisas e de materiais didáticos, por exemplo. 

O trabalho de formação continuada vem sendo desenvolvido na Unioeste/ Cascavel  há alguns 

anos.  Nesse  sentido,  adota-se  a  perspectiva  de  que  a  construção  de  uma  concepção  de  linguagem 

enquanto gênero,  em sala de aula,  pode ajudar professores e alunos, não apenas a trabalhar  por uma 

aprendizagem de línguas, mas a perceber valores e ideologias subjacentes ao instrumental didático, seja 

ele  impresso  ou  eletrônico;  e,  acima  de  tudo,  desenvolver  uma  capacidade  de  perceber  as  práticas 

discursivas e as relações sociais que constituem a interação humana. 

As abordagens centradas na linguagem promovem oportunidades para os aprendizes praticarem 



estruturas lingüísticas pré-selecionadas, pré-seqüenciadas, através de exercícios que focalizam a forma, 

assumindo  que  a  preocupação  com a  forma  irá  resultar,  em última  instância,  em aprendizagem.  Ao 

introduzir estruturas gramaticais e itens de vocabulário, os docentes percebem que não existe um método 

ou  abordagem ideal.  Como  exemplos:  o  método  da  Gramática-Tradução,  o  audiolingual  e  o  que  se 

convencionalizou chamar de  Cognitive Code Learning Approach. Que algumas vezes se faz necessário 

para que o aluno perceba  na prática  como ocorre  o processo de ensino/aprendizagem.  As atividades 

centradas na linguagem assumem a forma de exercícios de pronúncia e/ou repetição de itens lexicais, 

também conhecidos como Drills. Após ouvir e ler, o aluno repete. Já as abordagens centradas na atividade 

promovem oportunidades para que o aprendiz participe de interações abertas,  por meio de atividades 

centradas  em  tarefas,  levando  em  consideração  a  negociação  de  significados  como  proposta  de 

aprendizagem. Exemplo dessas seriam o Método Direto, a Suggestopedia, o Silent Way, o Total Physical  

Response Method e a Abordagem Natural. Tais propostas têm sido reavaliadas e sua eficácia questionada. 

Conforme Richards & Rodgers (1998), como teoria de linguagem a Abordagem Comunicativa 

tem uma rica e um tanto eclética base teórica. Algumas das características são as seguintes: a língua é um 

sistema para expressão do significado; a principal função da linguagem é interação e comunicação; a 

estrutura da língua reflete seu uso funcional e comunicativo; as principais unidades de linguagem não são 

meramente  suas  características  gramatical  e  estrutural,  mas  categorias  de  significado  funcional  e 

comunicativo.  Em relação  à  teoria  da  aprendizagem podem ser  relacionados  os  seguintes  princípios 

comunicativos:

Atividades que envolvem a comunicação real promovem aprendizagem.(...) Princípio de tarefas: 

atividades nas quais a língua é usada para realizar tarefas significativas promovem aprendizagem. (...) 

princípio  do  significado:  a  linguagem  que  é  significativa  para  o  aprendiz  auxilia  no  processo  de 

aprendizagem. (Richards & Rodgers, 1998, p.72)

Vários  autores  têm  desenvolvido  teorias  compatíveis  com  os  princípios  da  Abordagem 

Comunicativa e se discordam em alguns pontos, concordam que o principal objetivo do ensino de línguas 

estrangeiras é o uso da linguagem para a comunicação. Os professores egressos, portanto, ao participarem 

dos Cursos compreendem essas diferentes abordagens e percebem que não existe um método melhor que 

o outro, que todos são úteis dependendo dos objetivos a serem alcançados.  Celani (2003) afirma que 

devemos olhar menos para modelos e modismos desenvolvidos em outros lugares e nos concentrarmos 

em refletir sobre a razão do nosso trabalho: o aluno brasileiro. O professor de línguas estrangeiras precisa, 

então, pensar a sua prática através da ótica do seu público e do contexto ao qual ele pertence. Acredita-se 

que a prática pedagógica em geral, e, em especial, a seleção/elaboração do material pelo professor, são 



conseqüência das concepções de linguagem que ele possui. Por sua vez, essas concepções subsidiam suas 

ações em sala de aula.

Refletir sobre isso pode auxiliar para que tudo o que seja trabalhado durante o percurso do ensinar 

não caia no precipício e realmente não se sintam mais tão lesados na prática docente e na vida como 

cidadãos.  É  necessário  lutar  para  sair  do  senso  comum  e  conscientizar-se  de  que  ensinar  é  criar 

possibilidades para a  própria construção do conhecimento (FREIRE, 1996). 

Abrahão (2007) argumenta que os professores em sua formação devem ser reflexivos, críticos, 

investigadores de sua própria prática para que o docente seja levado a um processo de auto-avaliação. 

Sendo assim,  existe  a  necessidade de continuar,  de persistir  e contribuir  para que professores sejam 

reflexivos e críticos quanto ao entendimento do processo ensino/aprendizagem, para que se alimentem de 

leituras relevantes capazes de desencadear mudanças e inovações no ensino de línguas que ocorre por 

meio de projetos que visem a formação continuada dos professores.

Ações desenvolvidas por ano:

As ações desenvolvidas cotam com a participação da maioria dos professores da área de língua 

inglesa.

• 1996 -1998: Cursos de extensão em língua inglesa para professores e alunos do curso de Letras.

• 1999: Cursos de extensão em conjunto com o NRE, com o objetivo de discutir os PCNs e temáticas 

de interesse dos professores de língua inglesa.

• De 2000 a 2005 os cursos oferecidos pelo PEAPLI/NAP, tiveram mais ênfase em temas relacionados 

à formação de professores de língua inglesa como por ex: Estratégias de leitura; O lúdico em sala de 

aula; Crenças e práticas de docente – reflexões; Produção de material didático; Oralidade em sala de 

aula de língua inglesa; Ensino de literatura nas aulas de língua inglesa; Atividades interdisciplinares 

em língua inglesa; Oficina de pronúncia.

Abaixo relaciono as atividades desenvolvidas no período de 2006 a 2008. 

Atividades 2006

Data Horário Professores Colaboradores Títulos das atividades desenvolvidas
Carga 
horária
Total 
60h

01/06/2006
07/06/2006
14/06/2006

13h30min  ─ 
16h30min

Profa. Esp. Ivani Maciel Formação  de  professor:  word  formation  in 
language teaching

12h

21/06/2006
28/06/2006
02/08/2006

13h30min   ─ 
17h30min

Profa. Dra. Aparecida de Jesus Ferreira Formação  de  professores:  refletindo  sobre 
disciplina e indisciplina na sala de aula de línguas 
(língua estrangeira e língua portuguesa).

15h



23/08/2006 14h – 17h Profa. Ms. Jucimara Cordeiro O  Ensino da leitura nas aulas de LI – reflexões e 
prática

4h

05/09/2006
13/09/2006
19/09/2006

14h               – 
17h30min

Profa. Ms. Marlene  Sabadin Communicative fluency activities for language 
teaching

13h

03/10/2006
17/10/2006

14h – 17h Profa. Esp. Maria Helena Pini Aquisição de língua estrangeira: abordagens e 
métodos

8h

07/11/2006 14h – 17h Prof. Ms. Valdomiro Polidório O uso de literatura no ensino de língua inglesa  4h
21/11/2006 14h – 17h Profa. Ms. Any Lamb Fenner Produção de material didático para as aulas de LI 4h

Atividades 2007

Data Horário Professores Colaboradores Títulos das atividades desenvolvidas
Carga 
horária
Total 
45h

21/03/2007 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Ms Marlene Neri Sabadin Speaking and Listening Activities 5h

25/04/2007 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Dra. Aparecida de Jesus Ferreira Formação  de  professores  de  línguas  e  práticas 
sociais. Aparecida

5h

02/05/2007 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Ms. Any Lamb Fenner Teorias de Aquisição e Aprendizagem de Língua 
Estrangeira. Análise/Seleção e Elaboração de 
Materiais Didáticos

5h

06/06/2007
13/06/2007

14h                – 
17h30min

Profa. Ms. Rose Belim Motter Cultura Inglesa através da Arte. 8h

08/08/2007
22/08/2007

14h – 17h Profa. Ms. Juci Mara Cordeiro O  Ensino da Leitura nas Aulas de LI – Reflexões 
e Prática

8h

05/09/2007
19/09/2007

14h  – 
17h30min

Profa. Ms. Patrícia  D. de David Aquisição de Língua Estrangeira: Abordagens e 
Métodos

9h

17/10/2007 14h – 17h Prof. Ms. Valdomiro Polidório Poesia e Música  4h

Atividades 2008

Data Horário Professores Colaboradores Títulos das atividades desenvolvidas
Carga 
horária
Total
40h 

19/03/2008 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Ms Greice da Silva Castela Modelos de Leitura e Elaboração de Questões de 
Compreensão Leitora

5h

26/03/2008
02/04/2008

14h  ─ 
16h30min

Prof. Dr. José Carlos Aissa Special  Difficulties  in  English:  Grammar  and 
Vocabulary

5h

16/04/2008 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Ms Greice da Silva Castela Principais Conceitos da Análise do Discurso e 
suas Aplicações no Ensino

5h

14/05/2008
11/06/2008

14h               ─ 
17h30min

Profa. Ms. Patrícia  D.  David Prati Aquisição de Língua Estrangeira: Abordagens e 
Métodos

10h

06/08/2008 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Ms. Rose Belim Motter Pronunciation: Consonants and Vowels 5h

03/09/2008 13h30min  ─ 
17h30min

Profa. Ms. Marlene N. Sabadin Pronunciation and Spelling 5h

Conclusão

Os discentes que participaram do curso integralmente fizeram uma avaliação positiva do mesmo. 

Há  a  solicitação  por  parte  do  NRE  de  Cascavel  e  dos  professores  participantes,  para  que  haja 

continuidade dos cursos. Esse trabalho coletivo dos professores de língua estrangeira do curso de Letras 

estreitou laços com os professores da Rede Pública Estadual de Ensino. 



A maior dificuldade continua sendo a liberação dos professores da Rede Pública Estadual para 

participarem dos cursos. Apesar de toda a divulgação feita, através de cartazes enviados às escolas, nem 

todos puderam participar. Espera-se que todos os professores repensem sua prática; voltem para sala de 

aula mais confiantes, seguros e preparados para readaptar seu trabalho, planejamento de ensino, quando 

necessário. 

Contato:
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Pr.
Colegiado do Curso de Letras/Cascavel
Tel: (045) 3220 – 3162
E-mail: peaplinapunioeste@yahoo.com.br

http://www.unioeste.br/projetos/peapli/
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Resumo:
O presente projeto vem sendo desenvolvido pelos professores do Centro de Educação e Letras da 
UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu, em parceria com o Núcleo Regional de EducaçãoSEED, desde 
1998, tendo como objetivos (a) articular a Universidade à Escola Pública e (b) ofertar cursos de formação 
continuada para professores do sistema do ensino público. Desenvolvido em forma de minicursos com 
duração de 8 horas cada, nos quais se focaliza primordialmente a leitura e a escrita como práticas sociais, 
vem incentivando o desenvolvimento de projetos nas escolas, coordenados pelos professores cursistas 
que, articulando esforços no sentido da realização de projetos conjuntos, tem possibilitado a integração e 
troca de experiências entre professores da mesma escola e também de escolas diferentes. Esperase que 
todos estes projetos contribuam para que as atividades de leitura e escrita ultrapassem os domínios 
escolares, passando a fazer parte das práticas sociais dos participantes envolvidos e, por extensão, da 
comunidade em geral.   

Palavraschave: ensino, leitura, escrita.

1. Introdução

Os resultados de diversos mecanismos de avaliação institucional como, por exemplo, o Programa 

Internacional  de Avaliação de Alunos (PISA) e a Prova Brasil têm comprovado os baixos índices de 

aproveitamento escolar dos alunos nas escolas públicas brasileiras. 

Assim, cabe tanto àqueles que definem as políticas educacionais como a cada um de nós, buscarmos 
alternativas que resultem em um sistema de ensino de qualidade, isto é, um sistema que garanta que todos 
tenham acesso à educação, não desperdicem tempo com repetências, não abandonem a escola 
precocemente e, ao final de tudo, aprendam.  

Uma das ações que poderá contribuir para a construção de um sistema de ensino de qualidade 

que desejamos é  a oferta de Cursos de Formação Continuada para professores (Rojo, 2000; Kleiman, 

2001; Magalhães, 2004; Bunzen & Mendonça, 2006), focalizando basicamente a leitura e a escrita, temas 

basilares para a construção do conhecimento em todas as disciplinas que fazem parte dos currículos do 



Ensino   Fundamental   e   Médio.   É   importante   lembrar   também   que   os   cursos   de   Letras   objetivam 

principalmente a formação de professores.

Para Garcez (2001) a escrita é um dos processos mais complexos da atividade humana porque 

faz exigências à memória e ao raciocínio. No entanto, no contexto escolar esta atividade geralmente tem 

sido abordada de maneira desvinculada das práticas  sociais,  o que tem acarretado mitos cristalizados 

como (a) a crença de que a escrita é um fenômeno espontâneo, que não exige trabalho nem empenho, 

podendo ser desenvolvido pelas pessoas como num passe de mágica e (b) a crença de que escrever é um 

dom que possuem apenas os autores famosos, escritores de textos consagrados. Estes mitos, segundo a 

autora, bloqueiam alunos e não alunos diante do papel em branco. Argumentando em sentido contrário, 

Garcez (op. cit.: 2) afirma que “a escrita é uma construção social, coletiva, tanto na história humana como 

na  história  de   cada   indivíduo.  O aprendiz  precisa  de  outras  pessoas  para  começar   e  para   continuar 

escrevendo”. 

Também o processo de leitura evidencia sua complexidade, envolvendo (a) aspectos cognitivos – aqui 
entendidos como tendo um caráter social – as faculdades mentais, a memória, a percepção, a atenção, a 
linguagem e (b) aspectos sociais pois, no mundo contemporâneo, sem a leitura ficamos limitados a 
contextos restritos do mundo sensorial e social imediato. Além disso, embasados numa concepção de 
leitura como ação social em que leitor/autor situados sóciohistoricamente interagem via texto, a forma 
com que cada leitor concebe a leitura de um texto está diretamente relacionada à maneira como enfrenta 
suas diferentes realidades, admitimos que os significados são construídos socialmente, não havendo 
possibilidade de um significado para um texto, mas aceitamos a coexistência de significados divergentes 
e contraditórios (conf. Moita Lopes, 1998; Marinho & Silva, 1998; Marinho, 2001; Santos, 2003; 
Cavalcanti, 2003; Kleiman, 2004, 2007; Kleiman & Moraes, 2003).
Para dar suporte às concepções de escrita e leitura propostas, nos ancoramos na concepção de linguagem 
de Kleiman (2007: 27), que concebe a linguagem “como interação entre sujeitos em sociedade 
(sociointeracionista) [o que] implica uma crença na capacidade dos sujeitos de criar ou construir 
contextos (construcionista), de forma sempre renovada, inovadora”.
Fundamentados nas concepções de escrita, leitura e linguagem apresentadas, é que propomos os objetivos 
para o curso de formação continuada para professores em formação e professores em serviço.
  
2. Objetivos:
 
a) Geral: Articular a Escola Pública à Universidade através de um projeto de formação continuada para 

professores do sistema de ensino que compreende o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu – 

SEED.  

b) Específicos: oferecer cursos de formação continuada para professores em exercício na Rede Pública de 
Ensino da Região de Foz do Iguaçu, na área de Leitura e escrita, com a finalidade de possibilitar um 



melhor desempenho dos alunos do Ensino Fundamental e Médio.          

3. Métodos
 
Os cursos propostos serão desenvolvidos no decorrer de 2008 de acordo com cronograma fixado pelo 

Núcleo Regional de Educação e acontecerão em forma de oficinas e minicursos com duração de 8 horas 

para cada etapa, ministrados pelos professores do Centro de Educação e Letras da Unioeste, Campus de 

Foz do Iguaçu, colaboradores neste projeto, em parceria com o Núcleo Regional de EducaçãoSEED. O 

projeto culminará com a participação dos professores no IV SEPECEL – Seminário de Pesquisa, Ensino e 

Extensão do Centro de Educação em Letras,  momento em que os cursistas apresentam,  na forma de 

seminários,   os   resultados   dos   trabalhos   desenvolvidos   nas   escolas   e   os   projetos   de   pesquisa   em 

andamento.

Docentes e seus respectivos minicursos:

a) Hilda   Rorato   Maciel   –   Oficina   de   linguagem.   Operadores   argumentativos   e 

funcionalidade para a coerência em textos dissertativos.

b) Maria  Elena Pires  Santos  –  Letramento  em contextos  bimultilíngües   e  multiculturais. 

Considerando   (a)   a   inegável   importância   da   escrita   e   da   leitura   como   ampliação   das 

possibilidades de inserção em contextos sociais mais amplos e (b) a necessidade constante de 

reflexões   sobre   esses   processos   em   contextos   educacionais   bi/multilíngües   e   multiculturais 

brasileiros (educação em comunidades indígenas, em comunidades de imigrantes, em região de 

fronteira, em ensino para surdos, em escolas bilíngües, etc.) este minicurso tem como objetivo 

promover a reflexão sobre a leitura e a escrita como práticas sociais.

c) Marta Ribeiro Paraíba – Práticas de leitura: reflexão acerca de leitura literária na sala de 

aula.  Palestra  proferida  no  Seminário  de  Encerramento  do  Projeto  de  Extensão  “Formação 

continuada   em   leitura   e   escrita   para   professores   do   Ensino   Fundamental   e   Médio”,   no   III 

SEPECEL (Seminário de Pesquisa, Extensão e Ensino do Centro de Educação e Letras).

   

d) Denize   Terezinha   Teis   –   Análise   lingüística   e   produção   textual.    Apresentação   e 



problematização  de  questões   teóricas   e  práticas   acerca  da   elaboração  de   seqüências  de 

atividades didáticas para o ensino/aprendizagem de língua materna.

e) Deise   da   Silva   Guttierres   –  Literatura:   útil,   mas   não   utilitária.   O   utilitarismo   na 

literatura remonta às suas próprias origens,   tendo assumido variadas feições ao longo do 

tempo e fazendose presente em muitas obras que alcançaram a mais ampla circulação. Para 

os padrões da teoria e da crítica literária deste século, entretanto, é aspecto malvisto, que 

compromete   seriamente   a  própria   literaridade  das  obras.  No  caso  da   literatura   infanto

juvenil, muito marcada pelo caráter utilitário desde seu nascimento até aos dias de hoje, esse 

aspecto   tem contribuído para  que  ela   se   torne  objeto de  muito preconceito  e   seja  vista 

freqüentemente   como   gênero   menor   .   É   partido   desses   pontos   que   esse   trabalho   será 

desenvolvido

f) Venturino Savaris – História das palavras. A palavra: emoção, energia, sentimento. A razão 

de existir  a  palavra:  a   idéia.  A  idéia  original  das  palavras:  sua  permanência,  modificação e 

desaparecimento. Um mergulho na etimologia.

g) Maridelma Laperuta Martins. A pesquisa sobre a linguagem dentro da sala de aula. 

Teoria e prática da ciência lingüística para alunos do ensino fundamental. Desenvolvimento, 

nas  aulas  de   língua  materna,  da  curiosidade  dos  alunos  para  a  ciência  da   linguagem – 

estratégias. Trabalho com a gramática normativa, descritiva e internalizada.

h) Clara Angélica Suarez Cruz. Apenas uma reflexão sobre a difícil profissão de ensinar. A 

partir do filme “Triunfo” e da leitura de dois artigos (a) “Educação de Quem: Para quem?” da 

Revista   Veja   (160208)   e   (b)   “Paixão   pelo   conhecimento”   da   Revista   do   Ensino   Médio, 

tentaremos refletir por que todos estamos no caminho de aprender e reaprender o significado das 

palavras “educar, educação, desânimo, conhecimento, paixão e triunfo”.



4. Discussões e Resultados

O   presente   projeto   vem   sendo   desenvolvido   pelos   professores   dos   Cursos   de   Letras 

Português/Inglês e Letras Português/Espanhol da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, desde 1998. A sua 

continuidade ininterrupta, que em 2008 completa 10 anos, vem acontecendo tanto pelo comprometimento 

e empenho dos professores dos cursos de Letras da Unioeste em relação a um ensino de qualidade como 

direito   de   todos,   quanto   pela   solicitação   dos   professores   cursistas   que   vêem   neste   projeto   uma 

possibilidade   para   a   auto   formação   crítica,   além   de   um   espaço   para   a   troca   de   experiências   e   a 

apresentação dos resultados dos projetos desenvolvidos na sala de aula, conforme quadro abaixo:

Nome do professor Colégio e Município Título da atividade 
Valdirene Vargas
Neusa Maria Scalco
Mariane Inês S. Angelini
Patrícia Maria Pilati

Colégio Estadual Costa e Silva
Medianeira

Um olhar para as variações 
lingüísticas

Adriana Alves de Meira
Ângela Dondoni
Márcia Aparecida de Souza
Vanusa de Souza

C.E. Alberto Santos Dumont 
Ramilândia O prazer da leitura

Aroseli Teresinha D. Pauli
Sirlei Marisa C. Utzig

C. E. Kennedy
Serranópolis

O teatro através da música

Maria Goretti R. de Ávila
Roseli Aparecida Moreira
Rosangela Juliani de Lima
Donete Simone Rosso
Claudete T. Caporal

C.   E.   Belo   Horizonte   /   C.   E. 
Olavo   Bilac   /   C.   E.   Tancredo 
Neves.

Medianeira
Projeto Literário

Rita Aparecida Andrade
Landamir Terezinha Labes
Vera Lucia R. Busatto

C.  E.  Pioneiros   /  C.  E.  Almiro 
Satori

Foz do Iguaçu
Leitura na escola

Elizete de Souza Peixe
Henrique dos Santos
Mirian Cristina Lima Melo
Marilei Montovani
Irene Escavalhar Dinis
Walter Rodrigues
Lídia Rodrigues

C. E. Paulo Freire

Foz do Iguaçu

Cultura AfroBrasileira

Denise Rocha Dutra
Malgarete T. A. Linhares
Marines Rementi

C. E. Cataratas do Iguaçu
Foz do Iguaçu Cartas



Maria Betânia de Lima
Mauricéia de Lima

C. E. Mariano Camilo Paganoto
Foz do Iguaçu A poesia estimulando diversas 

leituras
Elizandra Cavanhol
Helena Dirce Sartori
Inês Sonda

C.   E.   Flávio   Warken   e   C.   E. 
Juscelino Kubitschek

Foz do Iguaçu
Aprendendo a gostar de ler

Lourdes Terezinha Setti
Luciana F. R. Mazotti
Maria Dolores Souza
Maria Salete lopres
Valdeci Pereira Teodoro

C. E. Dom Pedro II
Foz do Iguaçu Lendo e atuando

Célia Bonetti
Lara Regina D.Scherer

C. E. Três Fronteiras
Foz do Iguaçu

Projetos na escola

Cleide Galindo
Mirtes Ribeiro dos Santos
Tânia Roslaine de Almeida

C. E. Arnaldo Busatto
Foz do Iguaçu

Paródia na escola

Eli Inês D’Agostin
Elizane T.V. Barbacovi

C. E. Nestor Victor dos Santos Dissertações

Elaine Manoel Juliani
Maria Nelda Matias Bassi

C.E. Profa. Carmelita / C.E. Ipê 
Roxo

Foz do Iguaçu

Despertando   a   criatividade: 
utilizando fábulas

Lorena Herman Martins Projeto   de   Desenvolvimento 
Educacional   do   Estado   do 
Paraná  PDE

Educação   inclusiva   e   a 
organização   de   práticas 
pedagógicas em leitura e escrita

      
Conclusões

O presente projeto, que tem como objetivos a articulação entre a Universidade e a Escola Pública através 

da oferta de cursos de formação continuada para professores do sistema de ensino público, está em sua 

10ª.   versão.  A   partir   da   realização  dos  minicursos,   os   professores  da   rede   pública  de   ensino   vêm 

desenvolvendo   nas   escolas,   juntamente   com   os   alunos,   diferentes   projetos   os   quais   comprovam   o 

comprometimento e empenho de todos os envolvidos em direção a uma educação de qualidade. Sabemos 

que   ainda   há   um   longo   caminho   a   percorrer,   mas   sabemos   também   que   são   justamente   as   ações 

desenvolvidas durante este percurso, com suas incertezas, incompletudes e inquietudes que possibilitam 

as transformações, as (re)significações, a invenção da escola a cada dia, eterno devir.       
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Grupo PETq-Unioeste1: CURSO TEÓRICO E PRÁTICO PARA O TREINAMENTO 
DE PESSOAS DE INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA (CASA DE MARIA)

Caio Guilherme Secco de Souza2, Adalberto Teógenes Tavares Júnior2, Francielle Silva da 
Costa2, Glaudeston Dutra Wulf2, Guilherme Luiz Chinini2, Marcella Casagrande2, Mirian 

Suellen Camargo Pedroso2, Rubine Andressa Ihabuinski2, Ricardo Mercadante3, José Dilson 
Silva de Oliveira4

1Grupo PET do Curso de Química, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Toledo/PR, financiado pela SESu/MEC; 2Alunos bolsistas PET/SESu/MEC;

3Docente do Curso de Química, 4Tutor do PETq-Unioeste
C. P. 520, CEP 85903-000, petq@unioeste.br

ÁREA TEMÁTICA: Educação (Área 4)
MODALIDADE DA APRESENTAÇÃO: Painel 

RESUMO

Os produtos de higiene pessoal, como sabão, sabonete, condicionadores, entre outros, são de 
vital importância na saúde das pessoas, sendo essenciais na limpeza e higiene pessoal. Assim, 
os petianos do Programa de Educação Tutorial  do Curso de Química da Unioeste (PETq-
Unioeste) fizeram um curso de produtos de higiene pessoal, ministrado e elaborado por um 
docente do Curso de Química, para o aprendizado dos processos e  princípios que envolvem a 
produção destes produtos. Após o conhecimento adquirido no curso, os integrantes do PETq–
Unioeste, com o apoio do tutor do grupo e do docente orientador, elaboraram um curso para 
as  senhoras  de  uma  entidade  filantrópica  (Casa  de  Maria),  abrangendo  aulas  teóricas  e 
práticas. Esta atividade destacou para os petianos um senso de exercício de cidadania e de 
responsabilidade social, devido ao processo mútuo de aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE

PETq-Unioeste, higiene pessoal; casa de Maria

INTRODUÇÃO

Os  produtos  de  higiene  pessoal,  tais  como,  sabonetes,  xampus,  condicionadores,  sais  de 
banhos, entre outros, têm uma grande importância na saúde das pessoas.
Sabendo-se da grande importância da manutenção da higiene pessoal e do ambiente, torna-se 
necessário promover a conscientização dos indivíduos para que tenham uma boa qualidade de 
vida,  saúde  e  um convívio  agradável,  entre  pessoas  e  no  ambiente.  Porém,  para  que  os 
indivíduos tenham uma conscientização da higiene de uma forma mais adequada, é preciso 
que haja interação  daqueles  que detêm este conhecimento  com as comunidades  e,  muitas 
vezes este objetivo é alcançado pelo desenvolvimento de atividades extensionistas. 
A atividade de extensão tem como intuito um aprendizado mútuo, no qual deve haver uma 
troca  de  experiências  construtivas,  o  que  reforça  o  processo  de  ensino-aprendizagem 
desenvolvido pelos atores que participam das ações. Com base nisto é possível verificar que a 
elaboração de atividades que busquem a conscientização dos indivíduos realça sua prática do 
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exercício de cidadania e do senso de responsabilidade social.
O curso  envolveu  a  preparação  de aulas  teóricas  e  práticas,  sob coordenação de  docente 
colaborador e do tutor, envolvendo a produção de materiais de higiene (sabões, sabonetes, 
cremes  hidratantes  e  outros),  tendo  sido  ofertado  a  mães  cujas  filhas  são  atendidas  em 
entidade filantrópica (Casa de Maria).

OBJETIVOS

-  Curso de Produção de produtos de higiene  pessoal  para pessoas assistidas  por entidade 
filantrópica;
- Destacar para os petianos o exercício da cidadania e o senso da responsabilidade social.

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas foram elaboradas a partir de aulas práticas e teóricas na entidade 
filantrópica (Casa de Maria), com o auxilio do tutor do grupo PETq-Unioeste e de docente 
orientador.
Os petianos utilizaram, como subsídio para promover a atividade,  o aprendizado no curso 
prévio sobre “Produtos de Higiene Pessoal” e a apostila fornecida pelo docente que ministrou 
o curso.
Assim, as aulas teóricas foram desenvolvidas com abordagem dos princípios básicos para a 
produção destes produtos,  com o aprofundamento necessário  dos conhecimentos  químicos 
envolvidos nos processos de produção, esclarecendo às participantes todas as informações 
relativas  às  formulações,  cuidados  necessários  de  segurança  pessoal  e  quanto  às 
concentrações e ações de cada um dos componentes utilizados, procedimentos operacionais 
envolvendo  aquecimento,  agitação  e  transferência  de  materiais,  bem  como  noções  de 
rendimento  na  produção.  As  aulas  práticas  foram  realizadas  a  partir  de  experimentos 
(produção do sabão e de sabonete) previamente testados pelos integrantes do grupo PETq-
Unioeste, e produtos comuns ao cotidiano e outros de fácil aquisição em lojas especializadas.
Para  as  aulas  teóricas  foi  utilizado  recurso  áudio-visual  (computador  e  data-show),  com 
ilustrações em PowerPoint.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  obtidos  nesta  atividade  foram  muito  positivos,  uma  vez  que  houve  uma 
interação  muito  grande  entre  os  integrantes  do PETq-Unioeste  e  as  senhoras  da  Casa  de 
Maria.
Essa interação foi verificada a partir das diferentes perguntas e curiosidades que apresentavam 
durante o decorrer da atividade e, ao serem sanadas as dúvidas que surgiam.
Para  facilitar  o  processo  de  ensino-aprendizagem,  as  atividades  iniciaram-se  pela  prévia 
explicação teórica do processo que seria desenvolvido (produção de sabão e sabonete) e, no 
decorrer das aulas práticas, as revisões de cada etapa permitiram a melhor assimilação dos 
conteúdos  trabalhados,  verificada  pelas  próprias  conclusões  e  considerações  que  as 
participantes apresentavam no decorrer de cada etapa do processo, em correlação aos seus 
conhecimentos originados do senso comum.

CONCLUSÕES



Com esta atividade extensionista foi possível destacar o exercício de cidadania e o senso de 
responsabilidade social dos petianos envolvidos, evidenciando uma preocupação no sentido 
de tentar sanar ou prevenir  problemas decorrentes da falta de informação ou de formação 
escolar dos indivíduos da comunidade, de forma a possibilitar informações e conhecimentos 
que permitam uma melhor qualidade de vida, a partir do aprendizado adquirido para produção 
de produtos de higiene pessoal, que podem também tornar-se uma fonte extra de renda.
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INTEGRAÇÃO DA UNIVERSIDADE COM O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Susimeire Vivien Rosotti de Andrade1

Patrícia Sândalo Pereira2

Acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática3

Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação

RESUMO: A presente comunicação refere-se a um projeto de extensão do ano de 
2007, intitulado “O CURSO DE LICENCIATURA DE MATEMÁTICA E O APOIO 
PEDAGÓGICO NA REDE ESTADUAL”. Esse projeto realizou uma interação entre 
acadêmicos do curso de licenciatura em matemática e o Colégios Estaduais de 
Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu. Essa interação 
é de suma importância, pois oportuniza aos acadêmicos um contato direto com a 
realidade escolar no que se refere ao ensino da matemática e cria um momento 
em  que  está  evidenciado  o  cumprimento  de  uma  das  funções  sociais  da 
Universidade. Neste projeto, os acadêmicos supriram as dúvidas dos alunos que 
apresentavam dificuldades relativas à aprendizagem na área da Matemática, tanto 
no ensino médio quanto no ensino fundamental. Com este trabalho objetiva-se, 
principalmente,  colocar  os  acadêmicos  em contato  com a  realidade  escolar  e 
incentivá-los  a  uma  reflexão  sobre  os  diferentes  encaminhamentos  possíveis 
dentro do fazer pedagógico em sala de aula.  

Palavras-Chave: Formação, Realidade Escolar, Apoio pedagógico

INTRODUÇÃO

1 Especialista em Educação Matemática . Docente da UNIOESTE  do Curso de Licenciatura em 
matemática – Campus de Foz do Iguaçu. Email susimeire@unioeste.com.br
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Desde o ano de 2002, há uma preocupação em fazer com que os futuros 
professores do curso de licenciatura em Matemática – UNIOESTE, campus de Foz 
do  Iguaçu  tenham  contanto  com  as  diferentes  realidades,  pois,  desta  forma 
poderão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.

Assim, a proposta desse projeto é integrar os alunos de licenciatura em 
matemática  a  realidade escolar,  numa perspectiva  de  buscar  alternativas  para 
solucionar  algumas  dificuldades  no  processo  de  ensino/aprendizagem  dos 
conteúdos matemáticos.

Para  realização  desse  projeto  inicialmente  no  mês  de  abril  foram 
selecionados acadêmicos que tinham interesse em participar  do projeto,  e  em 
seguida, foi realizada a divulgação do projeto nos Colégios Estaduais. Posterior a 
isso, foi realizado um levantamento das principais dificuldades dos alunos de rede 
pública acerca dos conteúdos matemáticos. De posse desse conhecimento foram 
selecionados os melhores encaminhamentos metodológicos e, assim no mês de 
maio, os acadêmicos foram encaminhados para os respectivos colégios no qual 
eles escolheram. A escolha se deu através da opção de qual  estabelecimento 
ficava mais próximo de sua residência.

OBJETIVOS

Geral: 
• Integrar  os  alunos  de  licenciatura  em  matemática  a  realidade  escolar, 

numa  perspectiva  de  buscar  alternativas  para  solucionar  algumas 
dificuldades  no  processo  de  ensino/aprendizagem  dos  conteúdos 
matemáticos;

Específicos: 

• Aproximar os alunos do curso de licenciatura em Matemática da realidade 
escolar no que diz respeito ao ensino de matemática;

• Auxiliar  no atendimento de aluno que apresente dificuldades relativas  a 
aprendizagem na área da Matemática tanto no ensino médio quanto no 
ensino fundamental.

MÉTODOS



Para a realização deste trabalho foi organizado um grupo de acadêmicos do 
primeiro, segundo e terceiro ano do curso de licenciatura em Matemática, 
campus de Foz do Iguaçu, que tinham disponibilidade para trabalhar no 
período matutino ou noturno. As aulas foram ministradas em sete colégios 
estaduais,  dentre  eles  podemos  citar:  Colégio  Estadual  Castelo  Branco 
localizado na cidade de São Miguel  do Iguaçu,  Colégio  Estadual  Carlos 
Zewe  Coimbra  localizado  em  Santa  Terezinha  de  Itaipu  e  em  Foz  do 
Iguaçu,  o  Colégio  Tancredo  de  Almeida  Neves,  Colégio  Estadual  Profa 
Carmelita,  Colégio Estadual Prof.  Paulo Freire, Colégio Estadual Arnaldo 
Busato e Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade.
Foram  dezesseis  acadêmicos  envolvidos  no  projeto:  Tatiane  Alves  dos 
Santos;  Franciele  Bordinhão;  Fabiano A.  de  Paula,  Anne Karoline  Assis 
Barboza; Daiane Royer; Diego Araújo dos Santos; João Cleber Benedet de 
Lima; Fábio Maia da Silva; Luciano Lucas Ramires; Eugim Eduardo Linck; 
Suellen  Cristina  Foletto;  Roseli  da  Silva  Borba;  Rudimar  Satirio  de 
Carvalho  ;Josiane  do  Amaral  Valim;;  Fernando  Luis  dos  Reis; Dayane 
Cristina O. Steimbuch.
Um dos principais problemas encontrados pelos acadêmicos envolvidos no 

projeto se deu devido à falta de espaço físico nos colégios. No entanto, como os 
diretores  dos  colégios  se  mostraram  interessados,  tiveram  a  boa  vontade  de 
participar do projeto e disponibilizaram uma ou duas vezes por semana, salas de 
aula para que os nossos acadêmicos pudessem ministrar aulas para os alunos 
com dificuldades no ensino e aprendizagem da Matemática. 

As  atividades  desenvolvidas  pelos  acadêmicos  tinham  como  aspecto 
fundamental atender as sugestões das Diretrizes Curriculares de Matemática para 
a Educação Básica:

É  preciso,  ainda,  considerar  que  pela  Educação 
Matemática almeja-se um ensino que possibilite aos 
estudantes  análises,  discussões,  conjecturas, 
apropriação  de  conceitos  e  formulação  de  idéias. 
Aprende-se Matemática não somente por sua beleza 
ou pela consistência de suas teorias, mas, para que, 
a partir dela, o homem amplie seu conhecimento e, 
por conseguinte, contribua para o desenvolvimento da 
sociedade. (PARANÁ, 2007)

Vista dessa forma, a Matemática tem como função abrir caminhos para o 
desenvolvimento  de  habilidades  que  são  necessárias  às  outras  áreas  do 
conhecimento. Assim, foi necessário muito empenho no trabalho com os alunos da 
rede estadual de ensino. 

.



DISCUSSÃO E RESULTADOS

O professor precisa entender que não pode ensinar a Matemática como ato 
isolado  de  ensinar  fórmulas  e  conceitos.  É  necessária  uma  reconstituição  da 
proposta de ensino destinada para as aulas de Matemática nas escolas. Ou ainda, 
como o próprio D’Ambrósio (2006) destaca,

A educação  formal,  baseada  na  transmissão  de explicações  e 
teorias (ensino teórico e aulas expositivas) e no adestramento em 
técnicas e habilidades (ensino prático com exercícios repetitivos), 
é  totalmente  equivocada,  como  mostram  os  avanços  mais 
recentes de nosso entendimento dos processos cognitivos. Não 
se pode avaliar  habilidades cognitivas fora do contexto cultural. 
(p. 81)

Assim,  o  autor  fecha  o  pensamento  que  novamente  ressalta  o  fato  da 
Matemática ser uma ciência intimamente ligada a inúmeras outras ciências e, por 
isso, parte do desenvolvimento sócio-cultural do ser humano. Portanto, o trabalho 
mecânico  com seus conteúdos torna-se  algo  sem significação,  prejudicando  a 
formação do indivíduo, privando-o da ampla visão do sentido desses conteúdos 
dentro do contexto de desenvolvimento das sociedades.

Desta forma o projeto possibilitou que o futuro professor de matemática 
despertasse  para  importância  buscar  alternativas  para  solucionar  algumas 
dificuldades no processo de ensino/aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

CONCLUSÕES

É inconcebível nos dias atuais que ainda se perpetue nas escolas o ensino 
reprodutivista  que  simplesmente  dá  fórmulas  e  números  sem  a  menor 
contextualização dos mesmos.

Enfim,  esse  projeto  possibilitou  que  os  alunos  dos  colégios  estaduais 
envolvidos no projeto tirassem suas dúvidas com os acadêmicos e, nessa relação 
percebeu-se  que,  aos  poucos,  os  alunos  iam  perdendo  o  “receio”  de  fazer 
tentativas,  de buscar  soluções,  de estimar  resultados,  enfim,  começaram a ter 
maior segurança naquilo que faziam, principalmente por estarem compreendendo 
aquilo que estavam resolvendo
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ÁREA 04 - Educação
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RESUMO: O projeto de extensão Interação entre os processos de leitura e formação de  
leitores caracteriza-se como um espaço interdisciplinar, destinado à oficinas bem como 
discussões, reflexões, pesquisa e fundamentação teórico-metodológica sobre ensino da 
leitura e formação do leitor, com vistas à prática pedagógica, tanto para acadêmicos em 
formação nos Cursos de Letras e Pedagogia quanto de professores e alunos da rede 
municipal e estadual de ensino e comunidade em geral.

Palavras-chave: Leitura, Ensino, Formação de leitores

INTRODUÇÃO

A importância de se saber ler e escrever com eficiência, bem como a responsabilidade 
da escola na formação do leitor maduro é inegável, porém este objetivo nem sempre tem 
sido atingido  pelas  instituições  de ensino.  Dada à  responsabilidade  da  Universidade 
neste processo de formação acreditamos que o presente projeto se justifica, uma vez que 
pretende dotar acadêmicos, professores e alunos da rede pública municipal e estadual e 
comunidade  em  geral  de  conhecimentos  e  gosto  pela  leitura.  Estes  estudos 
proporcionam  recursos  não  somente  para  o  próprio  aperfeiçoamento  como  leitor  a 
acadêmicos  e  professores,  refletindo  na  atuação  em  sala  de  aula  no  processo  de 
ensino/aprendizagem de leitura. 

A  prática  pertinente  do  ensino  da  leitura  desde  a  primeira  infância,  por  meio  de 
metodologia  adequada,  tendo  como  base  a  vasta  bibliografia  publicada  nos  últimos 
anos, pode tornar a tarefa de ensino/aprendizagem de leitura eficiente e prazerosa.



Os PCNs, no que diz respeito ao processo de ensino/aprendizagem de leitura para o 
Ensino Fundamental e Médio informa que é preciso “entender que a leitura pode ser 
uma fonte  de  informação,  de prazer  e  conhecimento.  Ela  dá  acesso  às  informações 
necessárias para o dia-a-dia e aos mundos criados pela literatura e pelas ciências”. Nesse 
sentido,  a escola é vista como a principal  responsável pela formação do leitor,  bem 
como todos aqueles que estiverem atuando ou sendo preparados para o magistrado, no 
caso os acadêmicos dos Cursos de Letras e Pedagogia.

Sem  desmerecer  o  papel  dos  livros  informativos,  na  formação  do  leitor,  os  livros 
literários, principalmente, os de literatura infantil têm especial importância, na formação 
do leitor  iniciante,  pela forma de expressar pensamentos  e sentimentos.  A forma de 
expressão  faz  com  que  leitores  de  culturas  variadas  se  identifiquem  em  diferentes 
tempos e lugares. O caráter polissêmico da literatura dá ao leitor liberdade, derivando 
dela o prazer da leitura, levando-o a depreender-se, através da obra, do seu cotidiano 
viajando mentalmente.

Para o  leitor  mirim as histórias  infantis  propiciam o desenvolvimento  cognitivo  por 
meio do processo de construções simbólicas. Para Abramovich (1997, p.13) as histórias 
infantis representam para as crianças “uma possibilidade de descobrir o mundo imenso 
de conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos – dum jeito  
ou de outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou não)  
pelas personagens de cada história (cada uma a seu modo)”. 

Sendo assim é importante para o ensino da leitura que o professor conheça, também, o 
processo de maturação do leitor e as suas variadas etapas,  para estar  adaptando sua 
metodologia com vistas a formação de um leitor proficiente com gosto pela leitura. Um 
outro aspecto importante na formação do professor-leitor, destes novos tempos, está no 
fato  de  que  não  basta  que  o  professor-leitor  seja  capaz  de  realizar  leitura  crítica  é 
preciso que ele seja, também, seletivo. A explosão de informações nas últimas décadas, 
estimulada  pelos  apelos  publicitários,  faz  com que  o  ato  de  ler  seja  constante  nas 
sociedades letradas. A informação impressa ou eletrônica requer que o leitor tenha a 
capacidade de selecionar o que vai ler, buscando com objetividade os assuntos que mais 
o interessam para com isso ganhar tempo, porém, isso só será possível se o leitor for 
maduro e crítico. De acordo com Silva (1998, p.25), “a prática da seletividade, além de 
orientar  e  incrementar  a  leitura  crítica  está  intimamente  relacionada  ao 
desenvolvimento do gosto e, por extensão, a própria maturidade do leitor”.

Um outro ponto a ser observado se refere à escolha do título, que também faz parte da 
boa qualidade de uma leitura. Precisamos estar atentos àquilo que vamos trabalhar com 
o nosso aluno, gostarmos do que lemos, termos afinidade com a estória e isto requer 



convivência com os livros e hábito de leitura por parte dos professores e funcionários da 
biblioteca. As teorias que embasa as reflexões acerca do processo de leitura são também 
importantes neste contexto e merecem estudos. 

Dessa forma, acreditamos que as novas práticas pedagógicas deverão se preocupar não 
apenas em instrumentalizar o aluno para torná-lo um leitor eficiente, mas para que esse 
objetivo seja atingido, é preciso partir da realidade cultural do aluno, dar sentido a esta 
atividade  para  que  este  possa,  posteriormente,  ser  capaz  de  encontrar  os  diversos 
sentidos de um texto amparado pela própria vivência. Torná-lo capaz de realizar leitura 
do escrito e do subentendido de matérias do seu cotidiano. No quadro social brasileiro, a 
leitura crítica se justifica por vislumbrar um meio de transformação da nossa realidade, 
visto que ela pode levar o cidadão a compreender suas raízes históricas de contradições 
e buscar pelo conhecimento e conscientização, uma sociedade mais justa, na qual os 
privilégios não estejam restritos a poucos.

Nesta perspectiva,  as reflexões suscitadas pelo presente projeto poderão estimular os 
profissionais do ensino que se encontram em sala de aula e os acadêmicos em formação 
a buscarem novas metodologias de ensino de leitura.

Proporcionando,  ainda,  aos  outros  participantes,  não  ligados  a  esfera  educacional, 
oportunidade de um contato maior com a leitura.

OBJETIVOS 

 Considerando-se o compromisso da Universidade com a comunidade, principalmente, 
na área educacional, este projeto pretende criar espaços de reflexão e discussão acerca 
da teoria e da prática de leitura e sua importância no âmbito acadêmico e social. A partir 
das discussões e reflexões estabelecidas entre academia e os profissionais da educação 
do ensino fundamental e médio poder-se-á diagnosticar a prática social de leitura e criar 
subsídios de formação e pesquisa para professores e acadêmicos da graduação e pós-
graduação. 

MÉTODOS

Este projeto será desenvolvido por meio de estudos em grupo acerca do ensino sobre 
leitura  e  formação  de  leitores.  Com  base  nos  estudos  realizados  em  grupo  os 
acadêmicos realizarão oficinas com professores de alunos da rede municipal e estadual 
de ensino e comunidade. 



Nas atividades desenvolvidas há leitura e análise de textos, debates, dinâmicas de grupo 
e atividades práticas de leitura, com vistas à novas práticas pedagógicas em sala de aula 
no ensino de leitura. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Esse projeto vem organizando e implementando o acervo de livros de histórias infantis e 
didáticos  do  ensino  fundamental  e  médio;  criando  um  espaço  no  qual  possa  ser 
promovida,  por  meio  de  oficinas  permanentes,  a  interação  das  instâncias  de  ensino 
fundamental, médio, superior e comunidade; propiciando momentos de reflexões sobre 
o  processo  de  ensino/aprendizagem  de  leitura;  discutindo  pressupostos  teóricos  e 
históricos sobre o ensino/aprendizagem de leitura; articulando a prática de leitura em 
sala de aula entre professores da universidade, acadêmicos e profissionais da rede de 
ensino; possibilitando momentos de leitura, análise e reflexão sobre referencial teórico 
norteador da leitura e proporcionando à comunidade momentos lúdicos de estimulo à 
leitura.

CONCLUSÕES

Espera-se ao final deste projeto uma maior interação entre os acadêmicos de Letras e 
Pedagogia  e  comunidade;  uma  ampliação  de  conhecimentos  acerca  do  processo  de 
formação  de  leitores,  tanto  para  um  melhor  desenvolvimento,  dos  envolvidos  no 
projeto,  nas  leituras  da  graduação  quanto  na  futura  vida  profissional.   Pretende-se, 
ainda,  a  extensão,  por  meio  de oficinas,  dos  conhecimentos  adquiridos  e  das  novas 
práticas pedagógicas vivenciadas nos estudos em grupo,  para professores e alunos da 
rede municipal de estadual de ensino da cidade de Cascavel e comunidade.
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Área 3: Educação
Comunicação Verbal

RESUMO: O projeto Intervenções na relação Universidade/Educação Básica: tempo 
passado,  desafio  do  presente foi  aprovado  pela  SETI,  no  ano  de  2007,  e  está 
vinculado  ao sub-programa de  ”Apoio  às  Licenciaturas”  que integra  o  Programa 
Universidade  Sem Fronteiras da  SETI/Governo  do  Paraná.  Considerando  que  o 
programa governamental tem o propósito de interagir em regiões e municípios com 
baixo  Índice  de  Desenvolvimento  Humano-Municipal  (IDH-M)  e  fomentar  ações 
propositivas  no  âmbito  das  licenciaturas.  Neste  sentido,  a  articulação  entre  a 
Unioeste e as dez escolas da Rede Pública estadual dos municípios de Guaraniaçu, 
Catanduva e Campo Bonito,  indicadas para a primeira fase,  visa compreender a 
formação social da sociedade local, destacando o perfil socioeconômico, a estrutura 
fundiária,  processos  de  ocupação  e  colonização,  lutas  sociais  e  as  memórias 
existentes. O levantamento dos documentos já produzido, como os livros que tratam 
das  histórias  dos  municípios,  será  acompanhado  da  leitura  e  reflexão  teórico  e 
metodológica da História, bem como da produção de fontes através da história oral e 
da recuperação e preservação de imagens. Considerando que estas escolas estão 
situadas em comunidades carentes pretendemos analisar,  a  partir  da  escola,  as 
contradições sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Sem Fronteiras. História. Passado-Presente.

INTRODUÇÃO:  Os  municípios  acima  indicados  fazem  parte  da  microrregião 
denominada Cantuquiriguaçu, que é considerada uma das regiões mais pobres do 
Estado. Segundo o pesquisador do Iapar, Adelar Motter, um em quatro habitantes 
está abaixo da linha de pobreza. O IDH – índice de desenvolvimento humano, mais 

1 Coordenadores do projeto aprovado pela SETI vinculado ao sub-programa Apoio às Licenciaturas, Convênio 
64/07/SETI-UNIOESTE. Professores do Colegiado do Curso de História da UNIOESTE – Campus de Marechal 
Cândido Rondon. E-mail: pjkoling@unioeste.br; grduarte@rondonet.com.br; ndeitos@unioesrte.br. 
2 Profissional formado contratado para o desenvolvimento do projeto. Mestrando do Programa de Pós-
Graduação em História, Poder e Práticas Sociais, UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon.
3 Bolsitas vinculados ao projeto e graduandos do Curso de História, UNIOESTE – Campus de Marechal 
Cândido Rondon.
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os dados do censo demográfico de 2.000 e de 1991, foram usados como referência 
para analisar as informações. Apenas oito dos vinte municípios que fazem parte 
dessa região melhoraram suas posições no ranking estadual. Ainda assim, todos 
apresentam  índice  inferior  à  média  dos  municípios  paranaenses  (0,789).  Nesse 
mesmo período, todos os municípios apresentaram taxa decrescimento populacional 
inferior à estadual (1,12%). Dos 232.729 habitantes da região (48,27%) são urbanos 
e 120.397 (51,73%) vivem na zona rural. A base de economia é o setor primário, 
com grandes contrastes.  Enquanto  em alguns municípios  as  propriedades rurais 
apresentam um alto nível de tecnologia, em outros os agricultores ainda sobrevivem 
cuidando de suas roças de maneira bastante primitiva. Os estudos realizados pelo 
Iapar e Emater comprovam também que de 10% a 15% da população não tem nem 
um tipo de documento e que em muitos municípios as terras não são registradas. Na 
região do Cantuquiriguaçu se concentram grandes áreas e muitas invasões, e ali 
ficam os  maiores  assentamentos  e  acampamentos  do  MST.  São  2.100  famílias 
acampadas em 20 locais diferentes, e 2.800 assentadas. A região é cortada pela 
BR-277, uma das mais movimentadas do Estado, que liga Curitiba a Foz do Iguaçu, 
e  pela  Ferroeste,  mas  não  conta  com  nenhum  terminal  ou  estação  ferroviária. 
Existem também quatro usinas hidrelétricas que juntas produzem mais da metade 
da energia gerada por Itaipu, porém mais de 50% da população não tem luz elétrica 
em suas casas. A pobreza e a falta de oportunidades de trabalho se refletem nos 
principais indicadores de educação e de saúde da região. Os 20 municípios que 
integram a Cantuquiriguaçu são:  Campo Bonito,  Candoi,  Cantagalo,  Catanduvas, 
Diamante do Sul,  Espigão Alto  do Iguaçu,  Foz do Jordão,  Goioxim,  Guaraniaçu, 
Ibema,  Laranjeiras  do  Sul,  Marquinho,  Nova  Laranjeiras,  Pinhão,  Porto  Barreiro, 
Quedas  do  Iguaçu,  Reserva  do  Iguaçu,  Rio  Bonito  do  Iguaçu,  Três  Barras  do 
Paraná, e Virmond. A associação dos municípios leva o nome de Cantuquiriguaçu 
por  que  eles  ficam  entre  os  rios  Cantu,  Piquiri  e  Iguaçu.  Deste  montante  de 
municípios  esse projeto  contempla,  num primeiro  momento,  três  dos municípios, 
acrescentando outros dois na continuidade para o segundo ano. Ao considerar parte 
dos municípios da região do Cantuquiriguaçu é pertinente observar que até 1970, 
apenas  existiam  cinco  dos  atuais  20  municípios  no  território,  sendo  que  as 
emancipações ocorreram, na sua maioria, entre os anos de 1946 a 1977. A região 
historicamente  caracterizou-se  pela  alta  concentração  na  posse  de  terra  e  com 
sérios  problemas  de  regulamentação  fundiária.  Segundo  dados  apresentados 
através  de  estudo  realizado  em  2004,  através  de  acordo  firmado  entre  a 
Organização de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) e a 
Empresa  Paranaense  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural – 
EMATER/PARANÁ,  que teve como propósito levantar  informações da região do 
Cantuquiriguaçu e discutir uma estratégia territorial de desenvolvimento, registrava-
se  na  época  uma  população  total  232.729  (2,45%  do  Paraná),  sendo  que  a 
população  rural  chegava  a  51,73%  (Paraná  18,58%).  A  densidade  territorial 
registrava 19,89 hab/km², sendo a predominância da população masculina e jovem. 
O relatório informava também um percentual de 14,4% de analfabetos de 15 a 50 
anos (Paraná 9,0%), 24,4% de analfabetos funcionais (Paraná 16,5%) e 12,3% sem 



instrução.  A  mortalidade  infantil  média  atingia  24/1.000  nv.  Outros  dados 
apresentados no é quanto ao número de 2.913 famílias assentadas, 3.140 famílias 
acampadas, 19.864 famílias de agricultores familiares e 3.280 indígenas. Em relação 
ao número e tamanho das propriedades rurais, registrava-se o número de 23.100 
estabelecimentos,  que  totalizavam  1,1  milhões  de  hectares,  sendo  85%  dos 
estabelecimentos com área menor de 50 hectares. Na região do Cantuquiriguaçu 
constavam a realização de assentamentos em 11 municípios correspondendo a 71 
mil  hectares.  Sendo  assim,  o  projeto  ora  apresentado  atende  a  uma  das 
especificações do Programa “Universidade sem Fronteiras” – Apoio a Licenciatura, 
atendendo  municípios  com  IDH  mais  baixo,  e  propicia  campo  de  pesquisa  e 
formação  dos  licenciados  em  História  da  UNIOESTE  –  Campus  de  Marechal 
Cândido Rondon.

OBJETIVOS:  O  objetivo  maior  do  projeto  é  propiciar  a  integração  entre  a 
universidade e a escola básica, de um lado propiciando que os licenciandos em 
História tomem contato com os problemas que atingem as pequenas cidades do 
interior do estado, e por outro, que os alunos do ensino básico das escolas dessas 
cidades  se  beneficiem  de  uma  intervenção  planejada  e  realizada  a  partir  das 
especificidades  dos  seus  locais  de  vivência,  a  partir  do  princípio  da 
indissociabilidade  entre  pesquisa/ensino/extensão.  Com  esta  experiência  de 
interação  e  o  envolvimento  prático  com  as  escolas  será  possível  desenvolver 
atividades de formação dos graduandos bolsistas, possibilitando que vivenciem uma 
situação de pesquisa, diretamente, enquanto bolsista pesquisador, ou indiretamente, 
discutindo  seus  resultados  e  incorporando-os  na  perspectiva  de  atuar  enquanto 
estagiário, na sua preparação profissional, ou enquanto professor, que produzem 
conhecimento histórico a partir de uma pesquisa de campo, realizada pelos bolsistas 
e  sistematizada  a  partir  da  universidade  e  organizem  a  coleta  de  material 
documental  a  partir  das  temáticas  acima elencadas,  num trabalho  conjunto  com 
professores e alunos das escolas de educação básica.

MÉTODOS:  O  presente  projeto  apresenta-se  como  uma  possibilidade  de 
intervenção  no  cotidiano  escolar  das  unidades  escolares  das  pequenas  cidades 
acima mencionadas.  Todavia,  no interior  de um programa maior  que prevê uma 
integração entre escola básica pública e o processo de formação de professores 
num  curso  de  licenciatura,  e  sendo  esse  curso  na  área  de  História,  deve-se, 
necessariamente,  atentar  para  essa  especificidade.  Ou  seja,  deve-se  propor 
procedimentos,  tanto  no  que  diz  respeito  à  pesquisa  quanto  às  propostas  de 
intervenção,  que  estejam  colocados  no  campo  teórico  e  metodológico  dessa 
disciplina.  Em  primeiro  lugar,  não  se  trata  de  produzir,  enquanto  universidade, 
material  ou  processos  que  sejam,  simplesmente,  reproduzidos  pelas  escolas  de 
educação básica. Ou seja,  nosso ponto de partida afirma-se na possibilidade de 
superação de um distanciamento  entre  escola  básica  e universidade,  separação 
essa sempre presentificada em termos de um “discurso competente” que exclui o 



outro  e se transforma na imposição pura e simples de normas, procedimentos e 
verdades  incontestes.   Nesses  termos,  o  ensino  de  História  não  pode  excluir  a 
realidade  do  aluno,  não  pode  se  apresentar  enquanto  conhecimento  pronto  e 
acabado, mas deve se constituir num contínuo processo de estudo e reflexão que 
interroga  o  passado  e  o  presente,  que  trabalha  com  dados  da  sua  própria 
historicidade e com as dimensões históricas das experiências vividas individual ou 
coletivamente. Nesse sentido, consideramos que o trabalho a ser proposto deve sê-
lo a partir de alguns eixos: (a) o processo de formação do professor / pesquisador, 
que  não  deve  ser  simplesmente  reprodutivista,  mas  caminhar  na  direção  da 
autonomia profissional do licenciado; (b) o processo de trabalho a ser desenvolvido 
com a escola básica, cujos termos não devem ser definidos a priori, mas devem 
resultar de um processo de escuta e discussão; (c) os processos de intervenção no 
cotidiano escolar, articulando acadêmicos e professores e estudantes de educação 
básica, não impondo um modelo por parte da universidade, mas funcionando a partir 
de uma parceria; (d) a produção material conseqüente, tanto do ponto de vista da 
escola básica quanto da universidade.  Para essa investigação, dentre alguns dos 
procedimentos de pesquisa que serão privilegiados evidencia-se a importância da 
utilização da história oral como história de vida. A partir da definição, pela escola, do 
caminho temático a ser seguido (e podemos supor que haverá algumas diferenças 
de ênfase em se tratando de escolas rurais ou urbanas), serão levantados os nomes 
dos  informantes  a  serem  entrevistados.   A  par  desses  procedimentos,  serão 
pesquisadas a formação dos núcleos urbanos ou rurais, através do  levantamento 
documental disponível e de elementos da cultura material, assim como da possível 
utilização  de  fotografias.  Assim,  formas  de  morar,  disposição  das  casas  e  dos 
campos de cultivo, organização das atividades na cidade e nas vilas e zonas rurais, 
modos de trabalhar e formas de lazer e festividades, tradições culturais, etc., farão 
parte da investigação.  Esse material  coletado comporá o dossiê utilizado para a 
elaboração dos procedimentos de intervenção na prática escolar. A partir dele serão 
elaboradas oficinas para os alunos, discutindo parte desse material já devidamente 
processada,  para atender  aos objetivos escolares propriamente ditos,  bem como 
práticas de educação patrimonial. A partir dessa oficina, serão elaborados materiais 
didáticos a serem disponibilizados para as escolas da região. No segundo ano de 
realização do projeto, com um maior acúmulo de dados e uma maior experiência na 
realização  do  trabalho,  pretende-se  aprofundar  questões  em  torno  da  própria 
experiência  de  estudo  da  história  do  Paraná,  nos  quadros  de  discussão  das 
possibilidades e limites da história e da historiografia regional.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Investigação de processos de ocupação, relações 
de  trabalho,  migrações,  posse  da  terra,  e  viveres  urbanos  e  rurais  de  parte  da 
microrregião paranaense do Cantuquiriguaçu, através de um programa de pesquisa 
e de produção de um acervo  documental  e  de material  didático nas escolas de 
educação básica dos municípios de Catanduva, Guaraniaçu e Campo Bonito, nesta 
primeira fase. Essa pesquisa será executada junto aos alunos das escolas indicadas 



e junto à comunidade servida pela escola, com a colaboração direta daqueles, pelos 
estagiários  do  curso  de  História  da  UNIOESTE.  São  previstas  realizações  de 
oficinas junto aos alunos, pelos estagiários, com a participação e colaboração dos 
professores das escolas. Além disso, a produção de material será integrada com o 
próprio processo de formação dos licenciados em História da UNIOESTE, trazendo 
subsídios e possibilitando discussão dos resultados.  

CONCLUSÕES:  Considerando que até o momento o desenvolvimento do projeto 
encontra-se na primeira fase, as atividades de reconhecimento e levantamento de 
dados e fontes realizadas possibilitam algumas reflexões marcantes. Na história da 
região  do  Cantuquiriguaçu  a  questão  da  terra  demarca  a  formação  social  e 
caracteriza os principais problemas refletidos na escola. Estas contradições podem 
ser percebidas pela importância que a escola nestas localidades. Há escolas onde a 
grande maioria das famílias, em torno de 75 a 80%, recebem bolsas assistenciais do 
governo federal e estadual. 
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RESUMO: Este artigo apresenta o projeto de extensão que foi desenvolvido durante 
o ano de 2007 com os professores do ensino fundamental e médio da rede estadual 
de ensino, denominado “Laboratório de Ensino de Matemática na Formação e na 
Prática do Professor”. O intuito foi desenvolver uma reflexão colaborativa, bem como 
um trabalho cooperativo, de modo a perseguir a aquisição de destrezas práticas que 
possibilitem,  por  parte  dos  professores,  um  comportamento  adequado  a  cada 
situação. Foram ministradas as seguintes oficinas: 1) Trabalhando funções com o 
software livre GraphicsExplorer; 2) Trabalhando alguns conceitos de Geometria com 
o  software  livre  Régua e Compasso (CaR);  3)  Trabalhando trigonometria  com o 
software livre GeoGebra; 4) A proporção áurea presente nas figuras geométricas, na 
natureza e na arquitetura; e 5) A Mandala e as figuras geométricas.

PALAVRAS-CHAVE: Laboratório de Ensino; Formação de Professores; Educação 
Matemática.

INTRODUÇÃO: 

A forma como se educa hoje norteia valores que vão além da transmissão do 
conhecimento, valorizando o processo todo, juntamente com as influências sofridas 
pelo meio. Na matemática assim como em muitas disciplinas é comum que o aluno 
decore  os  termos  principais,  o  que  torna  o  processo  de  aprendizagem  algo 
temporário já que aquilo que foi aprendido neste momento não será lembrado mais 
tarde, pois faltou a assimilação verdadeira do conteúdo.

O ensino da matemática tem ocorrido sistematicamente através de exercícios 
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ou atividades que visem à reprodução ou mera repetição dos conteúdos propostos 
pelos currículos atuais. Aos professores, que ainda encontram-se vinculados a um 
processo de formação deficiente, cabe a tarefa de exercitar fórmulas e conceitos 
com  seus  alunos,  sem,  na  verdade,  criar  situações  que  incitem  à  reflexão  e 
compreensão desses conteúdos na prática.

A busca por alternativas para o ensino da matemática vem nos colocando em 
constante movimento de pesquisa, de construção e de resgate de valores, técnicas 
e  artifícios  que  tornem  a  matemática  mais  concreta  e  apalpável,  paralela  às 
realidades evidenciadas pelos alunos.

Este projeto de extensão denominado “Laboratório de Ensino de Matemática 
na Formação e na Prática do Professor”, foi desenvolvido tendo como meta tentar 
transformar o ensino da matemática das escolas, mas temos consciência que para 
isso se tornar possível é preciso transformar a cultura do professor de Matemática. 
Perez (1999) afirma que “é a cultura profissional desse professor,  que conterá a 
reflexão-crítica sobre e na sua prática, o trabalho colaborativo, a investigação dos 
professores  como  prática  cotidiana  e  a  autonomia”.  Então,  uma  das 
responsabilidades da formação de professores de Matemática é a de transformar 
sua cultura, de modo que ele transforme sua prática de ensino da Matemática.

Refletindo sobre essa transformação da cultura do professor, elaboramos este 
projeto  com  o  intuito  de  oferecer  oficinas  de  Matemática  visando  favorecer  um 
melhor entendimento dos conceitos matemáticos; e promover uma aproximação da 
Matemática  com  a  realidade.  Desse  modo,  esperamos  contribuir  com  o 
enriquecimento das aulas dos professores em serviço de Matemática e cumprir com 
o papel  social  da Universidade, através da integração desta com a comunidade, 
buscando dessa maneira  a  melhoria  do  ensino  e  aprendizagem da Matemática. 
Afinal, no mundo de hoje não é mais possível um ensino da Matemática que enfatize 
a memorização, tornando o aluno um depósito de informações.

OBJETIVOS: 

Os objetivos deste projeto foram: 

a) Capacitar os professores de Matemática da rede estadual de ensino para 
atuarem como investigadores e pesquisadores na sala de aula;

b) Apresentar novas maneiras de ensinar e aprender, visando à melhoria do 
ensino e aprendizagem da Matemática.

MÉTODOS:. 

Neste Projeto de Extensão fizemos uso da abordagem qualitativa e utilizamos 
a pesquisa-ação como metodologia de pesquisa.  Essa metodologia de pesquisa 



consiste  em  dar  aos  pesquisadores  e  grupos  de  participantes  os  meios  de  se 
tornarem capazes de responder com maior eficiência aos problemas da situação em 
que vivem sob forma de diretrizes de ação transformadora. 

A  população  alvo  foram  os  professores  da  rede  pública  do  ensino 
fundamental e médio. 

Foram  realizadas  oficinas  de  Matemática  envolvendo  vários  conteúdos 
matemáticos, dentre eles podemos citar: funções, trigonometria, proporção áurea e 
figuras geométricas. 

Essas oficinas envolveram softwares livres propiciando a inclusão digital dos 
professores  e  atividades  práticas  que  buscaram  fazer  uma  aproximação  dos 
conteúdos matemáticos com a realidade do aluno. 

As atividades que foram desenvolvidas nas oficinas de Matemática visavam: 
a) favorecer um melhor entendimento dos conceitos geométricos; b) desenvolver as 
habilidades,  a  criatividade  e  o  aperfeiçoamento  da  capacidade  dos  alunos;  c) 
promover uma aproximação da Matemática com a realidade; e d) contribuir com a 
inclusão digital dos futuros professores e dos professores das escolas estaduais. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

 
A abertura das escolas para o novo mundo das tecnologias está acontecendo, 

por  isso  é  importante  que  o  professor  esteja  preparado  para  a  utilização  de 
computadores e novas mídias a seu favor, em prol da educação. O professor que 
não se atualizar estará abrindo mão de um recurso educacional poderoso. A oferta 
de oportunidades é imprescindível para que os profissionais da educação possam 
iniciar sua capacitação e criar hábitos de estudos nesta área. 

Diante disso, é necessário capacitar os professores desses alunos para que 
eles  possam  frequentemente  estar  fazendo  uso  dos  recursos  tecnológicos.  A 
capacitação precisa introduzir o professor no mundo da informática da mesma forma 
na qual se pretende que ele ensine. O modelo de aula que ele tem como ideal é a 
que  ele  recebe  durante  sua  formação,  daí  decorre  a  importância  de  se  definir 
primeiramente como o computador será utilizado na escola, para que aconteça a 
capacitação do professor  de acordo com o que se espera dele.  De acordo com 
Lopes (2004), 

Se um dos objetivos do uso do computador no ensino for o de ser 
um  agente  transformador,  o  professor  deve  ser  capacitado  para 
assumir o papel de facilitador da construção do conhecimento pelo 
aluno  e  não  um  mero  transmissor  de  informações. 
(http://www.clubedoprofessor.com.br/artigos/artigojunio.htm  )  

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,  1998)  já  enfatizam  a 
importância  dos  recursos  tecnológicos  para  a  educação,  visando  à  melhoria  da 
qualidade  do  ensino-aprendizagem.  Afirmam  que  a  informática  na  educação 
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“permite  criar  ambientes  de  aprendizagem  que  fazem  sugerir  novas  formas  de 
pensar e aprender” (p. 147).

O movimento para a utilização de software livre orienta-se para a liberdade do 
conhecimento e para o atendimento de necessidades específicas das comunidades, 
além de favorecer a inclusão digital.

Para as oficinas foram selecionados o Graphics Explorer V1.21, o Régua e 
Compasso (CaR) e o Geogebra, todos softwares livres. 

Foram trabalhados durante as oficinas:
- o conteúdo de funções com o software livre GraphicsExplorer;
- conceitos de Geometria com o software livre Régua e Compasso (CaR);
- trigonometria com o software livre GeoGebra.
Com este  projeto  colaboramos com a inclusão digital  dos professores,  de 

modo  que  o  aluno  tenha  direito  ao  acesso  às  tecnologias  de  informação  e 
comunicação, visando à melhoria do ensino e aprendizagem da Matemática.

Além disso, levamos ao conhecimento do professor de Matemática o conceito 
de proporção áurea, enfatizando sua presença nas figuras geométricas, na natureza 
e na arquitetura, por meio da história e de atividades realizadas com os professores, 
mostrando que é possível trazer para a sala de aula, de modo a auxiliar no processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática. O número ou proporção geométrica Fi 
(Ф) que já recebeu nome de número áureo, razão áurea, seção áurea e até divina 
proporção surpreendeu, fascinou e despertou o interesse de Pitágoras e Euclides na 
Grécia antiga. O que de mais interessante e atrativo existe no número áureo é, sem 
dúvida, o fato de o mesmo surgir onde menos se espera. Por exemplo, no corte de 
uma maçã por sua circunferência, numa simples rosa, nas estruturas espirais das 
conchas de muitos moluscos ou na arquitetura. O Parthenon é um dos templos onde 
podemos observar a proporção áurea. Existem inúmeros lugares onde essa mesma 
seqüência aparece, na óptica dos raios, na árvore genealógica de um zangão ou 
num simples ato de subir escadas (LIVIO, 2006; HUNTLEY, 1985)
 Também apresentamos a Mandala, por meio de uma oficina denominada “A 
Mandala e as figuras geométricas”. Mandala é uma palavra sânscrita, que significa 
círculo. Os diagramas sagrados e as mandalas são procedentes de várias culturas, 
sendo quase sempre formados por uma geometria, com base no quadrado (terra) e 
no círculo, com sua subdivisão (movimento do universo). Na arte podemos ver as 
mandalas retratadas nas abóbadas das grandes catedrais européias, nos vitrais de 
Chartres, nas auréolas dos santos, em pratos e porcelanas chinesas e gregas, na 
arte  indígena  e  rupestre.  Atualmente,  muitos  artistas  pintam e  desenham lindas 
mandalas decorativas para comporem ambientes. Segundo Fioravanti (2003, p. 11) 
“são as formas geométricas da mandala que na maior parte das vezes criam as 
vibrações  numéricas.  Assim,  uma  mandala  de  vibração  três  terá  muito 
provavelmente um triângulo,  e uma mandala com base quatro,  um quadrado”.  A 
mandala  traz  como  benefícios  o  aumento  da  capacidade  de  atenção,  de 
concentração e de criatividade.



CONCLUSÕES: 

Com este trabalho,  conseguimos transformar  os  professores em formação 
continuada em multiplicadores das atividades desenvolvidas, visando à melhoria do 
ensino  e  aprendizagem  da  Matemática.  Além  disso,  contribuímos  para  o 
enriquecimento das aulas desses professores e cumprimos com o papel social da 
Universidade, através da integração desta com a comunidade.

Além  disso,  com  este  projeto  proporcionamos  uma  aproximação  da 
comunidade  acadêmica  com  a  comunidade  em  geral,  levando  informações  e 
colaborando  com  o  aprimoramento  do  ensino/aprendizagem  da  Matemática, 
principalmente na cidade de Foz do Iguaçu e região.
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RESUMO:

O projeto “Leitura em ação: formando cidadãos”, financiado pela SETI, oferece oficinas 
teóricas  e  práticas,  voltadas  para  os  estudos  de  leitura,  formação  de  leitores  e 
capacitação docentes para práticas pedagógicas, para professores de duas escolas rurais 
do municipio de Três Baarras do Paraná: Escola Municipal João de Melo Morais com 
50  alunos  e  5  professores  e  Escola  Municipal  Salgado  Filho  com 150  alunos  e  8 
professores.  Considerando-se  o  compromisso  da  universidade  com  a  comunidade, 
principalmente, na área educacional, este projeto pretende criar espaços de reflexão e 
discussão acerca da teoria e da prática de leitura e sua importância no âmbito acadêmico 
e  social.  A  partir  das  dicussões  e  reflexões  estabelecidas  entre  a  academia  e  os 
profissionais  da  educação  do  ensino  fundamental  poder-se-á  diagnosticar  a  prática 
social  de  leitura  e  criar  subsídios  de  pesquisa  para  professores  e  acadêmicos  da 
graduação, com vistas a formação de leitores.

PALAVRAS-CHAVE: leitura, capacitação docente, gêneros discursivos

INTRODUÇÃO 

O Centro  de Educação,  Comunicação e  Artes  (CECA) da UNIOESTE, em 
parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) - 
Governo do Estado do Paraná -,  vem desenvolvendo um projeto de extensão junto as 
escolas  rurais  do  distrito  de  Alto  Alegre  e  Santo  Izidoro,  município  de  Três 
Barras/PR.Esse projeto tem como temática o estudo de leitura, a formação de leitores e 
a capacitação docente para práticas pedagógicas de compreensão leitora.



O  projeto  leva  em  consideração  o  compromisso  da  Universidade  com  a 
comunidade,  principalmente  na  área  de  Educação,  Tendo  por  objetivo  maior  criar 
espaços de reflexão e discussão acerca da teoria e da prática de leitura, bem como sua 
importância no âmbito acadêmico e social. Compreendendo que a partir das discussões 
e reflexões estabelecidas entre a academia e os profissionais da educação do Ensino 
Fundamental  poder-se-á  diagnosticar  a  prática  social  de  leitura  e  criar  subsídios  de 
pesquisa  para  professores  e  acadêmicos  da  graduação,  com   vistas  à  formação  de 
leitores.

OBJETIVOS
1) Criar um espaço no qual possa ser promovida, por meio de oficinas, a interação entre 
ensino básico e ensino superior;
2)  Propiciar  momentos  de  reflexões  sobre  o  processo  de  ensino/  aprendizagem  de 
leitura;
3) Discutir os pressupostos teóricos e históricos sobre o ensino/aprendizagem de leitura;
4) Realizar oficinas relativas à formação de leitores visando a capacitação docente e 
discente nas escolas envolvidas;
5) Articular a prática de leitura  em sala de aula entre professores, alunos do ensino 
básico e acadêmicos do curso superior da área de humanas;
6) Envolver acadêmicos de licenciaturas em Letras, Pedagogia, História e Geografia na 
elaboração de propostas de atividades interdisciplinares cujo eixo norteador sejam os 
conteúdos programados do ensino básico e à compreensão leitora;
7) Estimular a realização de trabalhos interdisciplinares a partir da leitura nas escolas 
abrangidas.

MÉTODOS

O projeto está sendo desenvolvido, baseado nas seguintes etapas:

1ª) Os acadêmicos envolvidos no projeto visitam a Escola Municipal João de 
Melo Morais e a Escola Municipal Salgado Filho de forma a verificar “in loco” como os 
professores destas escolas trabalham as atividades que envolvem compreensão leitora as 
diversas  disciplinas  que  lecionam,  desta  forma  confirmam-se  as  carências  de 
formação/atualização  destes   docentes  nesta  área.  O panorama do levantamento  das 
práticas de leitura realizadas pelas escolas (dados do diagnóstico realizado) pode ser 
tematizado/refletido junto com os professores no decorrer das oficinas. Muitas vezes, as 
práticas culturais de leitura de uma comunidade rural do interior (como acreditamos que 
deva  ocorrer  em  Três  Barras  do  Paraná)  são  muito  distintas  dos  gêneros  textuais 
privilegiados e abordados pelas escolas. O reconhecimento e validação destas leituras 
feitas, bem como a ampliação e trabalho efetivo com outros gêneros, modos, estratégias 



e práticas de leitura são de suma importância para um trabalho pedagógico conseqüente. 
De posse dos dados podemos confrontar o modo como exploravam os textos antes e ao 
final do projeto, servindo também estes dados para socialização dos resultados através 
da publicação de artigos em eventos técnico-científicos; 

2ª) Os acadêmicos envolvidos no projeto realizam a leitura e resenha de textos 
teóricos  voltados  para:  modelos  de  leitura,  etapas  de  leitura,  estratégias  de  leitura, 
modelos de letramento,  gêneros discursivos, elaboração de questões de compreensão 
leitora, avaliação da leitura e influências do suporte no discurso; 

3ª) Realização de oficinas com os professores orientadores e acadêmicos para 
discussão dos textos lidos; 

4ª)  Os acadêmicos  preparam os  materiais  utilizados  nas  oficinas  à  luz  das 
teorias estudas e considerando as necessidades dos professores e alunos nas escolas em 
que o projeto será realizado; 

5ª) Estes acadêmicos ministram oficinas para os professores do Ensino Básico 
do Município de Três Barras do Paraná,  repassando o conhecimento que adquiriram 
sobre compreensão leitora e promovendo um espaço de discussão/ reflexão com estes 
docentes sobre suas concepções de leitura/letramento e sobre a maneira como trabalham 
em sala de aula. 

6ª) Os acadêmicos participantes do projeto organizam, em conjunto com os 
professores  orientadores  do  projeto,  oficinas  nas  quais  os  professores  das  escolas 
municipais  elaboram  atividades  pedagógicas  de  compreensão  leitora  de  variados 
gêneros discursivos, contemplando a interdisciplinaridade, para serem, posteriormente, 
desenvolvidas por estes professores em sala de aula.  

6ª) A última etapa será a aplicação, pelos professores atendidos pelo projeto, 
das atividades elaboradas à luz das teorias discutidas nas oficinas, de forma a contribuir 
para o desenvolvimento integral do aprendiz, visando a formação de leitores críticos.

As oficinas pedagógicas ministradas pelos acadêmicos encontram-se divididas 
em discussões teóricas e práticas, sendo:

OFICINAS DE DISCUSSÃO TEÓRICA - 1) modelos de leitura; 2) modelos 
de letramento; 3) etapas de leitura e estratégias de leitura;  4) análise de questões de 
compreensão leitora em materiais didáticos; e 5) gêneros discursivos. 

OFICINAS  PRÁTICAS  DE  CONFECÇÃO  DE  ATIVIDADES  -  1) 
influências  do suporte  na leitura:  leitura  hipertextual  e  leitura  de texto  impresso;  2) 
elaboração  de  atividades  pedagógicas  de  compreensão  leitora  I:  contos  de  fada;  3) 
elaboração de atividades pedagógicas de compreensão leitora II: fábulas; 4) elaboração 
de  atividades  pedagógicas  de  compreensão  leitora  III:  contos;  5)  elaboração  de 
atividades  pedagógicas  de  compreensão  leitora  IV:  histórias  em  quadrinho;  6) 
elaboração  de  atividades  pedagógicas  de  compreensão  leitora  V:  publicidade;  7) 



elaboração de atividades pedagógicas de compreensão leitora VI: de distintos gêneros 
discursivos; 8) Material lúdico I: jogos pedagógicos. 9) Material lúdico II: atividades 
diferenciadas.  10)  elaboração  de  atividades  pedagógicas  interdisciplinares  I;  11) 
elaboração de atividades pedagógicas interdisciplinares II; 12) elaboração de atividades 
pedagógicas  interdisciplinares  III;  13)  elaboração  de  atividades  pedagógicas  com 
recursos da Internet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se  ao  final  deste  projeto  uma  maior  interação  entre  os  acadêmicos  de 
Letras e Pedagogia bem como dos professores e alunos das escolas envolvidas; uma 
ampliação de conhecimentos acerca do processo de formação de leitores, tanto para um 
melhor desenvolvimento, dos envolvidos no projeto, nas leituras da graduação quanto 
na  futura  vida  profissional.   Pretende-se,  ainda,  que  por  meio  das  oficinas,  dos 
conhecimentos adquiridos pelas novas práticas pedagógicas vivenciadas nos estudos em 
grupo, professores e alunos das escolas selecionadas no município de Três Barras do 
Paraná, sintam-se melhores preparados para a realização de leituras.

Ressaltando, que o presente projeto visa, especialmente, capacitar os docentes das 
escolas  municipais  abrangidas  para práticas  pedagógicas  de compreensão  leitora,  de 
modo que consigam elaborar, a partir da participação nas oficinas,  atividades para todas 
as  áreas  que  lecionam,  levando  em conta  o  contexto  e  os  aspectos  discursivos  dos 
textos. Assim, as questões propostas pelos docentes não se restringirão a perguntas de 
mera  localização,  de  resposta  pessoal  desconsiderando  as  informações  trazidas  pelo 
texto  nem  serão  questões  utilizadas  como  pretexto,  por  exemplo,  para  ensino  de 
aspectos gramaticais. Pretendemos a partir da discussão teórica nas oficinas sensibilizá-
los, acadêmicos e professores,  para uma abordagem interativa e discursiva de leitura, 
possibilitando a realização de um trabalho interdisciplinar, objetivando transformações 
em suas práticas em sala de aula. 

CONCLUSÕES

A  importância  de  se  saber  ler  e  escrever  com  eficiência,  bem  como  a 
responsabilidade  da  escola  na  formação  do  leitor  maduro  é  inegável,  porém  este 
objetivo  nem  sempre  tem  sido  atingido  pelas  instituições  de  ensino.  Dada  à 
responsabilidade  da  Universidade  neste  processo  de  formação,  acreditamos,  que  o 
presente  projeto se  justifica,  uma  vez  que pretende  dotar  acadêmicos,  professores  e 
alunos da rede pública municipal das escolas mencionadas, de recursos não somente 
para seu próprio aperfeiçoamento como leitor como também para sua atuação em sala 
de aula no processo de ensino de ensino/aprendizagem de leitura. 
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LETRAMENTO DIGITAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM CURSO PARA OS 
PROFESSORES ESTADUAIS

Izaura Maria Carelli1
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Rodrigo Okada da Silva4

Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: comunicação oral

RESUMO:  As tecnologias da informação e comunicação (TICs)  desempenham a 
função  mediadora  em  todas  as  áreas  sociais.  Para  investigar  quais  ações 
pedagógicas mediadas pela tecnologia os professores estaduais sem experiência no 
uso das TICs seriam capazes de realizar usando as ferramentas do projeto Paraná 
Digital,  elaboramos  um  curso  de  letramento  digital  obedecendo  os  seguintes 
requisitos:  carga horária de 40 horas, um computador  por participante,  conteúdo 
programático definido em atividades que fazem parte da sua prática pedagógica, por 
exemplo, a elaboração de pesquisa, a produção de material didático, o cálculo de 
notas dentre outras. Podemos concluir que um curso de 40 horas possibilita apenas 
iniciar o processo de letramento digital, mas se faz necessário o desenvolvimento de 
outros cursos enfocando outras atividades mediadas pelas ferramentas das TICs, 
como a edição de páginas web, a integração de imagem e som, a editoração de 
filmes e outras atividades integrando essas tecnologias. Somente assim pode se 
promover o letramento digital que permita aos professores se apropriarem dessas 
ferramentas e usá-las com eficiência na sua prática pedagógica.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento Digital; Tecnologia Educacional; Formação 
Continuada dos professores.

INTRODUÇÃO:  A  educação  está  passando  por  um  momento  estimulante  e 
desafiador.  As  inovações  oferecidas  pelas  tecnologias  de  comunicação  têm 
potencial  para  impulsionar  uma mudança  no  paradigma educacional.  Johnson  e 
Kress (2003) descrevem uma analogia entre a economia e a educação em duas 
épocas distintas: industrial e a nova economia. Na primeira, o sucesso econômico 
estava  relacionada  às  fábricas  para  se  atingi-lo  o  processo  educacional  estava 
vinculada uma educação mediada pelo texto escrito cujo ícone era o livro. Agora, 
temos a novo modelo econômico que traz a imagem de sucesso de um trabalhador 
sentado em frente de um computador,  pois esta ferramenta faz a mediação das 
atividades em todas as áreas sócio-culturais.  O ícone educacional  anteriormente 
representada pelo texto escrito passa a ser representado texto multimodal mediado 
pelas TICs. Esses autores complementam essa reflexão sobre como promover  o 

1  Doutora em lingüística aplicada PUC SP. Professora e pesquisadora do laboratório Desenvolvimento de Tecnologia Aplicada a 
Educação (DETAE), Unioeste – Foz do Iguaçu. E-mail: imcarelli@gmail.com 

2 Doutor em Inteligência Artificial CEFET PR. Colaborador do Grupo de pesquisa DETAE. E-mail: joaofabro@yahoo.com.br  

3  Acadêmico do curso de Ciência da Computação. Atuou como monitor  no curso de Letramento Digital. E-mail: dvdbruno@gmail.com 
4  Acadêmico do curso de Ciência da Computação. Atuou como monitor  no curso de Letramento Digital. E-mail: 
rodrigo_okada@hotmail.com.
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letramento afirmando que a multimodalidade da tela nos remete o significado de 
letramento na era digital.

No Brasil, Soares (2002) faz outra analogia a sua própria proposta de letramento e 
propõe o uso do plural letramentos, com a seguinte justificativa:

[...] para enfatizar a idéia de que diferentes tecnologias de escrita 
geram diferentes estados ou condições naqueles que fazem uso dessas 
tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita: diferentes espaços 
de escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão 
da escrita resultam em diferentes letramentos. (s.p.)

Soares  está  em  consonância  com  muitos  autores  internacionais,  como  Kellner 
(2000),  que também relaciona múltiplos letramentos com múltiplas tecnologias. A 
concepção de múltiplos letramentos é útil  a este trabalho, já que a atividade em 
estudo viabilizou o desenvolvimento de um processo de letramento digital para os 
professores  no  contexto  de  sua atuação  profissional.  Porém,  esses  autores  não 
dimensionam as questões referentes ao processo de letramento nas ferramentas 
digitais.

Observamos  que  a  complexidade  ocorre  nas  muitas  etapas  na  mudança  de 
paradigma na conceituação de letramento digital. Vejamos alguns exemplos desta 
complexidade. Anteriormente, nós tínhamos duas ferramentas físicas distintas que 
mediavam os saberes educacionais – o livro e o caderno – o primeiro disponibilizava 
as informações sistematizadas, organizadas em páginas seqüenciadas e outro que 
possibilitava a produção textual com o uso de um lápis ou uma caneta. As TICs 
integram  as  duas  ferramentas  físicas  em  uma  única  –  o  computador  –  que 
precisamos ressaltar disponibiliza várias ferramentas que fazem a medicação das 
fontes  de  informação  –  página  web  com  hipertexto,  publicações  em  CDs, 
apresentações  em multimídia  e  várias  outras  que  fazem a  medicação  de  modo 
produzir os textos escritos anteriormente citados.

As crenças de professores, construídas ao longo de suas vidas, têm impacto no uso 
que  se  faz  da  tecnologia  e  são,  portanto,  fundamentais  na  educação  e  na  sua 
concepção de letramento digital para o uso na sua prática pedagógica. Somente ao 
reavaliar  suas  crenças sobre  educação  e  tecnologia  os  professores  construirão 
novos  conhecimentos  que  poderão,  então,  ocasionar  a  esperada  mudança  no 
paradigma educacional. Para isso, serão de fundamental importância os programas 
de formação continuada que promovem a discussão sobre como o uso de tecnologia 
pode contribuir para práticas mais eficientes em sala de aula. Levando em conta as 
novas  exigências  sociais  ocasionadas  pela  introdução  das  tecnologias  de 
informação e comunicação, tem havido, no cenário internacional e nacional, uma 
preocupação em redefinir o conceito de letramento. 

A Unioeste como forma de cumprir a sua função social realiza atividades de 
extensão  que  tem  como  um  de  seus  objetivos,  o  de  realizar  atividades  que 
colaborem  na  transformação  da  sociedade.  Neste  caso  específico  o  objetivo  é 
promover um curso piloto de letramento digital para os professores de uma escola 
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estadual de Foz do Iguaçu no seu contexto de trabalho possibilitando a prática com 
as ferramentas disponibilizadas pelo Projeto Paraná Digital.

OBJETIVOS:  Este curso cumpriu o seguinte objetivo –  investigar quais atividades 
pedagógicas mediadas pelas TICs, nós poderíamos desenvolver em um curso de 40 
horas para os professores que ainda não tivessem nenhuma experiência no uso do 
computador. 

MÉTODOS: Nesta sessão, descreveremos a equipe responsável por elaborar este 
curso, o conteúdo do curso, os participantes, o programa do curso e as ferramentas 
tecnológicas.  Para  atingir  os  objetivos  anteriormente  descritos,  utilizamos  duas 
metodologias distintas; uma para definição do conteúdo programático do curso e 
outra para a re-estruturação necessária para o desenvolvimento do curso. 

Mediadores: Este curso é de caráter interdisciplinar não só porque tínhamos dois 
professores;  uma da lingüística aplicada e um professor e dois monitores da ciência 
da  computação,  mas  na  metodologia  de  como  explicar  os  vários  conceitos 
complexos que fazem parte da tecnologia do computador. Essa interdisciplinaridade 
reuniu  a  visão  das  novas  ferramentas  (ciência  da  computação)  que  podem  ser 
utilizadas  para  produzir  os  novos  tipos  de  textos  multimodais  (lingüística).  Para 
garantir  mais agilidade no atendimento aos participantes após o curso, contamos 
com um monitor que atua no setor de informática do colégio. 

Proposta de Conteúdo: Revisamos os conteúdos de alguns cursos com o objetivo de 
nortear a proposta do  letramento digital.  Optamos pela proposta de certificação - 
European  Computer  Driving  Licence (ECDL),  por  ser  adotado  por  mais  de  150 
países, que define um conjunto de conteúdos básicos para que alguém possa ser 
considerado  apto  a  utilizar  o  computador  para  realizar  tarefas  simples.  Esta 
organização,  entretanto,  apresenta  uma  metodologia  voltada  para  as  várias 
ferramentas, informando apenas os tópicos a serem apresentados/aprendidos para 
que uma pessoa possa obter esta certificação. O foco não está na realização de 
atividade social significativa como enviar uma carta à prefeitura solicitando alguma 
melhoria no bairro em que mora.

Optamos  por  um  conteúdo  programático  que  possibilitasse  aos  participantes 
desenvolver ações relevantes a sua prática pedagógica. Agrupamos o conteúdo nos 
seguintes tópicos: 

1) Instrumentalização - entendendo o software e hardware;
2) Internet & comunicação por e-mail; 
3) Diferentes tipos de texto ; 
4) Integrando a informação e a produção de texto; 
5) Produção de apresentação multimídia; 
6) Elaborando cálculos; e
7) Portal Dia-a-dia educação.

A  regra  definida  pela  equipe  de  mediadores  era  que  nunca poderia  manipular 
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diretamente o teclado ou o mouse, sempre orientar os participantes as ações e sub-
ações a serem realizadas.

Professores participantes: Foi formada uma turma de 12 participantes, com idades 
variando entre 25 e 50 anos. Alguns dos participantes já tinham alguma experiência 
mais  de  09  professores  ainda  não  tinham  criado  nenhuma  conta  de  e-mail, 
mostrando ser iniciantes no uso das TICs. Havia diversidade com relação às áreas 
de conhecimento e atuação profissional. 
 
Atividades do curso: Optamos por um curso com uma carga horária de quarenta 
horas,  subdividas  em  dez  oficinas  de  quatro  horas  em  que  desenvolvíamos  os 
tópicos  anteriormente  descritos.  O  curso  foi  realizado  no  segundo  semestre 
iniciamos no mês de julho até  novembro de 2007.  Devido à complexidade dos 
conceitos  necessários  para  entender  tecnologia  do  computador  e  da  Internet, 
optamos pela metodologia Freiriana, isto é, partíamos do conhecimento de mundo 
dos participantes para apresentar a tecnologia. No início da aula, retomávamos os 
assuntos trabalhados na aula anterior para verificar se eles haviam se apropriados 
desses  conceitos.Também  nos  últimos  10  ou  15  minutos  finais  de  cada  aula 
fazíamos uma pequena discussão a respeito da importância real do tema abordado 
e também pontos positivos e negativos que cada um observou durante a aula. 

Ferramentas tecnológicas: O laboratório da escola segue os padrões definidos no 
PPD, isto é,  o sistema operacional dos computadores é o Linux e os programas são 
software livre, que são similares as ferramentas da versão comercial do Windows.

DISCUSSÃO E RESULTADOS:  Como definimos uma carga horária de 40 horas, 
subdivididas em 10 oficinas de 4 horas para serem desenvolvidos no decorrer do 
curso,  nortearemos  a  discussão  de  resultados  pautadas  nesses  tópicos. 
Contrastaremos os objetivos estabelecidos e os resultados obtidos. 

1) Instrumentalização - entendendo o software e hardware.
 O objetivo era verificar o que os participantes já conheciam sobre o computador e 
os  seus periféricos  para  desenvolver  atividades que possibilitassem entender  as 
ferramentas  disponíveis  no  computador.  Conscientes  de  que  os  computadores 
pessoais dos participantes estariam com as configurações do Windows,  sempre 
destacávamos as diferenças que poderiam ser encontradas na versão comercial, 
fixando conceitos evitando eventuais frustrações. 
Conceitos  relacionados  a  software  e  hardware:  Buscando  identificar  o  que  os 
participantes já conheciam sobre software e hardware, relacionamos aos programas 
que  estão  disponibilizados  no  PPD,  tais  como  a  diferença  entre  documentos  e 
pastas. Relacionando os conceitos de  documento,  arquivo e  pasta, já conhecidos, 
apresentamos  e  transportamos  essas  funções  para  os  conceitos  usados  no 
computador. 
Internet & e-mail:  Optamos por apresentar o navegador em linhas gerais porque 
seria retomado em vários outros momentos, explorando as informações contidas em 
uma URL em relação a identificar a instituição e localização geográfica.  Passamos 
então para a criação de uma conta de e-mail  no sentido de dar uma identidade 
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digital a cada participante. Para apresentar o navegador, Galeon (navegador usado 
no PPR).

2) Internet & comunicação por e-mail
 Após explorar  esses conceitos descritos acima, entramos no tema  pesquisa na 
Internet,  como  utilizar  o  mecanismo  de  pesquisa,  selecionar  um  mecanismo  de 
pesquisa específico. No nosso caso, utilizamos o mecanismo de busca do Google 
para  realizar  as  pesquisas.  Introduzimos  novos  conceitos,  como  -  usar  as 
ferramentas copia e cola  para se apropriar de um trecho de texto da página web – 
enfatizando a necessidade de citar a fonte como a referência bibliográfica na nota de 
rodapé. Exploramos como salvar uma página completa da web no computador e 
também copiar trechos para um arquivo texto e fazer as referências adequadas dos 
autores do conteúdo. O próximo passo foi como fazer downloads de alguns tipos de 
documentos: arquivo texto e imagem, depois foram feitos exercícios de fixação de 
tarefas de pesquisa na web. Referente a conta de e-mail, utilizamos vários opções 
de e-mail, como Google mail, Correios net e a mesma SEED. Nas demais oficinas, 
algumas atividades  eram enviadas por e-mail para que os participantes pudessem 
se familiarizar com o uso de e-mail.

3) Diferentes tipos de texto

Apesar  do  tópico  ícones,  já  haver  sido  apresentado  desde  a  primeira  oficina. 
Relacionamos de tipos de arquivo, enfatizou os ícones para identificar com cada tipo 
de documentos:

1. Texto - Editor de texto 
2. Documentos de hipertexto - Navegador .htm(l)
3. Documentos de imagem .jgp, .gif, .bmp 
4. Som .mp3 .wav (apenas citado)5

5. Portable document format .pdf 

Então  iniciamos  a  exploração  do  editor  de  texto  (BrOffice.org  Writer),  foram 
passadas para aos participantes algumas ações como: abrir e fechar um editor de 
texto,  criar  um  novo  documento,  salvar,  guardar  um  documento  em  formato 
diferente: .doc, .odt, .rtf entre outros. Então os participantes digitaram um pequeno 
texto e começaram a praticar algumas ferramentas de edição de texto como: mudar 
o  tamanho da fonte,  mudar  cor,  usar  negrito,  itálico e sublinhado dentre outras. 
Revisamos as opções de selecionar trechos de um texto com as opções de copiar, 
colar, recortar, associados a usar os tipos de visualização de página, isto é, ações e 
subações para editoração de texto.

4) Integrando a informação e a produção de texto

Retomamos as ações necessárias para elaborar uma busca de informação com a 
ferramenta de busca. Nesta oficina, exploramos o site da  biblioteca da Escola do 

5 O setor de informática retirou as caixas de som para evitar que cada aluno acessasse os sites de música.
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futuro  da  USP  (ver  Tela  2),  os  participantes  navegaram  sobre  vários  itens  do 
mesmo,  eles  fizeram  uma  busca  no  site  para  localizar  o  soneto  número  5  de 
Camões . Usando as ferramentas de copia e cola, esse soneto foi copiado para um 
arquivo de texto e foram feitas varias alterações como: mudar fonte, cor, tamanho de 
fonte  entre  outras.  Além disso,  eles  incluíram  imagens  no  arquivo,  as  imagens 
também foram encontradas na Internet cada um escolheu a imagem que achou mais 
adequada para o soneto, cada um fez as devidas referencias no arquivo citando os 
sites  que usaram.  Como o  arquivo  estava  no  formato  .odt foi  usado  o  conceito 
aprendido na aula anterior para se converter o arquivo para o formato .pdf que não 
permite alterações mantendo as opções de design do criador do texto.

Tela 2 – Opções de menu  da Biblioteca Virtual da Escola do Futuro.

5) Produção de apresentação multimídia

Como havíamos trabalhado o uso da fotografia e esta oficina foi logo após o dia dos 
professores, iniciamos com uma apresentação de slides em homenagem ao dia dos 
professores, passamos então a explorar o BrOffice Impress, mostrando as principais 
funcionalidades do software, foi preparada uma apresentação de slide com imagens 
e textos obtidos da Internet, algumas ações usadas foram: copiar e colar textos e 
imagens, alterar tipo de fonte, cor de fonte entre outros. A ênfase era demonstrar 
que  as  mesmas  ferramentas  estão  presentes  nos  vários  tipos  de  programa. 
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Inicialmente,  os  participantes  acompanharam  todos  os  passos  executados  pelo 
mediador  que  preparava  a  apresentação,  então  foi  proposto  que  cada  aluno 
preparasse sua apresentação com um tema a ser escolhido pelos mesmos. 

6) Elaborando cálculos

Nesta  oficina,  exploramos  as  potencialidades  e  a  importância  que  uma  planilha 
eletrônica BrOffice Calc, mostrando suas principais funcionalidades. Desenvolvemos 
algumas  ações  como:  criar  uma  nova  planilha,  inserir  e  editar  dados  em  uma 
planilha,  selecionar  linhas,  células,  a planilha inteira,  modificar a largura de uma 
coluna e altura de uma linha, modificar a largura, estilo e cor dos limites das células, 
efetuar operações básicas com as células de tabelas como cálculo da média dos 
alunos. Outra função foi o cálculo do número de presença e faltas (ver Tela 2).

Tela 2 – Orientações de como efetuar o cálculo das presenças e faltas dos alunos usando 
planilha eletrônica.

7) Portal Dia-a-dia educação

Os participantes exploraram as opções do portal Dia-a-dia educação da Secretaria 
Estadual  de  Educação  que  está  subdividido  em quatro  setores  identificados por 
cores distintas,  a  saber,  azul  para comunidade de professores,  amarelo  para os 
alunos, verde para as escolas e laranja para comunidade em  geral. Na opção para 
os docentes, há um direcionamento sistematizado  para outros portais educacionais 
brasileiros como a biblioteca da Escola do Futuro dentre outros. Este portal cumpre 
a função do canal  de comunicação com toda a rede de comunidades escolares 
estaduais, em que pode se conhecer todos os projetos desenvolvidos pela SEED.

CONCLUSÕES:  Retomando  o  objetivo  definido  –   investigar  quais  atividades 
pedagógicas  mediadas pelas  TICs poderíamos desenvolver  em um curso  de  40 
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horas para os professores que ainda não tivessem nenhuma experiência no uso do 
computador. 

Podemos concluir que um curso de 40 horas possibilita apenas iniciar o processo de 
letramento  digital,  mas  se  faz  necessário  o  desenvolvimento  de  outros  cursos 
enfocando  outras  atividades  mediadas  pelas  ferramentas  das  TICs,  tais  como, 
edição de páginas web,  imagens,  integração de imagem e som e editoração de 
filmes. Para promover um letramento digital que permita aos professores realmente 
se  apropriarem  dessas  ferramentas  e  usá-las  com  eficiência  na  sua  prática 
pedagógica.
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LÓGICA, ARGUMENTAÇÃO E EXPRESSÃO

Stéfano Paschoal1

Área Temática: Educação
Comunicação oral

RESUMO: “Aprender a escrever é aprender a pensar”. Não constitui tarefa fácil, nos 
dias  de  hoje,  formar  jovens  que  consigam  expressar  com  clareza  suas  idéias, 
principalmente quando se trata do texto escrito. Prova disso são trechos de redações que 
circulam  de  forma  injusta  até  mesmo  em programas  de  humor  após  o  período  de 
vestibulares e provas nacionais. Com o objetivo de preparar jovens da 3ª série do Ensino 
Médio para a expressão concisa,  clara  e coerente  de suas idéias,  propõe-se o curso 
Lógica, Argumentação e Expressão, que engloba discussões teóricas acerca da inventio, 
dispositio e elocutio, e oportuniza ainda que os jovens, ao escreverem uma redação por 
unidade aplicada, coloquem em prática a teoria discutida. Ao receberem corrigida cada 
uma de suas redações, com comentários que visam à escritura de um texto organizado, 
com idéias bem concatenadas, os alunos poderão refletir sobre seu desenvolvimento e, 
ao reescrevê-las, reordenarão seus pensamentos. Desta maneira, desenvolverão a visão 
do “todo” e de suas “partes”, bem como observarão os recursos utilizados para ligar 
estas  partes.  Com isto,  poderão  exercitar  sua  perspicácia  e  aumentar  seu  poder  de 
discernimento,  o  que  os  levará,  posteriormente,  à  interpretação  mais  complexa  não 
apenas de textos, mas também de fatos da vida comum.  

PALAVRAS-CHAVE: redação, argumentação, raciocínio.

INTRODUÇÃO
O curso  Lógica, Argumentação e Expressão,  a  ser ministrado para o número 

máximo  de  30  alunos  regularmente  matriculados  no  3º  ano  do  Ensino  Médio,  no 
Colégio  Evangélico  Martin  Luther,  visa,  sobretudo,  à  expansão  do  olhar  crítico  do 
público-alvo, através de leituras e discussões científicas em torno das diversas formas 
de organização do pensamento para expressão escrita.

Ministrado sempre às quartas-feiras, das 13h30 às 15h30, na sala do terceiro ano 
do supracitado colégio, o curso reúne alunos com determinado grau de maturidade e, 
através de discussões, debates, aulas expositivas e interativas, mostra a eles as diversas 
possibilidades da expressão escrita clara, coerente e concisa. O mais importante, aqui, é 
que desenvolvam atos de leitura  e que se disciplinem para o ato de escrever,  tendo 
consciência  de  que  a  redação  de  um texto  é,  sobretudo,  um exercício  de  reflexão, 

1 Docente Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon-Letras



principalmente sobre como as idéias a serem apresentadas devem ser organizadas, de 
forma a cumprir a intenção daquele que escreve.

Destinado a jovens regularmente matriculados no 3º ano do Ensino Médio do 
Colégio  Martin  Luther,  o  curso  Lógica,  Argumentação  e  Expressão justifica-se 
principalmente por auxiliá-los no tocante a técnicas de redação. Além disso, coopera 
para que adquiram maior  poder de interpretação e de organização de idéias.  Assim, 
formaremos jovens mais conscientes e com maior discernimento também para assuntos 
da vida comum, ao mesmo tempo em que expandimos a “universidade” para outros 
âmbitos  sociais,  com a  intenção  de  –  dentre  outras  coisas  –   preparar  aqueles  que 
poderão vir a ser nossos futuros alunos. Justifica-se a escolha desta Escola pelo contato 
prévio entre o diretor da mesma e o coordenador do projeto.

OBJETIVOS
O objetivo geral deste curso é despertar a consciência do público-alvo para a 

redação consciente, levando em consideração temas dados ou abstraídos de outros 
textos e, principalmente, a organização e concatenação de idéias.

 
Dentre os objetivos específicos do curso, figuram os relativos à depreensão de 

temas, consideração de pressupostos, conhecimento de elementos de coesão e coerência 
textuais  e  do  ideal  de  elegância,  que  permitirão  a  escritura  de  um  texto  bem 
argumentado e, principalmente, claro.

MÉTODOS
O curso é dividido em aulas semanais, cada uma com o total de 105 minutos 

mais 15 minutos de intervalo. 
Há  uma  unidade  preparada  para  cada  encontro  semanal.  Algumas  unidades 

como,  por  exemplo,  Defeitos  de  argumentação,  levam mais  que  um encontro  para 
serem concluídas. O livro didático que serve de base para este curso é o Para Entender  
o Texto – Leitura e Redação, de Platão e Fiorin, adotado em várias escolas-piloto do 
estado de  São Paulo já  há pelo menos  12 anos  e  nas  ETFGs (Escolas  Técnicas  de 
Formação Gerencial) do SEBRAE-Minas praticamente desde sua fundação, em 1997. 

Nos encontros, os alunos formam um círculo e, junto com o professor, lêem a 
unidade  proposta,  inclusive  do  texto  comentado.  O  professor  deve  “didatizar”  o 
conteúdo expresso em cada uma das unidades. Os alunos deverão resolver os exercícios 
propostos, que serão corrigidos e comentados em sala.

A cada encontro, o aluno recebe um tema de redação relacionado ao conteúdo 
aplicado naquele  mesmo encontro.  O professor sempre inicia  os encontros seguintes 
devolvendo aos alunos os textos com as devidas correções. 

Todos as dissertações devem ser reescritas até que atinjam o grau desejado. Este 
“grau desejado” é atingido quando o texto: a) contempla o tema proposto, b) não nega 
os  pressupostos  da  frase-síntese,  c)  apresenta  coerência  das  idéias  apresentadas  na 
Introdução, d) não apresenta marcas de pessoalidade nem juízos de valor, e) possuam 



unidade  do  registro  lingüístico,  f)  estejam  escritos  de  acordo  com  as  normas  da 
Gramática de Língua Portuguesa do Brasil.

Os alunos participantes  do curso são constantemente avaliados  em conteúdos 
específicos, já que escrevem uma redação por tema discutido/estudado. Ao final, serão 
adotados parâmetros que envolvam a) correção lingüística,  b) coesão e coerência,  c) 
adequação  temática,  d)  recursos  de  concatenação  de  idéias  e  processos  lógicos  de 
argumentação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso, apesar de estar em andamento, apresenta seus primeiros resultados. Os 

doze alunos freqüentes correspondem satisfatoriamente às propostas de trabalho. São 
participativos, expressam suas opiniões em aula e têm sido atentos às observações em 
seus  textos,  o  que  se  percebe  pela  freqüência  cada  vez  menor  das  inadequações  já 
corrigidas. 

Espera-se que os alunos consigam, ao final do curso, escrever um texto claro, 
conciso e coerente, e que possam responder cientificamente pelas decisões tomadas na 
escritura  do  mesmo,  e  que,  da  mesma  forma,  desenvolvam  estratégias  para  a 
organização  de  seus  pensamentos  e  idéias,  principalmente  no  nível  de  expressão 
lingüística.
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NDP: UM ESPAÇO DE MEMÓRIAS

Antônio P. Pontes Filho, Deise Fernanda Máximo de Lima e Larianne Sierra de 
Holanda

Área Temática – Área 02 - Cultura

Palavras-Chave –  Ensino, Pesquisa e Extensão

Resumo:
O  projeto  visa  apresentar  à  comunidade,  especialmente  a  comunidade 

estudantil  (dos  cursos  da  UNIOESTE /  Campus de  Toledo;  de  outros  campi da 
UNIOESTE;  de  outras  universidades  locais;  de  escolas  de  ensino  médio),  as 
potencialidades  para  o  ensino,  a  pesquisa  e  a  extensão  do  Núcleo  de 
Documentação, Informação e Pesquisa – NDP / CCHS / Campus de Toledo. O NDP 
tem por finalidade reunir, preservar e pesquisar o patrimônio documental regional e 
da  UNIOESTE;  apoiar  as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  desta 
Universidade e outras instituições congêneres; viabilizar o intercâmbio acadêmico e 
cultural  com outras  entidades  voltadas  a  preservação  de  acervos  históricos  e  a 
pesquisa; promover a integração com a comunidade, através da disponibilização de 
seu acervo, bem como da promoção de atividades e assessoria. O NDP é um órgão 
de referência regional  na preservação documental  e pesquisa,  contando em seu 
acervo com dois importantes fundos documentais e várias coleções, além de uma 
biblioteca  de  apoio  composta  por  livros,  periódicos,  teses,  dissertações  e 
monografias,  destacando-se  importante  acervo  na  área  de  Filosofia.  Além  dos 
projetos institucionais de organização do acervo -  Organização dos autos cíveis e  
criminais e  Arranjo, descrição e catalogação do Fundo Rede Mulher de Educação, 
vários  projetos  estão  em andamento  no  NDP,  coordenados por  professores  dos 
Cursos  de  Ciências  Sociais  e  Filosofia.  O  núcleo  também  publica  o  periódico 
Alamedas – Revista Eletrônica do NDP e instrumentos de pesquisa que facilitam o 
acesso  ao  acervo  sobre  seus  cuidados.  Através  de  exposições  em  estandes, 
apresentações  em  eventos  e  visitas  monitoradas  executadas  por  estagiários  de 
pesquisa do NDP e estudantes concluintes dos cursos de Licenciatura em Filosofia e 
Ciências Sociais, pretende-se ampliar o conhecimento do rico acervo do NDP e suas 
potencialidades.

Formas de Contato: Telefone – 045 – 3379 7000 Ramal 7071, e-mail: 
ndp@unioeste.br



O BICHO-DA-SEDA

Rose Meire Costa Brancalhão
Ednéia Fátima Brambilla Torquato

 Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro
  Maria Amélia Menck Soares

 Claudia Fieira
  Celeste da Rocha Paiva

Área temática: Educação

PALAVRAS-CHAVE: Bombyx mori, Lepidoptera, atividade lúdica. 

RESUMO: Na explicação do ciclo de vida do bicho-da-seda para alunos do ensino 
fundamental foram desenvolvidos modelos didáticos pedagógico, e foi aplicada uma 
atividade lúdica na forma de história em quadrinhos. Os recursos didáticos utilizados 
possibilitaram uma maior  motivação  e  integração  dos  alunos  entre  si  e  com os 
professores, representando uma importante alternativa para o processo do ensino e 
aprendizagem. 

  CONTATO: 45-3220-3237, 45-91010066, e-mail: rosecb@gmail.com.



O CCBS E SUA INTEGRAÇÃO NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Prof. Luis Francisco Angeli Alves
Profª Helaine Maruska Vieira Silva
Vera Lúcia Constantino Dal`Osto

Daiane Schwingel
Profª Manoela de Carvalho
Profª Juliana Cristina Frare

Giliane Vanessa Moraes Pereira de Lima
profª Adriane de Castro Martinez Martins

Cassiano Elisson Pereira Pinto
Luis Felipe Bussman

Área Temática: Educação - Saúde

PALAVRAS-CHAVE: CCBS, Unioeste, Atividades de extensão

RESUMO:
O Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Unioeste é uma unidade 

administrativa básica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), lotado no 
Campus de Cascavel. Atualmente, é constituído por cinco cursos de Graduação: Ciências 
Biológicas - Bacharelado; Ciências Biológicas - Licenciatura; Enfermagem; Fisioterapia e 
Odontologia. Além disso, conta-se com uma Extensão na cidade de Santa Helena, onde 
se desenvolve o curso de Ciências Biológicas - Licenciatura. Existem ainda, oito cursos 
de  Especialização  (Pós-Graduação  Lato  Sensu),  ligados  às  áreas  do  conhecimento 
abrangidas  pelo  Centro.  O CCBS é  o  maior  Centro  da  Unioeste,  contando com 170 
docentes em diferentes regimes de trabalho, que se dedicam às atividades de Ensino, 
Pesquisa  e  Extensão,  tríade  indissociável  que  rege  o  processo  educativo,  cultural  e 
científico no âmbito universitário. Neste sentido, cumprindo com o compromisso social da 
extensão  da  Universidade  que  visa  a  integração  do  saber  popular  ao  conhecimento 
científico, são apresentadas as principais atividades de Extensão, envolvendo Eventos e 
Cursos  previstos  para  o  ano  de  2008  e  os  Projetos   atualmente  em  andamento 
coordenados por docentes do CCBS.

Contato: ccbs@unioeste.br – fone: (45)3320-3131
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O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E A TERCEIRA IDADE

SUSIMEIRE VIVIEN ROSOTTI DE ANDRADE 1

KELLI COUTINHO DOS SANTOS2

Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Comunicação

RESUMO:  O presente projeto objetiva aproximar o curso de licenciatura em 
matemática  com  um  grupo  da  terceira  idade  que  freqüenta  o  Centro  de 
Convivência  na  cidade  de  Foz  do  Iguaçu.  Ressalta-se  que  desta  forma, 
oportuniza  a  Universidade  estender  seus  conhecimentos  para  a  sociedade 
realizando  uma  interação  entre  acadêmica  do  curso  de  licenciatura  em 
matemática  e  o  grupo  da  terceira  idade.  Essa  interação  é  de  extrema 
importância, pois desta forma permite aos “alunos da terceira idade”, através 
de  atividades  mostrar  seus  conhecimentos  bem  como  aprender  novos 
conceitos. Desta forma, proporciona a “terceira de idade” uma a educação de 
forma  continuada  e  permite  que  sua  bagagem  cultural  seja  considerada, 
ampliada e novas aprendizagens sejam consolidadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Terceira Idade, Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO

O  presente  artigo  descreve  um  projeto  que  iniciou-se  no  Centro  de 

Convivência do Idoso, em Foz do Iguaçu, abordando o ensino da Matemática 

para pessoas do grupo da terceira idade.

OBJETIVOS 

• GERAL

1 Especialista em Educação Matemática . Docente da UNIOESTE  do Curso de Licenciatura 
em matemática – Campus de Foz do Iguaçu. Email susimeire@unioeste.com.br

 
2 Acadêmica da UNIOESTE do Curso de Licenciatura em Matemática  - Campus de Foz do 
Iguaçu 
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- Proporcionar  a  educação de forma continuada para  a  terceira  idade, 

aproveitando  sua  bagagem cultural,  proporcionando-lhes  também um 

contato um contato maior com o mundo atual e com as novas gerações 

• ESPECÍFICOS

- Conhecer  as  principais  dificuldades  relacionadas  ao  ensino  da 

matemática que afetam as pessoas da terceira idade;

- Trabalhar com atividades explorando o que já é sabido e o que pode ser 

aprendido e localizando esses conhecimentos nas atividades diárias;

- Trabalhar com os conteúdos de Matemática de forma lúdica com alunos 

da terceira idade;

- Desenvolver  atividades  dinâmicas  que  facilitem  para  esse  grupo  a 

compreensão dos conteúdos da Matemática;

- Desenvolver  atividades  que  desenvolvam  o  raciocínio  lógico 

matemático.

MÉTODOS

Para a execução deste trabalho estamos trabalhando com um grupo de 

pessoas  que  freqüentam  o  “Centro  de  Convivência”  para  a  terceira  idade 

localizada  em  Foz  do  Iguaçu.  Inicialmente  foram pesquisados  materiais 

embasados em referenciais teóricos e elaborar atividades. Em seguida foram 

realizados encontros semanais, com duração de duas horas aproximadamente 

nas  quais  foram  trabalhados  os  conteúdos  matemáticos  de  forma  lúdica  e 

criativa, explorando o que já é sabido e o que pode ser aprendido e localizando 

esses conhecimentos nas atividades diárias.

Ressalta-se então que os conteúdos matemáticos foram trabalhados por 

meio de várias estratégias entre eles a resolução de problemas, de jogos e de 

quebra cabeças, pois desta forma favorece o trabalho com o raciocínio lógico 



matemático,  uns  dos  muitos  elementos  essenciais  para  a  estruturação  e 

manutenção da memória.

De acordo com Baraldi (2001), o aluno da terceira idade é uma agente 

de seu próprio conhecimento. Com isso os conteúdos de matemática devem 

ser trabalhados de uma forma que seja voltado para sua experiência de vida e 

não  visando  o  mercado  de  trabalho.  Ressalta-se  que  não  pode  desprezar 

também a questão do mercado de trabalho, isso porque os mesmos devem ter 

oportunidade de poder competir novamente.

Assim sendo, nos encontros iniciamos a construção do Tangram, para 

que  aqueles  que  não  conheciam  esse  quebra-cabeça  matemático  se 

familiarizassem. Logo após, foram propostas várias atividades utilizando esse 

material visando o reconhecimento das figuras geométricas. No decorrer dos 

encontros  foram  propostas  problemas  proporcionando  que  eles  pensassem 

sobre suas resoluções e também percebessem que em muitas situações não 

exige apenas uma forma de pensar. Assim foram ofertadas situações que eles 

pudessem ver a matemática divertida e não somente numérica e rigorosa. Foi 

também  trabalhado  com  dobraduras  visando  aprender  vários  conceitos 

matemáticos observou-se que está atividade mostrou muito prazerosa, pois os 

mesmos não viam a hora de mostrar seus bichinhos que haviam confeccionado 

com dobraduras. 

Desta forma pode observar como a matemática se trabalhada de forma 

lúdica pode despertar o interesse dos alunos em geral.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O idoso é uma pessoa que tem uma história, experiências vividas, mas 

que na maioria das vezes se sentem isolados por não poder acompanhar o 

ritmo do mundo atual. Um dos motivos seria causado pelas alterações físicas, 

psicológicas e sociais, como a memória, por exemplo. Ainda de acordo com 

Baraldi (2001, p. 11):



(...), até pelo menos duas décadas atrás, uma pessoas velha 
no Brasil , significativa, socialmente, um ser senil amargo, ao 
qual  apenas  restava  uma  aposentadoria  desrespeitosa, 
gemada  e  muita  solidão.  Felizmente,  a  situação  do  idoso 
brasileiro  está  mudando.  Talvez  não  no  ritmo  que 
desejássemos.  Também  não  podemos  comparar  essas 
mudanças  como  o  que  já  é  conquistado  pelos  países 
desenvolvidos da Europa no que diz respeito à perceptiva de 
uma vida merecida, de uma forma geral, pela pessoa idosa.  

Desta forma espera-se com esse projeto contribuir para que a bagagem 

cultural da pessoa da terceira idade seja considerada, ampliada e que novas 

aprendizagens sejam consolidadas. Entretanto, almeja-se também com esse 

projeto proporcionar a eles um contato maior com o mundo atual e com as 

novas gerações.

CONCLUSÕES

Podemos observar que no decorrer dos encontros os idosos mostraram-

se  muito  receptivos  e  mostram  que  possuem  conhecimentos  matemáticos 

mesmo que sejam de forma descontextualizada. Ao retomarmos tais conteúdos 

podemos proporcionar  uma (re)aprendizagem  que  fosse  contextualizada  e 

significativa.

Finalmente,  pudemos perceber  mesmo que em fase  inicial  de  nosso 

projeto que muitos objetivos na perspectiva da melhoria da qualidade de vida 

do idoso foram atingidos.
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O GRUPO PETq-Unioeste1 E AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
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ÁREA TEMÁTICA: Educação (Área 4)
MODALIDADE DA APRESENTAÇÃO: Painel 

RESUMO

O grupo PETq tem desenvolvido diversas atividades  de extensão,  cada uma servindo de forma 
diferente e construtiva na formação dos petianos, possibilitando uma interação entre universidade e 
comunidade, em que se desfruta de um aprendizado mútuo, como o 'cursinho' preparatório para a 
Olimpíada Paranaense de Química - 2007, oferecido aos alunos do Ensino Médio público, da cidade 
de Toledo, a fim de aprofundar os conhecimentos de Química, divulgar a Ciência Química e  sua 
importância  junto  aos  alunos;  as  Sessões  Cine  PETq-Unioeste  e  Grupo de  Estudos:  abertas  ao 
público  acadêmico,  baseadas  numa  mostra  de  filmes  e  textos  relacionados,  com debates  sobre 
diferentes assuntos, abordados por especialistas nos assuntos, que proporcionam aos acadêmicos 
desenvolver um raciocínio critico acerca dos temas desenvolvidos; o Projeto de Extensão: Ensino 
Médio – Formação e Complementação de Estudos, que promove parceria entre a Unioeste/Campus 
Toledo  e  as  escolas  públicas  de  ensino  médio  do  NRE  de  Toledo,  para  a  formação  e 
complementação de estudos, ofertados a alunos egressos e concluintes do ensino médio; as visitas 
técnicas: promoção de visitas a espaços (indústrias, centros de pesquisa, escolas, etc.) que possam 
proporcionar ao petiano o conhecimento acerca de seu funcionamento, de metodologias de trabalho, 
que possam contribuir para uma melhor formação profissional do acadêmico.  

PALAVRAS-CHAVE

Programa PET, Ensino médio, Petq-Unioeste

INTRODUÇÃO

O PET é um programa que visa o aprimoramento da capacidade do acadêmico se relacionar de 
forma  construtiva  no  meio  em  que  está  inserido,  desenvolvendo  características  de  liderança, 
raciocínio crítico, ética e responsabilidades no âmbito social, econômico e cultural. Para isso, foram 
instituídos os grupos PET de Filosofia e de Química na Unioeste,  com o intuito de melhorar  a 
qualidade  da formação dos  discentes  da universidade como um todo,  formando indivíduos  não 
apenas para o mercado de trabalho, mas também como formadores de opinião, que possam trazer 
soluções para problemas de forma rápida e concisa no âmbito em que for preciso. Isto é trabalhado 
em forma de atividades complementares na Pesquisa, Ensino e Extensão.
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OBJETIVOS

Este trabalho relata o desenvolvimento das atividades de extensão do Grupo PETq–Unioeste, do 
Curso de Química, os quais servem para promover um aprendizado mútuo entre os petianos e os 
indivíduos que participam das atividades.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento das atividades, os petianos têm participado de projetos, como segue:
-  Curso preparatório para a Olimpíada Paranaense de Química – 2007. O público alvo foram os 
alunos da rede pública da cidade de Toledo, pertencentes aos 2º e 3º anos do Ensino Médio. Este 
curso foi aplicado nos meses de abril, maio e junho de 2007, aos sábados (manhã e tarde), por meio 
de  aulas  expositivas  e  explicativas  de  conteúdos  específicos  de  Química  abordados  no  ensino 
médio. Pretende-se dar continuidade ao projeto nos próximos anos.
-  Sessões  Cine  PETq-Unioeste  e  Grupo  de  Estudos:  filmes  apresentados  e  textos  discutidos, 
pertinentes, conforme programação estabelecida previamente:
Sessão 1 - Texto: “Bioética no trabalho”, de Bernardo Sakamoto - Filme: “A ilha” (Dir.: Michael 
Bay) – Debate com Prof. Dr. Bernardo Sakamoto – Curso de Filosofia – Unioeste.
Sessão 2 - Texto: “A Cência como atividade humana”, de George F. Kneller - Filme: “O que são 
paradigmas” (Dir.: Joel A. Barker) – Debate com Prof. Dr. César Augusto Battisti – Tutor do Grupo 
PET de Filosofia - Unioeste
Sessão 3 - Texto: “As revoluções como mudanças de concepção de mundo”, de Thomas Kuhn - 
Filme: “A viagem de Darwin” (National Geography) – Debate com Prof. Dr. Wilson A. Frezzatti Jr. 
– Curso de Filosofia – Unioeste.
Sessão 4 -  Texto:  “Impactos  das dinâmicas  da globalização  na institucionalização  das políticas 
educacionais no Brasil”, de Celso Antônio Fávero - Filme: “Quanto custa ou é por quilo?” (Dir.: 
Sérgio  Bianchi)  –  Debate  com Prof.  Dr.  Celso Antônio  Fávero – Curso de Ciências  Sociais  – 
Unioeste.
Sessão 5 - Texto: “Os limites da ciência e da técnica frente aos problemas ambientais, numa análise 
de longo prazo”,  de Joel Paese - Filme:  “O dia depois de amanhã” (Dir.: Roland Emmerich)  – 
Debate com Prof. Dndo Joel Paese - Curso de Ciências Sociais – Unioeste.
Sessão 6 – Tema de debate: “Projetos Políticos Pedagógicos” (Texto: PPP do Curso de Química) - 
Filme:  “Mentes  perigosas”  (Dir.:  Mike  Newell)  –  Debate  com Prof.  Ms.  Cátia  Regina  G.  A. 
Oliveira – Curso de Pedagogia - Faculdade Anglo-Americano – Foz do Iguaçu.
Sessão 7 – Texto: “Indústria Cultural”, de Edgar Morin - Filme: “Tempos Modernos” (Dir.: Charles 
Chaplin)  –  Debate  com Prof.  Ms.  Jacqueline  Dombrowski  –  Curso  de  Pedagogia  -  Faculdade 
Anglo-Americano – Foz do Iguaçu.
Sessão 8 – Texto: “Territórios Contestados – O currículo e os novos mapas políticos e culturais”, de 
Tomaz Tadeu da Silva - Filme: “O Clube do Imperador” (Dir.: Michael Hoffman) – Debate com 
Prof. Ms. Francy Nyamien – Curso de Química – Unioeste.
Sessão  9 -  Tema  de  debate:  “Políticas  públicas  para  a  educação”,  considerando-se  algumas 
bibliografias  selecionadas  pela  debatedora  -  Filme:  “Meu  mestre,  minha  vida”  (Dir.:  John  G. 
Avildsen) – Debate com Profª Ms. Francy Nyamien – Curso de Química – Unioeste.



A partir de 07/2007, as sessões de leitura orientada foram desvinculadas do Cine PETq-Unioeste, 
sendo coordenadas pelo tutor e utilizados textos sugeridos pelos petianos, conforme a programação 
abaixo.
Sessões do Grupo de Estudos - leitura orientada e discussão – Coordenadas pelo tutor:
1 - Texto – A água como tema gerador do conhecimento químico, de Ana Luiza Quadros. Química 
Nova na Escola, 20 nov. 2004. Abordado pela petiana Francielle Silva da Costa.
2 - Textos – Pan e circo, de Cesar Cardoso (Caros Amigos, jul. 2007); A América em busca do 
ouro, artigo não assinado (Veja Rio Especial, jul. 2007); O Pan-Americano não serve pra nada, 
entrevista  a  José  Trajano  e  Juca  Kfouri  (Caros  Amigos,  jun.  2007).  Abordados  pelo  petiano 
Adalberto Teógenes Tavares Júnior.
3 - Texto – A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e os impasses frente à 
capacidade dos profissionais da educação básica: um estudo de caso, de Roberta Kafrouni e Miriam 
Aparecida Graciano de Souza Pan (Revista interAÇÃO, Curitiba, 2001, 5, 31 a 46). Abordado pelo 
petiano Guilherme Luiz Chinini.
4 - Texto – Drogas: o que fazer a respeito, de Rodrigo Vergara (Superinteressante, jan. 2002). 
Abordado pela petiana Mírian Suellen Camargo Pedroso.
5 - Texto – Educação na Universidade: construindo possibilidades, de Edílson F. Moradillo e Maria 
da Conceição Marinho Oki (Química Nova, v. 27, n. 2, 332-336, 2004). Abordado pelo petiano 
Caio Guilherme Secco de Souza.
6 - Textos – Recursos energéticos: combustíveis renováveis (Petrobras); Alga ou gasolina, doutor? 
(Superinteressante, set. 2007); Bem vindo à Ecópole, de Maurício Horta (Superinteressante, ago. 
2007). Abordados pela petiana Marcella Casagrande.
7 - Texto – O nome de Deus é Craig Venter, de Salvador Nogueira. (Superinteressante, out. 2007). 
Abordado pelo petiano Glaudeston Dutra Wulf.
8  -  Texto  –  Aditivos  alimentares:  prato  do  dia,  de  QMCWEB  (Revista  eletrônica  do 
Departamento de Química – UFSC) – disponível em:
http://www.qmc.ufsc.br/artigos/aditivos.html. Abordado pela petiana Rubine Andressa Ihabuinski.
Sessões do Cine PETq, enfocando os temas da ética,  valores humanos,  relação aluno-professor, 
teoria ensino-aprendizagem.
Filme 1: O sorriso de Monalisa (Dir.: Mike Newell) – Debate com o tutor. 
Filme  2:  Edukators  (Hans  Weingartner)  -  Debate  com Profª  Ms.  Francy Nyamien  –  Curso  de 
Química – Unioeste.
Filme 3: O senhor das armas (Dir.: Andrew Niccol) – Debate com o tutor.
Filme  4:  Escritores  da  liberdade  (Dir.:  Richard  LaGravenese)  -  Debate  com Profª  Ms.  Francy 
Nyamien – Curso de Química – Unioeste.
Filme 5: A voz do coração (Dir.: Christophe Barratier) – Debate com Profª Ms. Francy Nyamien – 
Curso de Química – Unioeste.
Filme 6: Lutero (Dir.: Eric Till) – Debate com Profª Ms. Viviane Bonfin Fernandes – Curso de 
Química – Unioeste
Filme 7: Sociedade dos poetas mortos (Dir.: Peter Weir) – Debate com Profª Ms. Viviane Bonfin 
Fernandes – Curso de Química – Unioeste
-  Projeto  Teatro  químico,  com execução  de peças  teatrais  escritas  por  acadêmico do Curso de 
Química. O projeto foi coordenado por docente colaborador do Curso de Química. Seu público alvo 
constituiu-se de alunos ingressantes no curso de Química e de escolas públicas e/ou privadas. A 
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primeira intervenção dos acadêmicos participantes tratou da recepção aos calouros do curso no ano 
de 2007. Foram apresentadas duas peças teatrais: 1. Fazer ou não fazer química: o dilema de um 
vestibulando (abordando a questão do bem e do mal da Química), apresentada aos calouros do ano 
letivo de 2007, 2. Dr. Redox e a máquina do tempo (abordando a história da Química, desde os 
alquimistas até os cientistas contemporâneos), apresentada no I CONEPEEQ, realizado no mesmo 
ano. Ambas as peças são de autoria de Wanderson Ciambroni, à época aluno do curso de graduação.
- visitas a escolas e indústrias de Toledo/PR para compreensão e avaliação de rotinas de trabalho e 
das aplicações de produtos relacionados ao ensino e aos processos industriais, a fim de proporcionar 
ao petiano comparações acerca de suas inserções quanto ao mercado de trabalho e conhecimento 
acerca  de  sua  organização  funcional.  Foram  visitadas  algumas  escolas  públicas,  a  Cervejaria 
Colônia, a indústria de Fiasul (produção de fios para a indústria têxtil),  o frigorífico Frigopisces 
(indústria de pescado), todas situadas em Toledo/PR.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se uma evolução muito  grande  no decorrer  de cada  uma destas  atividades,  tanto  em 
relação  aos  petianos  quanto  em  relação  às  comunidades  envolvidas,  ocasionando  um 
aprimoramento e uma relação de aprendizagem muito mais efetiva.

CONCLUSÕES

As atividades de extensão geram uma interação muito construtiva entre os petianos e a comunidade, 
já  que  é  gerada  uma  forma  de  aprendizagem  mútua,  o  que  evidência  que  para  um  bom 
desenvolvimento da universidade e da comunidade, necessita-se dessa interação positiva entre essas 
instituições.
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ÁREA TEMÁTICA: Educação (Área 4)
MODALIDADE DA APRESENTAÇÃO: Painel 

RESUMO

Em 1979, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) iniciou o PET 
- Programa Especial de Treinamento, hoje denominado Programa de Educação Tutorial e alocado 
no MEC.
O programa visa  proporcionar  aos  acadêmicos  dos  grupos  PET uma formação  diferenciada  da 
convencional, com o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, ferramentas 
importantes que constituem o “tripé” da vida acadêmica, compartilhando conhecimentos com os 
demais acadêmicos. E ressalta a importância do tutor no grupo, como mediador nessas atividades, 
de forma que sejam proporcionadas novas experiências. O professor tutor auxilia o acadêmico a 
desenvolver e reconhecer sua capacidade profissional e seu valor pessoal. Sob esta perspectiva, é 
necessário respeitar as características de cada indivíduo, a reflexão sobre as diferentes opiniões, e 
equilíbrio para enfrentar as adversidades cotidianas com maior criatividade e eficiência.Espera-se 
que as atividades do grupo permitam aos petianos desenvolver um “olhar“ mais crítico do mundo 
que os cerca, evidenciando novas potencialidades, trazendo melhorias para os próprios acadêmicos 
e para o curso e a universidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, formação acadêmica, formação profissional.

INTRODUÇÃO

O programa PET,  inicialmente,  tinha  por  objetivo  a  formação  dos  futuros  acadêmicos  de  pós-
graduação em instituições respeitadas nacional e mesmo internacionalmente, distribuindo, até 1996, 
bolsas de estudo a alguns alunos petianos que estavam se formando na graduação.
Seu pressuposto: que os acadêmicos se tornassem mais atuantes na sociedade, pessoas capazes de 
identificar problemas, de propor e aplicar soluções. 
O programa, com o passar do tempo, foi reformulado, passando a se chamar Programa de Educação 
Tutorial, um nome que não perde o objetivo principal das atividades, mas que ressalta a importância 
do tutor no grupo, devendo ser uma pessoa capaz de não só ensinar, mas de orientar, educar, acolher 
e aconselhar o seu grupo, sem, no entanto, privá-lo de novas vivências e da liberdade, e até mesmo 
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da “tentativa do acerto e do erro” de seus integrantes nas suas mais diversas atividades. O professor 
tutor  auxilia  o  acadêmico  a  desenvolver  e  reconhecer  sua  capacidade  profissional  e  seu  valor 
pessoal.
Sob esta perspectiva, o PETq-Unioeste segue respeitando as diferenças de cada indivíduo, ouvindo 
e refletindo sobre diferentes opiniões e usando essas várias idéias como artifício para solucionar as 
adversidades cotidianas com maior criatividade e eficiência.
Para isso, é preciso organizar e planejar as atividades de maneira estratégica, tendo importância a 
elaboração de um planejamento anual, para controle e organização do tempo. Escrever os planos, 
metas e idéias do grupo faz que ganhem maior importância e se tornem mais reais.
Considerando que há hoje no Brasil cerca de dois milhões e quinhentos mil estudantes em cursos de 
graduação, dos quais um grupo muito pequeno tem o privilégio de participar de programas voltados 
a uma melhor qualificação profissional, há que se evidenciar a importância do PET – Programa de 
Educação Tutorial.
Os  estudantes  petianos  precisam,  então,  estar  conscientes  de  que  fazem  parte  de  um  grupo 
importante de estudantes que, por sua capacidade e competências, terão uma formação diferenciada 
que lhes permitirão atuar com mais propriedade, no sentido de contribuir para uma transformação 
da sociedade para melhor, o que lhes traz uma maior responsabilidade para com o próximo. Como 
contrapartida,  devem  então  se  dedicar  diuturnamente  às  suas  atividades  com  entusiasmo  e 
disciplina, posto que são referências de conduta e de dedicação aos estudos.
Desta forma, a tríade ensino-pesquisa-extensão deve emergir do âmbito do espaço universitário e 
impregnar a essência do petiano, ensejando atividades que abordem ações voltadas à sua formação 
específica, porém aliadas a atividades de enriquecimento pessoal, voltadas à cultura, à leitura crítica 
do mundo que o cerca, às ações afirmativas que reconheçam as desigualdades sociais,  mas que 
sejam propositivas  no sentido de combatê-las.  Isto no sentido de transformar  o petiano em um 
formador de opinião.

OBJETIVOS

Abordar as ações  do Grupo PETq-Unioeste  e o regime tutorial  como instrumento de formação 
acadêmica.

METODOLOGIA

O petiano, de qualquer das áreas do conhecimento, deve estar ciente de que o mercado e a política 
controlam a atenção para com as demandas sociais, e que o colocam diante de situações que exigem 
seu posicionamento claro, inclusive diante dos rumos da educação. Deve também, portanto, estar 
capacitado a avaliar com sobriedade possibilidades de mudanças de paradigmas, e de ser portador 
de condições adequadas de análise de conjunturas e de posicionamento, que envolvam seu pensar 
diante de situações conjunturais das quais decorra sua responsabilidade social.
Neste contexto, tem a oportunidade de desenvolver um “olhar“ mais criterioso do mundo que o 
cerca,  evidenciando novas potencialidades.  Suas atividades permitem entrever novos horizontes, 
pois  o  levam às  novas  responsabilidades,  para  as  quais  é  necessário  senso  crítico,  anseio  por 
informações  e  capacidade  de  analisar  e  de  estabelecer  novas  relações  com  as  comunidades 
acadêmica e externa.
Esta visão diversificada de sua realidade o leva a ter uma relação que vai muito além dos portões da 



universidade, vivenciando as mais diversas vertentes quando à construção do conhecimento. Aqui, a 
compreensão do significado que se coloca quanto à relação ensino-pesquisa-extensão deve servir 
para a desconstrução do olhar estanque que se reserva a cada uma das componentes dessa tríade.
A  indissociabilidade  entre  elas  deve  ser  patente,  quando  todas  são  nobres  e  de  mesmo  valor, 
porquanto não podemos estabelecer fronteiras definidas entre elas, pois se confundem, quando das 
ações que envolvem.
Assim, o petiano, ao estabelecer suas relações com o campo da pesquisa, da extensão e do ensino, 
verificará indubitavelmente que a pesquisa por si só não se contemplará a si mesma, assim como a 
extensão ou o ensino somente.
Viver  a  academia  sob  a  perspectiva  da  tríade  ensino-pesquisa-extensão,  portanto,  deve 
consubstanciar  no  indivíduo  uma  formação  articuladora  da  técnica  e  da  ciência  com  um 
posicionamento  político,  mas  ético  e  fundamentado  na  razão  e  bom  senso,  enriquecido  das 
possibilidades do campo da cultura, que permitam interferir de maneira positiva na sociedade.
Emerge,  então,  desse  meio  acadêmico  a  necessidade  de  se  trabalhar  nos  grupos  os  conceitos 
também de políticas públicas e de políticas de estado. Surge, desta forma, a preocupação com o 
desenvolvimento de uma consciência coletiva e voltada às questões educacionais decorrentes dessas 
políticas.
O PET, portanto, ao buscar uma formação diferenciada para o acadêmico, coloca-o cotidianamente 
diante  de um processo político,  a partir  do qual ele  passa a ter  a percepção do seu significado 
perante a sociedade como ser político.
Neste momento, o petiano deve entrever que suas ações, mesmo que mecânicas, têm impacto no seu 
curso de graduação, na universidade e na sociedade.
Sua transformação em formador de opinião estará então consolidada e, ultrapassado o limite,  a 
fronteira  entre  a graduação e o mundo exterior,  a transformação da sociedade para melhor  terá 
efetivo início e, sabedor o ex-petiano de suas potencialidades, sua participação no processo será 
consciente e, desta forma, mais rica.
Desta forma, para as atividades, disciplina e muita força de vontade são necessárias na hora de “fazer 
a máquina funcionar”.
Assim, os petianos participam de:
- projetos de organização e realização de eventos, como os CPCTEC – “Ciclos de Palestras em 
Ciência,  Tecnologia,  Educação e Cultura”,  em que os acadêmicos,  sob orientação  do professor 
tutor,  organizam e  realizam  o  evento  anualmente,  em que  são  abordadas  as  temáticas  de  sua 
denominação;  participação  na  organização  de  outros  eventos,  como  a  Semana  Acadêmica  de 
Química; participação em eventos relacionados ao PET e a outros cursos do Campus de Toledo.
- projeto de ensino envolvendo atuação junto a entidade filantrópica, como o curso de produtos de 
higiene desenvolvido junto à Casa de Maria.
-  cursos para o Ensino Médio,  a partir  de parceria  entre  Unioeste/Campus  Toledo e  as escolas 
públicas de ensino médio do NRE/Toledo, como complementação de estudos e preparação para 
vestibular, ofertado a alunos egressos e concluintes do ensino médio.
-  realização  de  sessões  do  Cine  PETq  e  do  Grupo  de  Estudos,  aberta  ao  público  acadêmico, 
baseadas numa mostra de filmes e textos a eles relacionados, com debates sobre diferentes temas, 
abordados por professores da própria instituição e de outras, de várias áreas do conhecimento.
- desenvolvimento de projetos individuais de pesquisa, sob orientação de pesquisadores.



- desenvolvimento da temática do grupo PETq–Unioeste,  Recursos Energéticos e Biodiesel, sob 
orientação do tutor.
- reuniões semanais  do grupo, para a discussão e elaboração de novas atividades  ou mesmo de 
temas vinculados ao Curso de Química, e em reuniões ordinárias do Colegiado do Curso.
- projeto de criação e manutenção do Boletim On Line do PETq-Unioeste, que aborda questões 
relativas ao grupo, como resultado de projeto de ensino relacionado a linguagens computacionais, 
do qual participaram em 2006.
-  outras  atividades  de  ensino:  o  Projeto  Teatro  Químico;  o  Projeto  Curso  preparatório  para  a 
Olimpíada  Paranaense  de  Química;  o  Projeto  Educação  Compartilhada:  a  união  entre  teoria 
científica  e  a  prática  pedagógica,  para  tratar  de  estudos  e  debates  sobre  as  abordagens  em 
Matemática, Biologia e Química para o ensino fundamental e o ensino médio; o Projeto Seminários 
em  Educação,  este  tendo  por  objetivo  congregar  os  docentes  e  acadêmicos  dos  Cursos  de 
Licenciatura do Campus (Filosofia, Ciências Sociais e Química) para debater temas relacionados à 
Educação e ao Ensino; Projeto SOS Klouro; Projeto Aulão Pré-exames.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades do grupo têm permitido aos petianos desenvolver um “olhar“ mais crítico do mundo 
que os cerca, evidenciando novas potencialidades, trazendo melhorias para os próprios acadêmicos 
e para o curso e a universidade. E já permitem entrever novos horizontes, pois expõem os petianos 
às  novas  responsabilidades,  para  as  quais  é  necessário  senso  crítico,  anseio  por  informações  e 
capacidade de analisar e de estabelecer novas relações com as comunidades acadêmica e externa, de 
forma que vivenciem as mais diversas vertentes quando à construção do conhecimento.

CONCLUSÕES

O regime tutorial propicia um ambiente ideal que permite uma leitura do mundo mais ampla, que 
poderão exercer suas atividades numa instância mais elaborada, de forma a colaborar para com a 
transformação da sociedade para melhor, com benefícios para o bem estar social de todos.
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Modalidade de apresentação: Comunicação oral

RESUMO: O conhecimento da anatomia e da fisiologia do corpo humano aumenta a 
possibilidade do homem compreender  como os fatores relacionados ao estilo de 
vida, tais como alimentação equilibrada, exercícios físicos e controle do estresse são 
importantes para a manutenção da saúde. Entendemos que cabe aos sistemas de 
educação e de  saúde fazerem com que as  informações sobre  o  corpo humano 
sejam transmitidas aos indivíduos através da aprendizagem. Este trabalho mostra 
que  a  extensão  possibilita  a  socialização  do  conhecimento  construído  na 
Universidade, utilizando ambientes de ensino contextualizados que proporcionam o 
estudo  da  Anatomia  Humana  e  esclarecimentos  da  forma  e  funcionamento  dos 
órgãos que constituem o ser humano, no programa de atendimento às Escolas de 
Ensino Fundamental e Médio das redes Pública e Privada de Ensino dos municípios 
de Cascavel e Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. No referido programa foram 
atendidos  no  período  de  abril a  novembro  de  2007,  nas  dependências  do 
Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de Cascavel, 3.536 alunos 
das redes Pública e Privada de Ensino. Este projeto tem contribuído para que a 
formação profissional do acadêmico seja socialmente engajada, mediante troca de 
saberes e experiências, concomitante à inovação da forma pela qual se transmite 
conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Visitas,  Laboratório  de  Anatomia  Humana,  Extensão 
Universitária.

INTRODUÇÃO: O termo Anatomia origina-se do grego (ana: em partes; temnein: 
cortar,  incisar);  significa  separar  ou  isolar  naturalmente  as  estruturas  das  várias 
regiões  do  corpo  para  estudo  pelo  método  de  dissecação.  É  empregado  para 
designar o ramo da ciência que se ocupa do estudo da morfologia, da estrutura e da 
arquitetura  do  corpo humano (Freitas,  2004).  A  Morfologia  de cada estrutura  do 
corpo  está  adaptada  para  executar  uma  função  ou  talvez  várias  funções.  No 
passado,  a  anatomia  era  acadêmica,  ciência  puramente  descritiva,  interessada 
principalmente  em  identificar  e  dar  nomes  às  estruturas  do  corpo.  Embora  a 
dissecação e a descrição formem a base da anatomia, a importância da Anatomia 
Humana,  hoje,  está  em  sua  abordagem  funcional  e  nas  aplicações  clínicas. 
Anatomia Humana é uma ciência prática, que aplicada propicia os fundamentos para 
entender o desempenho físico e a saúde do corpo. O estudo da história da anatomia 
nos ajuda apreciar a ciência relevante que é hoje (Graaff, 2003).

A  Anatomia  Humana  inclui  as  estruturas  que  podem  ser  vistas 
macroscopicamente e microscopicamente, sendo que seu conhecimento e domínio 
são básicos, para a prática da Medicina. Uma vez que fornece subsídios ao médico, 
que  esteja  executando  um  exame  físico  ou  usando  técnicas  por  imagens  mais 
avançadas em direção a um conhecimento e diagnóstico da doença do paciente. A 



Anatomia também é importante para dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e outros 
profissionais  envolvidos  em  qualquer  aspecto  de  tratamento  de  pacientes  que 
comece  com  uma  análise  de  sinais  clínicos.  A  capacidade  de  interpretar  uma 
observação  clínica  corretamente,  portanto,  é  o  ponto  final  de  um conhecimento 
anatômico  sólido.  A  observação,  visualização  e  identificação  são  as  principais 
técnicas que um estudante deve usar para aprender anatomia. A anatomia é muito 
mais  que  apenas  memorização  de  listas  de  nomes.  Embora  a  linguagem  de 
anatomia  seja  importante,  a  rede  de  informações  necessárias  para  visualizar  a 
posição das estruturas em um paciente vai muito além da simples memorização. 
Conhecer  a  anatomia  exige  o  entendimento  do  contexto  em que  a  terminologia 
possa ser lembrada (Drake, et al. 2005).

Para  Ferreira  (1999)  os  espaços  dos  museus,  funcionam  como  locais 
perfeitos dessa aprendizagem por meio do pensamento criativo,  onde ao sair  do 
ensino formal,  da aula  de 50 minutos,  do cumprimento da grade curricular  e  de 
outras  regras  impostas  no  ensino  tradicional,  ocorre  uma  melhor  fixação  dos 
conteúdos apresentados,  além de contribuir  para  formação de um cidadão mais 
crítico e envolvido com o mundo.

Oliveira et al. (2007) afirmam que museus e centros de ciências morfológicas, 
em todo  planeta,  vêm  assumindo  importância  crescente  no  processo  educativo. 
Cada vez mais, um maior número de estudantes e da população em geral procura 
esses  espaços  para  ampliar  e  compreender  melhor  os  conhecimentos  sobre  a 
anatomia  e  fisiologia  do  próprio  corpo.  O sucesso  das  atividades  do  Museu  de 
Anatomia Humana da Universidade Federal do Rio Grande do Norte confirmou esta 
afirmação. Este museu desenvolveu um programa que teve como objetivo realizar 
visitas monitoradas, visando contribuir  com a melhoria do ensino nas escolas da 
região e dos cursos técnicos especializados na área Biomédica, de todo o Estado. 
Estas atividades tiveram ampla procura para realização das visitas demonstrando o 
interesse das instituições da região pelos projetos de ações de educação para a 
ciência.

Assim  sendo,  essa  linha  de  pensamentos  nos  conduziu  ao  processo  de 
praticar  um ensino  informal,  através do  qual,  os  visitantes  possam observar  um 
pouco  do  mundo  interno  e  correlacionar  a  forma  com  a  função,  utilizando  as 
características educativas da coleção de materiais anatômicos do Laboratório de 
Anatomia Humana da UNIOESTE, Campus de Cascavel.

OBJETIVOS: Integrar a UNIOESTE às Escolas de Ensino Fundamental e Médio; 
Esclarecer dúvidas sobre a forma e funcionamento dos órgãos que constituem o ser 
humano;  Atender  com demonstração teórico-prática  alunos da 7ª e  8ª  séries do 
Ensino  Fundamental  e  Médio,  Escolas  Profissionalizantes  e  Ensino  Superior; 
Esclarecer e conscientizar professores, alunos e comunidade em geral, no sentido 
de reconhecer a importância do material cadavérico, como material didático e não 
apenas como puro objeto de curiosidade; Suprir  a falta de recursos didáticos no 
estudo  da  Anatomia  Humana  nos  Ensinos  Fundamental  e  Médio;  Orientar  e 



emprestar  peças  anatômicas,  peças  em  gesso  e  cartazes,  para  realização  de 
trabalhos  escolares,  palestras  e  feiras  de  ciências  e  Aprimorar  a  formação  de 
monitores. 

MÉTODOS: Este trabalho foi executado em três etapas:
1- Atendimento às Visitas

Para  esta  etapa,  foram  selecionados  acadêmicos  de  vários  cursos  da 
Unioeste  que  concluíram  a  Disciplina  de  Anatomia  Humana  e  estavam  aptos  a 
discorrer a respeito de aspectos morfofisiológicos de todos os sistemas orgânicos 
humanos.

Em  cada  visita  foi  ministrada  uma  aula  teórico-prática  com  diapositivos, 
modelos em gesso, cartazes, peças anatômicas isoladas, um esqueleto articulado e 
um cadáver humano.

Durante  as  apresentações  foram  abordados  aspectos  como:  a)  Origem e 
respeito  ao  cadáver;  b)  Métodos  de  conservação  do  cadáver  e  das  peças 
cadavéricas isoladas; c) Cursos de graduação que estudam Anatomia Humana; d) 
Conceito de Anatomia Humana; e) Organização geral do corpo humano; f) Sucinta 
explanação, com o auxílio de recursos audiovisuais, a respeito dos sistemas que 
compõe o corpo humano; g) Observação do cadáver, esqueleto e peças cadavéricas 
isoladas e h) Encerramento da visita com registro no livro de presença.

2- Empréstimos de Peças Anatômicas, Modelos em Gesso e Cartazes
Foram emprestadas peças anatômicas, modelos em gesso e cartazes para a 

comunidade em geral, mediante preenchimento de termo de compromisso e da ficha 
de recebimento, do termo de autorização para deslocamento do material.

3- Orientações às Feiras de Ciências e Outros
A  orientação  foi  feita  através  de  explicações  teóricas  e/ou  práticas  dos 

assuntos  que  seriam  abordados  nos  eventos  que,  geralmente,  eram  feiras  de 
ciências, palestras ou estágios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  Registrou-se no período de abril  a novembro de 
2007, 109 visitas, totalizando 3.536 visitantes, sendo 1.909 alunos de Instituições 
Públicas  do  Município  de  Cascavel;  1.052  alunos  de  Instituições  Públicas  das 
Regiões  Oeste  e  Sudoeste  do  Paraná;  575  alunos  de  Instituições  Privadas  de 
Cascavel e Região (Tabela 1).

Tabela 1 - Atendimento de Vistas no Laboratório de Anatomia Humana

INSTITUIÇÃO
NÚMERO DE PESSOAS

ATENDIDAS
Instituições Públicas do Município de 1.909



Cascavel

Instituições  Públicas  das  Regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná

1.052

Instituições  Privadas  de  Cascavel  e 
Região

575

TOTAL 3.536

Durante o projeto foram realizados 51 empréstimos (com uma ou mais peças 
em cada empréstimo)  totalizando 289 peças anatômicas,  para fins  de palestras, 
aulas do ensino público e mostra em feiras de ciências, palestras e estágios etc. Na 
maioria das vezes, as pessoas que efetivavam um empréstimo de material, também 
solicitavam explicação sobre o mesmo para apresentação. 

O projeto beneficiou 29 acadêmicos da UNIOESTE, que tiveram oportunidade 
de participar de um projeto de Extensão Universitária; 03 funcionários do Laboratório 
de Anatomia Humana que participaram ativamente para a realização e êxito desse 
trabalho; 04 docentes da Disciplina de Anatomia Humana, que tiveram oportunidade 
de realizar um trabalho de extrema relevância para a Comunidade Universitária e 
extra-universitária. 

Para  Ferreira  (1999)  a  participação  de  alunos  em  atividades  de  visitas 
significa a quebra da rotina, o divertimento, o entretenimento, além da socialização 
entre  seus  colegas.  Os  alunos,  nesse  momento,  passam  a  ser  pessoas  que 
questionam, que aprendem, tendo uma relação muito diferente daquela apresentada 
em sala de aula. A abordagem sobre origem e respeito ao cadáver, feita durante o 
atendimento às  visitas,  serve  para exemplificar  aos  visitantes  que a cidadania e 
responsabilidade social devem estar presentes em todas as esferas da sociedade. 
Uma vez que fica explícito aos mesmos que a obtenção das peças cadavéricas deve 
ser feita segundo instruções da Lei Federal 8.501/1992; ainda que a obtenção tenha 
a finalidade de utilização para fins de estudos ou pesquisas científicas.

Essas  visitas  contribuem  para  o  aprendizado  não  só  do  visitante,  mas 
também de todos que participaram do projeto, tais como docentes, coordenador e 
colaboradores, funcionários, monitores e o professor que acompanha os visitantes. 
Durante  a  realização  do  projeto  estiveram  envolvidos  monitores  dos  Cursos de 
Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia,  Farmácia, Medicina e Odontologia 
da Unioeste, Campus de Cascavel. 

Os resultados obtidos neste estudo são concordes com os de Ferreira (1999), 
quando relata que para o professor visitante a participação nessas visitas, também, 
é  um  processo  que  o  agrada  muito,  pois  nesse  momento  ele  está  fora  da 
formalidade  da  sala  de  aula,  sem  canseira,  sem  regras,  sem  obrigações,  sem 
cumprimento do horário e também está aprendendo. Para o monitor, o atendimento 
a essas visitas é um processo extremamente satisfatório, pois nesse momento ele 
troca  idéias  diferentes  com  cada  grupo  participante  da  visita  e  aprimora  os 



conhecimentos adquiridos.
Este  projeto  envolveu  a  capacitação  de  estudantes,  tendo  promovido  o 

ensino-aprendizagem de Anatomia Humana em contato direto com a comunidade. 
As ações deste, proporcionam aos monitores envolvidos o conhecimento de suas 
próprias  potencialidades,  imprescindível  para  o  desenvolvimento  pessoal  e 
profissional, o que permite corroborar com as afirmações de Nóvoa (1992).

O  desenvolvimento  desta  atividade  possibilitou  o  intercâmbio  de 
conhecimento entre o Laboratório de Anatomia Humana e setores da sociedade, 
contribuiu para a qualificação dos estudantes vinculados ao projeto, capacitando-os 
quanto ao conhecimento anatômico, em uma perspectiva do mercado de trabalho 
bem como social, contribuindo ainda para a prestação de serviços à comunidade.

CONCLUSÕES:  Os  resultados  obtidos  desse  estudo  foram  satisfatórios,  pois 
conseguimos:  (1)  esclarecer  a  população-alvo  atendida sobre -  origem, respeito, 
coleta,  preparo,  manutenção do material  cadavérico,  forma e funcionamento dos 
órgãos que constituem o corpo humano; (2) integralizar a Unioeste com as Escolas 
de Ensino Fundamental e Médio e (3) auxiliar na formação dos acadêmicos.
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Resumo: O “Laboratório de Pedagogia vai à escola” é um projeto de extensão do curso 
de Pedagogia da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, que consiste na criação de um 
espaço de oficinas de ensino para alunos e professores da rede municipal de ensino de 
Foz do Iguaçu. O projeto tem como objetivo aproximar professores e alunos da Rede 
Pública Municipal de Ensino com os acadêmicos e docentes da Unioeste no intuito de 
construírem  junto  um  espaço  de  apropriação  do  conhecimento  sistematizado  e 
científico. Pensando numa maior integração Universidade e Rede Municipal de Ensino e 
seus saberes constituídos, o projeto procura viabilizar oficinas de leitura, literatura, arte, 
matemática,  movimento  dentre  outras  esferas  do  conhecimento  com  o  objetivo 
instrumentalizador  para  diversos  momentos  de  aprendizagem.  Ao  criar  espaços 
organizados para o conhecimento sistemático-científico, oportunizamos o contato com 
os conhecimentos já conquistados pelo homem ao longo de sua trajetória, e por essa via, 
possibilitamos às novas gerações a apropriação desses conhecimentos. Neste sentido, o 
Laboratório  de  Pedagogia  da  UNIOESTE-FOZ  prevê  ações  que  consolidem  esses 
espaços  organizados  para  que  o  processo  de  ensino-aprendizagem  se  constitua  em 
momentos  de  ampliação,  de  criação  e  troca  de  saberes  que,  como  educadores  e 
educandos estamos buscando constituir. 

Palavras-chave: laboratório de pedagogia; ensino, conhecimento sistematizado 
 

O  “Laboratório  de  Pedagogia  vai  à  escola”  é  um  projeto  de  extensão  do 

colegiado  de  Pedagogia  da  Unioeste,  Campus  de  Foz  do  Iguaçu.  O  projeto  visa  a 

consolidação de um espaço com materiais, livros e jogos, destinado a oferecer oficinas 

de ensino e aprendizagem aos alunos e professores da rede municipal de ensino de Foz 

do  Iguaçu  e  região,  compreendendo  educação  infantil  e  primeiro  ao  quinto  ano  do 

ensino fundamental. No laboratório serão oferecidas oficinas de literatura infantil, artes 
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plásticas,  alfabetização  e  jogos  matemáticos  para  os  professores  e  alunos  da  rede 

municipal  de  ensino.  Junto  aos  professores  da  rede  municipal  de  ensino,  serão 

organizados encontros para o debate científico sobre educação.  Junto aos alunos, serão 

realizadas  oficinas  de  ensino,  ministradas  pelos  alunos  do  curso  de  Pedagogia  da 

Unioeste  e  supervisionada  pelos  professores  ligados  ao  projeto.  Os  objetivos  do 

Laboratório  de  Pedagogia são:  oferecer  espaço formativo  de  prática  pedagógica  aos 

alunos da Pedagogia da Unioeste,  a criação de um espaço de teoria e prática de ensino, 

a divulgação de conhecimentos científicos sobre educação, o encontro das crianças com 

a universidade,  a aproximação entre saberes da escola e conhecimentos pedagógicos 

produzidos  na  universidade  e,  finalmente,  a  vinculação  orgânica  entre  pesquisa  e 

docência para a consolidação da concepção de Pedagogia como ciência da prática.  

O presente projeto de Extensão tem início no ano de 2008. A primeira etapa do 

mesmo está sendo a organização do espaço e dos materiais necessários à consolidação 

do Laboratório  de Pedagogia,  que se constitui  dentro da Universidade,  no Curso de 

Pedagogia. 

De acordo com Mello (sem data página 1), todo espaço educativo “é o resultado 

dos nossos saberes  sobre a  infância,  por isso,  reflete  a cultura  de quem o organiza, 

expressa o que se pensa sobre a criança e a infância”. Acreditamos que a organização 

dos espaços ou ambientes na educação de crianças – tanto na educação infantil, quanto 

nos  anos  iniciais  do  ensino  fundamental  -  revela  os  conhecimentos,  leituras  e 

construções acerca da teoria e prática pedagógica e sobre a infância. Ao longo da nossa 

prática  pedagógica  como  professores  e  pesquisadores,  construímos  uma  série  de 

conhecimentos sobre infância, pedagogia e educação, o qual queremos concretizar no 

laboratório. 

Ao organizarmos espaços apropriados ao ensino de conhecimentos científicos, 

revelamos em nossa prática pedagógica a concepção de que a criança é rica e capaz. 

Quando nos referimos a materiais elaborados, queremos, com isso, dizer que precisamos 

preparar o espaço de apropriação do conhecimento e do saber de maneira a criar cada 

vez mais materiais que suscitem na criança os motivos para aprender. Aprender não é 

algo que ocorre espontaneamente, portanto precisamos provocar a criança, motivando-a 



a se interessar pelo conhecimento sistematizado e científico com vistas à interiorização 

do  conhecimento  que  está  na  cultura,  na  arte,  na  ciência,  na  tecnologia.  Na 

aprendizagem e no espaço, a criança também constrói sua identidade de educando. Por 

isto,  nesta  construção  da  identidade,  é  preciso  que  a  criança  possa  ampliar  suas 

capacidades (lingüísticas, literárias, de cálculo, de abstração, de apropriação de valores 

éticos  enfim).  Como  ressalta  Mello  (s/d)  “[...]  o  espaço  é  um  elemento  que  deve 

favorecer  essa  construção.[...]  O  acesso  da  criança  aos  materiais,  ao  oportunizar 

múltiplas experiências, favorece o desenvolvimento da auto-estima e o desenvolvimento 

da identidade da criança como alguém capaz de aprender e de fazer coisas por livre 

iniciativa” (p 3).  

Para tanto, o Laboratório de Pedagogia se organizará em: Biblioteca de literatura 

infantil; Biblioteca de livros didáticos; Ludoteca (feita de materiais recicláveis e outros 

tipos de materiais pedagógicos); Espaço da matemática; Espaço da ciência; Espaço arte 

e movimento. Possivelmente essas áreas possam gerar desdobramentos em novas áreas 

de apropriação do conhecimento, no entanto elas se constituem em espaços primeiros de 

aproximação da criança com o conhecimento sistematizado, o qual só ocorrerá com a 

intervenção  mediadora  daqueles  que  participarem  do  projeto  –  crianças,  pré-

adolescentes, acadêmicos da Unioeste e educadores da Rede Municipal de Ensino.

Ao propor um espaço de construção conjunta de saberes estamos empenhados 

em  criar  momentos  de  aprendizagem  conjunta,  pois  entendemos  que  o  adulto  é  o 

mediador da relação da criança com o mundo, no entanto essa mediação não precisa ser 

sempre direta e presencial. O ambiente deve ser um espaço rico de objetos que a criança 

possa  manipular,  tatear,  experimentar.  A  criança  não  aprende  sozinha,  portanto,  o 

educador é o responsável na criação de situações favorecedoras de seu aprendizado e 

desenvolvimento.  Neste  sentido,  acreditamos  ser  de  grande  valia  na  formação  dos 

educadores,  a  incorporação  de  práticas  educativas  pautadas  em  uma  concepção  de 

infância  que respeita  os direitos  da criança,  criando um ambiente  organizado para a 

ampliação dos seus saberes e desenvolvimento de suas máximas potencialidades.  “O 

desenvolvimento dos conceitos científicos tem caráter social, e se produz no processo 

de instrução, que constitui uma forma singular de cooperação sistemática do pedagogo 



com a criança [...]” (VIGOTSKI, 1993, p. 183)4.

Como resultado, estamos propondo, como já explicitado acima, a elaboração de 

conhecimentos  sistematizados  pela  via  da  construção  conjunta  de  saberes  aliados  à 

organização  de  uma ambiente  favorecedor  do  processo de  ensino-aprendizagem por 

meio de materiais que o viabilizem.
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relata  a  articulação  entre  a  pesquisa,  o  ensino  e  a  extensão  realizada  na 
Universidade Estadual  do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Foz do 
Iguaçu, no Centro de Engenharias e Ciências Exatas – CECE através de um curso 
de extensão intitulado “Pré-Cálculo”. O intuito do trabalho foi o de contribuir com o 
processo de ensino e aprendizagem, em meio às diversidades encontradas por 
alunos e professores no meio educacional.
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1. Introdução:  Historicamente a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral tem 
sido responsável por provocar insatisfação tanto por parte dos alunos, quanto por 
parte dos professores, no que tange o seu processo de ensino e aprendizagem, 
sendo  esta  considerada  como um curso  básico  e/ou  pré-requisito  para  vários 
outros. E ainda, acaba sendo classificada como a grande responsável pela evasão 
e repetência nos cursos da área de exatas. Segundo CATAPANI (2001): 

[...]  A  disciplina  de  Cálculo  Diferencial  e  Integral,  presente  hoje  em vários 
cursos de níveis superior, tem como principal objetivo servir de base para as 
diversas  carreiras,  entre  outras  coisas,  devido  a  sua grande aplicabilidade, 
desempenhando  importante  papel  como  linguagem  na  representação  dos 
fenômenos e como instrumento para a resolução de problemas. [...]

E esta também é uma visão dos alunos, para eles a disciplina de Cálculo serve de 



base para outras, é de suma importância para o decorrer do curso, mas ao mesmo 
tempo temos alunos que vêem a disciplina como algo difícil, ou mesmo como uma 
barreira. Muitos alunos atribuem as dificuldades em Cálculo ao próprio conteúdo, à 
didática  do  professor  e  à  deficiência  de  matemática  básica,  ou  seja,  ao 
aprendizado deficiente de matemática no ensino fundamental e médio.

2.  Objetivos:  Através  do  Curso  Pré-Cálculo  procuramos ao longo do trabalho 
atingir  os  seguintes  objetivos:  1)  contribuir  para  o  processo  de  ensino  e 
aprendizagem, sendo um facilitador, apresentando e aplicando outros métodos de 
ensino  para  se  construir  o  conhecimento  de  conceitos  do  Cálculo,  2)  suprir 
possíveis  déficits  de  conteúdos  de  matemática  básica,  3)  promover  uma 
integração dos cursos do CECE e incentivar a criação de grupos de estudo.

3. Métodos: Em pesquisas realizadas anteriormente, observou-se os altos índices 
de reprovação na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I (Cálculo I) em todo o 
Centro  de  Engenharias  e  Ciências  Exatas  –  CECE.  Buscando  conhecer  os 
motivos que levam esses índices alarmantes, foram entrevistados alunos que já 
haviam cursado a disciplina e professores que já haviam ministrado a mesma. 
Nestas entrevistas, entre outros fatores, foram apontados a “falta de maturidade” 
dos alunos e a “deficiência” de conteúdo matemático básico. Para compreender 
melhor,  esses  fatores,  nova  entrevista  foi  realizada  com  os  professores  que 
ministraram a disciplina de Cálculo I em 2007, ao qual responderam as seguintes 
questões: 
Em  entrevista  realizada  anteriormente  com  professores  que  lecionaram  a 
disciplina de Cálculo I no ano de 2006, foi apontado pelos mesmos, como fator  
que interfere na aprendizagem de Cálculo a falta de “maturidade” dos alunos. O 
que você entende por isso? Você concorda com essa afirmação?
Para  esta  questão,  os  professores  apontaram  que  a  falta  de  maturidade  dos 
alunos deve-se tanto ao fato de os mesmos se encontrarem em uma faixa etária 
relativamente baixa, pois a grande parte dos acadêmicos encontra-se entre 17 e 
18  anos  de  idade  quando  ingressa  na  universidade,  como  também a  grande 
diferença  entre  as  metodologias  de  ensino  à  que  eles  estavam  acostumados 
durante o período escolar e as metodologias de ensino adotadas na universidade 
e  ainda,  ao  despreparo  dos  alunos  em  relação  ao  conteúdo  e  à  impressão 
equivocada  que  alguns  acadêmicos  têm  de  que  a  universidade  é  uma  mera 
continuação da escola.
Na sua opinião, quais os pré-requisitos necessários para aprender Cálculo?
Segundo os professores, três itens são pré-requisitos para a aprendizagem do 
cálculo sendo eles, o bom conhecimento da matemática elementar, a disposição 
para o estudo e o raciocínio lógico-matemático.
Quais os conteúdos necessários para aprender cálculo?



Foram apontados  principalmente  os  seguintes  conteúdos  como sendo  básicos 
para  a  aprendizagem do  Cálculo:  simplificações  em geral  (frações,  equações, 
expressões  algébricas,  etc.),  fatoração,  geometria,  trigonometria,  funções 
(definição,  representação  gráfica,  representação  analítica,  domínio,  imagem)  e 
expressões algébricas.
Quais  conteúdos  que  deveriam  ser  vistos  no  ensino  médio  e  que  os  alunos  
apresentam maior dificuldade no ensino superior?
Para os conteúdos de Ensino Médio, os professores apontaram como sendo de 
grande importância os seguintes conteúdos: Equações Algébricas, Trigonometria, 
Funções Exponenciais, Funções Logarítmicas, Funções Trigonométricas, Funções 
Polinomiais, Representação Gráfica de Funções e a Simplificação de Equações.
Quais as dificuldades que você encontra para ministrar a disciplina de Cálculo? A  
que você atribui essa dificuldade?
A “falta de maturidade” volta a aparecer nas respostas dadas a essa questão, 
segundo os professores, os déficits de conteúdo podem ser sanados, desde que 
haja empenho para isso, tanto por parte do aluno, quanto do professor. A falta de 
conhecimento da matemática elementar, a deficiência na formação do aluno e a 
falta de clareza na fala do professor também foram apontadas como dificuldades 
para lecionar a disciplina.
Na sua opinião, o que poderia ser feito para contribuir com o processo de ensino e  
aprendizagem da disciplina?
Os professores sugeriram a realização de um curso pré-cálculo com revisão da 
matéria do Ensino Médio para adaptar os alunos à universidade e suprir possíveis 
deficiências  de  conteúdo  e  também  expuseram  a  necessidade  da  criação  de 
grupos de estudo e de um maior intercâmbio entre os alunos do primeiro ano com 
os  das  outras  turmas,  e  ainda  disseram  que  há  necessidade  de  uma  maior 
sensibilidade e empatia por parte dos professores de Cálculo I.
Com todas essas informações em mãos, partimos para a preparação do Curso 
Pré-Cálculo. 
O  público  alvo  do  curso  foram  os  acadêmicos  matriculados  na  disciplina  de 
Cálculo  Diferencial  e  Integral  I  dos  quatro  cursos  do  CECE  (Ciência  da 
Computação,  Engenharia  Elétrica,  Engenharia  Mecânica  e  Matemática),  sendo 
estes acadêmicos com dependência ou não.
Confeccionamos  uma  apostila  com  conteúdos  sugeridos  pelos  professores 
entrevistados  e  outros  que  julgamos  importantes.  Os  exercícios  presentes  da 
apostila foram extraídos de livros de ensino médio, de matemática elementar e do 
próprio livro de Cálculo I.
Com a apostila  confeccionada  partimos  para  a  organização do  curso.  A  idéia 
inicial era realizar o curso com apenas uma turma de mais ou menos 20 alunos, 
mas recebemos mais de 120 inscrições, e devido a esta grande procura, fez-se 
necessário organizar o atendimento a 4 turmas com cerca de 30 alunos cada, ao 



invés  de  apenas  uma.  Acreditamos  que  este  número  de  turmas  também 
contribuirá  para  o  resultado  final  do  projeto,  pois  permitirá  uma  análise 
comparativa entre as turmas e o desempenho dos alunos.
Durante  as  entrevistas,  os  professores  se  mostraram  interessados  na 
possibilidade  da  realização  de  um  curso  Pré-Cálculo  e  demonstraram  grande 
apoio à realização do mesmo. Durante o período de divulgação e inscrições do 
curso  também recebemos um grande apoio  dos professores  da  disciplina  que 
ajudaram a divulgar e incentivaram os alunos a participar.
Os alunos em geral se mostram muito interessados, participativos, argumentativos 
e  apresentam  suas  dúvidas,  estas  que  talvez  na  sala  de  aula  não  seriam 
apresentadas ao professor de Cálculo e que no curso eles têm a oportunidade de 
esclarecer.

4. Discussão e Resultados: Esperamos que o Curso Pré-Cálculo contribua no 
processo de ensino-aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral nos cursos do 
CECE, e que seja um auxílio para que mudemos a “fama” de vilã que a disciplina 
possui.  Esperamos também que o curso auxilie  na integração dos alunos dos 
diferentes cursos, permitindo assim a troca de experiências e mesmo de ajuda 
com o conteúdo de Cálculo. 

5.  Conclusões:  Assim,  ao  refletirmos  sobre  estes  questionamentos,  podemos 
observar  que mais do que dificuldades apontadas por  professores e alunos,  a 
disciplina de Cálculo tem contribuído para altos índices de reprovação e também 
para a evasão de alunos ingressantes na Universidade Pública, um problema que 
não  diz  respeito  apenas  a  estes  cursos,  mas  também  à  Universidade  e  a 
comunidade  em  geral.  É  através  dos  dados  elencados  nesta  pesquisa  e  da 
realização  do  Curso  Pré-Calculo  que  esperamos  contribuir  para  reverter  à 
problemática identificada.
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RESUMO:  O  presente  artigo  trata  das  atividades  desenvolvidas  no  Programa 
Universidade  Aberta  a  Terceira  Idade  -  UNATI,  com  ênfase  nos  resultados 
alcançados.  O  Programa  se  constitui  numa  atividade  de  Extensão,  de  caráter 
multidisciplinar  e  permanente  iniciada  em  2000,  vinculada  á  Pró-Reitoria  de 
Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, com sede no 
Campus de Toledo e Sub-Programa no Campus de Foz de Iguaçu a partir de 2008 e 
projeto vinculado ao Programa desde 2007 desenvolvido no Campus de Cascavel. 
A  execução  do  programa  envolve  86  pessoas  adultas  e/ou  idosas,  sendo  que 
destes, 57 são participantes turma 2007-2008 e 29 pessoas adultas e/ou idosas na 
qualidade de monitores; 02 professores da área de educação física da Instituição; 06 
professores colaboradores coordenadores de oficinas; 10 acadêmicos colaboradores 
dos  Cursos  de  Serviço  Social,  Educação  Física,  Nutrição,  Ciências  Sociais, 
Secretariado  Executivo  Bilíngüe;  Diversos  profissionais  colaboradores  da 
comunidade  interna  e  externa  à  instituição  de  diferentes  cursos  e  áreas  do 
conhecimento; 02 acadêmicas bolsistas de extensão e, 02 acadêmicas do Curso de 
Serviço  Social  em  Estágio  Curricular;  01  Técnica  Administrativa.  Os  resultados 
apontam, numa perspectiva pedagógica da educação permanente, a efetividade do 
Programa na qualidade de vida, na inserção e participação social da pessoa adulta 
e/ou idosa e na construção e efetivação do exercício da cidadania ativa da pessoa 
adulta e/ou idosa participante do programa e dos projetos na instituição.

PALAVRAS-CHAVE: UNATI, EDUCAÇÃO PERMANENTE,QUALIDADE DE VIDA 
 
INTRODUÇÃO: O aumento acelerado enfrentado por todos os países da população 
idosa  seja  pelos  progressos  da  medicina  e/ou  dos  estímulos  à  manutenção  de 
hábitos mais saudáveis, nos apresenta uma nova realidade - que é a de idosos cada 
vez mais ativos e participantes da vida social - ou seja, cidadãos que conseguem 
manter um ritmo de atividade contínua, que vivem com intensidade e fazem questão 
de ocupar-se com afazeres produtivos, revelando o segredo de uma longevidade 
com saúde. Idosos que, apesar de sua experiência são afastados do mercado de 
trabalho, que irracionalmente não admite empregar pessoas após certo limite  de 
idade.

Dessa forma, muitas vezes, se desperdiça um enorme potencial. Alie-se a 
isso  a  alta  taxa  de  preconceito  que  envolve  o  idoso,  demonstrado  pela  peça 
publicitária que, ao enaltecer a juventude, tradicionalmente ignora esse grupo etário. 
Dentro de alguns anos esse contingente populacional será tão significativo, como 
mostram as estatísticas, que forçará necessariamente uma reformulação do sistema 
previdenciário,  provocando  alterações  na  legislação  e  no  comportamento  da 
sociedade em geral, que deverá considerar – e aceitar – o idoso como cidadão ativo 
e participante.

É neste contexto que a terceira idade também se coloca como uma nova 
demanda às instituições de ensino superior,  que devem propor iniciativas para a 



formação social  e política e atividades que vão de encontro aos seus interesses 
através da implantação das Universidades Abertas à Terceira Idade, segundo o que 
preconiza a Política Nacional do Idoso, diretrizes e projeções da Organização das 
Nações Unidas, do Ministério da Educação e Cultura, e da Organização Mundial da 
Saúde e o Estatuto do Idoso.

O êxito alcançado pelas Universidades da Terceira Idade ou Universidades 
Abertas à Terceira Idade ou ainda, Universidades para a Terceira Idade no contexto 
brasileiro, a sua rápida proliferação e a aceitação desses programas, propiciaram 
uma maior  visibilidade  ao  idoso  e  ao  envelhecimento  populacional  demográfico, 
confirmando a função social  das  Universidades e  seu comprometimento  com as 
novas  demandas  de  sua  população  através  do  papel  destinado  à  Extensão 
Universitária que é a sua inserção na comunidade.

E, neste sentido, os programas e projetos de extensão Comunitária com a 
população  idosa  se  constituem  na  década  de  90  numa  forma  da  Universidade 
cumprir  o  seu  compromisso  com  a  educação  popular,  oferecendo  espaços  e 
condições biopsicossociais e de participação social e política para que o idoso possa 
criar e recriar seu cotidiano sempre visualizando novos enfoques e perspectivas que 
o emancipe enquanto ser social a partir das condições físicas e psicossociais. Neste 
sentido, com a compreensão, análise e sistematização de conhecimentos adquiridos 
possam construir uma nova visão de homem e de mundo, redimensionando a sua 
vida.

Resgatar a dignidade do idoso, reduzir os problemas de solidão, quebrar 
preconceitos e estereótipos no indivíduo e oferecer  oportunidades de lazer  e de 
socialização,  reinserindo-o na  sociedade,  é  desafio  que precisamos enfrentar.  O 
conhecimento e a experiência popular que ele traz ao seio da universidade, assim 
como sua  presença  ativa  nesse  contexto,  introduz  a  “ciência  do  cotidiano”,  que 
produz uma nova verdade e constrói uma nova imagem do “ser velho”, quebrando o 
mito da inutilidade social, da decadência, do obsoletismo.

Diante deste contexto e partindo de uma reflexão pragmática em relação a 
um quadro de necessidades da terceira idade de Toledo e Região buscou-se na 
Universidade Estadual  do  Oeste  do Paraná,  oportunizar  a  este  segmento  o  que 
determina o capítulo IV, no item III, da Política Nacional do Idoso, quando cita na 
área da educação o apoio à criação de universidade aberta para a terceira idade,  
como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber.

OBJETIVOS: criar espaço na Universidade de inserção da população adulta e/ou 
idosa para formação política, social,  econômica e cultural  no desenvolvimento de 
suas potencialidades para que, tendo consciência de seu protagonismo no exercício 
da cidadania, atue e interaja no contexto em que vive, promovendo a conquista de 
uma maior  participação  social  e  política  na  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida; 
Promover  ações  de  inserção  dos  idosos  em  programas  e  projetos  sociais  no 
Município  e  Região  e  estimular  para  que  sejam  multiplicadores  de  ações  e 



informações na comunidade e subsidiar as pessoas adultas na faixa etária de 55 a 
59 anos com conhecimento acadêmico e o desenvolvimento de habilidades para o 
enfrentamento do processo de envelhecimento e preparação para a aposentadoria.

METODOLOGIA: Atendendo  a  uma  perspectiva  pedagógica  da  educação 
permanente, a metodologia de ação se dá atendendo a uma organização modular 
integrativa  envolvendo  o  desenvolvimento  de  MODULOS  SEMESTRAIS onde  a 
partir de um conjunto de conhecimentos de forma a situar o idoso em seu contexto 
social, político e econômico e comunitário do qual está inserido de modo que possa 
compreendê-lo de forma crítica, atuando como cidadão, reivindicando seus direitos 
busca-se  o  delineamento  de  formas/estratégias  efetivas  de  inserção  nesses 
espaços, bem como, propiciar outras vivências que integram o rol de indicadores de 
uma melhor qualidade de vida na terceira idade. OFICINAS PERMANENTES como 
Espanhol, Inglês, Informática – módulo básico e avançado, artes – módulo poesia e 
pintura, memória, reeducação alimentar, musculação, Yôga, natação, Cine debate. 
OFICINAS TEMPORÁRIAS que  ocorrem conforme a  oferta  da  coordenação,  de 
profissionais  colaboradores  da  comunidade  e  docentes  internos  e  externos  à 
Instituição; atividades de Pesquisa realizadas pelos idosos do programa Atividades; 
atividades de visitas técnicas na comunidade; ATIVIDADES DE MONITORIA nas 
escolas próximas à Instituição, hospitais, asilos e grupos de idosos; A monitoria se 
constitui num projeto cujo objetivo é, além de possibilitar ao idoso que já participou 
do  Programa  permanecer  vinculado  à  UNATI  participando  das  diversas  oficinas 
ofertadas,  tem  como  objetivo  principal  à  inserção  dos  idosos  em  projetos  e 
programas sociais  na comunidade local.  Neste  sentido são realizadas atividades 
como:  encontros  semanais  com  os  idosos  monitores  para  apresentação  de 
programas  e  projetos/ações  de  diferentes  instituições  da  comunidade  local 
estimulando a participação da pessoa adulta e/ou idosa e apresentação de ações, 
programas e projetos das diferentes secretarias do Município como a de Saúde, 
Educação  e  Meio-ambiente  estimulando  sua  adesão  e;  preparação  de  conteúdo 
teórico e prático para a inserção deles nos projetos e formação de multiplicadores de 
informação na comunidade local e regional. Exemplo disso é a atuação das pessoas 
adultas e/ou idosas como multiplicadores de informação para atuarem no projeto 
“escovovódromo” da Secretaria de Saúde (parceria realizada por essa coordenação 
com a Secretaria de Saúde); Projeto “doação de Sangue”, do Banco de Sangue de 
Toledo; Projeto “Cidadão Ambiental”, Projeto “Coleta Seletiva do Lixo” do Município 
de  Toledo,  e  projeto  Educação  nas  Escolas  (parceria  realizada  por  essa 
coordenação com a Secretaria do Meio-Ambiente), Projeto “SERJA - Educação de 
Jovens e Adultos” (parceria realizada por essa coordenação com a Secretaria da 
Educação). Também os idosos monitores são preparados para realizarem visitas em 
hospitais nas alas pediátrica e geriátrica, nas escolas do Município e região para a 
realização de atividades como “O contador de História” e montagem de brincadeiras 
com as crianças recuperando o folclore brasileiro no que diz respeito aos contos, 
cantigas de roda, lendas e a confecção de brincadeiras infantis. Para, além disso, o 



grupo de monitores realiza atividades de auxílio e acompanhamento nas atividades 
de  trabalho  de  grupo,  realizado  com  os  idosos  da  turma  nova;  auxiliam  na 
organização  de  eventos  do  Programa  (exposição  e  festa  junina  no  momento); 
participação no projeto de extensão sobre “Diversidade Étnico-Racial”, participação 
no projeto de extensão sobre Meio-Ambiente, participação nas palestras: “Terceira 
idade  e  Qualidade  de  Vida”,  “Prevenção  da  Trombose  e  Derrame  Cerebral”, 
“Previdência Social e o Cidadão da Terceira Idade”; atividades do Grupo de Estudos 
Pesquisa  da  UNATI  denominado  GEPU  realizado  com  acadêmicos  estagiários, 
Bolsistas  de  Extensão  e  acadêmicos  colaboradores  no  Programa;  atividades  de 
alfabetização de adultos; atividades de educação Física como musculação, natação, 
yôga,  alongamentos,  atividades  recreativas  e  gincana  da  UNATI;  atividades  de 
vivências  intergeracionais  e  atividades  artísticas  culturais;  atividades  grupais 
realizados em sala de aula; atividades permanentes de educação física; atividades 
de  interação  grupal;  atividades  de  vivências  na  terceira  idade  e  realização  de 
eventos para a comunidade interna e externa à Instituição como a apresentação 
pública  dos  resultados  das  oficinas  permanentes  e  temporárias,  apresentação 
pública da atividade de pesquisa denominada Momento Ativo no Bairro realizado 
pelas pessoas adultas e/ou idosas participantes do Programa; amostras de artes 
realizadas em diversos espaços públicos internos e externos à Instituição, realização 
anual  do  Bazar  da  UNATI,  realização  da  festa  junina  da  UNATI;  realização  da 
formatura  dos  participantes  da  UNATI;  participação  em  eventos  científicos  de 
pesquisa  e  extensão  no  espaço  interno  e  externo  à  Instituição;  atividades  de 
formação de multiplicadores de informação no Programa para realizarem atividades 
externas  à  Instituição;  publicações  científicas  referentes  às  ações  e  atividades 
desenvolvidas  no  Programa  em  eventos  local,  regional,  Estadual,  Federal  e 
Internacional.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Podemos apontar como resultados: a) a  realização 
de atividades físicas, culturais e sociais; aulas semanais que se constituem como 
ensino para idosos, bem como espaço de formação teórica-prática de alunos que 
realizam  seu  estágio  no  Programa;  c)  sensibilização  dos  idosos  como 
multiplicadores de informações em seus grupos de origem; d) envolvimento pessoal 
dos idosos com as atividades no Programa, que por sua vez estimula a criatividade 
e aumenta sua auto-estima; e) maior envolvimento das alunas estagiárias em sala 
de aula como reflexo das atividades desenvolvidas no Programa UNATI; e) estímulo 
para que o idoso, através da troca mútua, partilhe uma cultura que vai além dos 
livros ou documentos, dado que sua construção remete-se à experiência de vida; f) 
possibilidade  de  uma  educação  permanente,  que  vai  além  de  uma  escola  ou 
instituição,  mas  sim  inteirar  o  idoso  às  transformações  do  mundo;  g)  maior 
envolvimento dos idosos em atividades e projetos na comunidade local;  h) maior 
estímulo e incentivo para mudanças de atitudes, ocupação de tempo, organização 
do cotidiano e diminuição do uso de medicamentos. A perspectiva pedagógica da 



educação  permanente  na  educação  específica  de  pessoas  adultas  e/ou  idosas 
participantes do Programa ultrapassa o âmbito pessoal e familiar, possibilitando a 
construção de espaços efetivos de participação e reinserção social na comunidade 
local  e  regional.  No contexto  aqui  descrito,  a  inserção  participativa  do  idoso na 
sociedade começa quando decide se incorporar ao programa UNATI, mas é quando 
ultrapassa a representação de ser velho para a de estar na terceira idade que isso 
se  concretiza.  As  mudanças  pessoais,  familiar  e  comunitário  desencadeado  vão 
além dos muros da universidade e atinge a comunidade. O desenvolvimento das 
atividades,  os  conteúdos  efetivados  pelos  módulos  e  o  desenvolvimento  das 
diferentes  oficinas,  principalmente  a  oficina  do  Folclore  e  o  Projeto  Monitoria, 
concretizam a relação social e atinge a intergeracionalidade, tão importante para a 
desmistificação das crenças sociais e para a construção de uma nova sociabilidade 
que promova uma nova concepção de ser idoso. Quando chegam a Universidade, 
os idosos que valorizam suas experiências de vida são os que se mantêm ativos 
socialmente, têm hoje melhores condições sócio-econômicas, apresentam melhores 
condições de saúde, tiveram vínculos afetivos com o trabalho e oportunidade de 
desenvolver outras potencialidades. Podemos perceber que a partir da convivência 
com os idosos da UNATI, nos permitimos inferir que o primeiro fato que desencadeia 
o processo de envelhecimento surge da percepção da perda do respeito pela sua 
experiência, que começa a ocorrer através do conflito intergeracional, principalmente 
no trabalho. Esse conflito aponta a degradação do trabalhador, que se sente velho 
frente à nova geração de trabalhadores que questiona seu posicionamento como 
ultrapassado. O idoso passa a se sentir velho. Nesse sentido, a Oficina do Folclore e 
o Projeto Monitoria, assim como as informações repassadas através dos módulos 
desenvolvidos, têm se mostrado como elementos efetivos de integração e interação 
intergeracional  e  de inserção e participação comunitária  dos adultos e/ou idosos 
participantes da UNATI, contribuindo para a representação e o sentimento de estar 
na terceira idade. 

CONCLUSÕES: A  Universidade  Aberta  à  Terceira  Idade  da  UNIOESTE/Toledo, 
atuando com a pedagogia da educação permanente, vem se mostrando adequada a 
esta  demanda  e  dando  respostas  efetivas  na  qualidade  de  vida  e  na  inserção 
participativa dessa população no contexto social  em que vivem. Ao Socializar as 
informações,  através  dos  módulos,  permite-se  que  se  (re)  signifique  a  velhice, 
redesenhando sua vida pessoal, familiar e comunitária. As atividades da Oficina do 
“Folclore” e o Projeto da “Monitoria” são ações efetivas de participação do idoso na 
sociedade. Com certeza, pode-se afirmar que o espaço da UNATI é um espaço de 
convívio  e  sociabilidade,  de  encontro  de  gerações,  de  quebra  de  isolamento  e 
solidão  dos  alunos,  proporcionando-lhes  condições  para  derrubar  mitos  e 
preconceitos sociais relativos aos mais velhos, levando-os a contestar e rever muitos 



dos papéis que a sociedade procura lhes impor. No entanto, é também um espaço 
profícuo de integração e participação efetiva do idoso na sociedade.

Portanto, investir na reforma de pensamento, dando visibilidade à questão 
da  reinserção  do  idoso  na  sociedade  e  permitindo  que  sejam  abertas  novas 
possibilidades, até então negadas, quebrando tabus e preconceitos instituídos; (re) 
significar  a  velhice  (inclusive  a  auto-imagem  que  o  idoso  tem  de  si)  e; 
informar/formar a população de modo a enxergar o idoso como um ser social em 
todas  as  suas  peculiaridades,  reconhecendo-lhe  o  potencial  ativo,  são  aspectos 
fundamentais para se pensar numa política social direcionada para este segmento. 
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 O PROGRAMA UNATI DA UNIOESTE: INTEGRANDO SABERES E 

INTERAGINDO NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL

Coordenador/Responsável: Roseli Odorizzi

Colaboradores/Auxiliares:  Cleonice dos Santos; Susane de Lima Souza; Andréia 

Caroline Bissolati de Souza; Christiane Zago Prestes.

Área Temática :  Educação

PALAVRAS-CHAVE – UNATI, CULTURA, SOCIEDADE

RESUMO: A Universidade Aberta á Terceira Idade – UNATI da UNIOESTE é 
um Programa de  Extensão  vinculado  á  Pró-Reitoria  de  Extensão,  com sede  no 
Campus de Toledo e Sub-Programa no Campus de Foz de Iguaçú se constitui numa 
proposta  de  extensão  efetivada  a  partir  de  2000  na  Instituição,  de  caráter 
multidisciplinar  e  permanente,  de  autoria  e  coordenação  da  professora  Roseli 
Odorizzi  do  Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas/Curso  de  Serviço  Social.  O 
objetivo  do  Programa é criar  espaço na Universidade de inserção da população 
adulta  e/ou  idosa  para  formação  política,  social,  econômica  e  cultural  no 
desenvolvimento  de  suas  potencialidades  para  que,  tendo  consciência  de  seu 
protagonismo no exercício da cidadania, interaja no contexto familiar e comunitário, 
promovendo a conquista de uma participação social e política na melhoria de sua 
condição de vida. O Programa é aberto às pessoas com idade igual ou superior a 55 
anos  de  idade  provenientes  da  comunidade  local  e  regional.  Atendendo  a  uma 
perspectiva  e  princípios  pedagógicos  da  educação  permanente    o  programa  é 
desenvolvido  através de  uma estrutura  modular  integrativa,  ou  seja,  efetiva-se a 
partir  de  módulos  semestrais,  oficinas  permanentes  e temporárias,  atividades de 
pesquisa  e  de  ensino  que  integram  práticas  sociais  de  saúde,  educação,  meio 
ambiente,  cultura e práticas  comunitárias.  A Educação permanente é,  pois,  uma 
construção de práticas voltadas para a totalidade e para a inteligência do homem, 
integralizando a capacidade afetiva, o sentido estético, a necessidade de harmonia 
com a natureza, as relações sociais, econômicas e políticas tendo como horizonte a 
emancipação humana e o alcance de uma maior cidadania do cidadão idoso. As 



atividades  desenvolvidas  no  Programa  têm  se  mostrado  efetivo  na  melhoria  da 
qualidade  de  vida  do  idoso,  oportunizando  a  aquisição  e  ampliação  de 
conhecimentos e  habilidades de inserção e interação social  como um direito do 
cidadão idoso com vistas à melhoria de sua qualidade de vida e estímulo consciente 
e participativo no exercício de sua cidadania. Neste sentido, o programa valoriza o 
diálogo de saberes e a participação do idoso no repasse e na preservação da cultura 
local e regional, considerando-os como personagens que a constroem e dela fazem 
parte,  acercando-se  de  valores  livremente  admitidos,  de  forma  responsável  e 
criativa.  Portanto  a  troca  e  o  diálogo  de saberes  propiciados  e  provenientes  da 
interação  da  universidade  com a  sua  comunidade,  através  da  extensão,  produz 
conhecimentos  em todas  as  suas  formas  tornando-os  acessíveis  á  sociedade  e 
contribuindo para o desenvolvimento integrado do seu ambiente.

          FORMAS DE CONTATO: (45) 3379-7089,  unati@unioeste.br; 
Odorizzi2@yahoo.com
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O TRABALHO COM HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO PROJETO DE 

EXTENSÃO “TEXTOS – PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O MUNDO E PODER 

ESCREVER SUA HISTÓRIA”

Rosana Vaghetti Luchese1,

Maitê Francini Morás2

Marlene Gonçalves Lopes3

Patrícia Adriana Dresch4

Priscila Didomenico5

Área 04: Educação / Incentivo à Leitura

Modalidade de apresentação: Painel

RESUMO:

Este  trabalho  apresenta  atividades  realizadas no período  2006  /  2007  utilizando 
histórias em quadrinhos - HQs – para a produção de leitura e de texto com crianças, 
de 3ª. e 4ª séries do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nossa Senhora do 
Sagrado  Coração  de  Francisco  Beltrão,  que  participam  do  Projeto  de  Extensão 
“Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e poder escrever sua história”. As 
atividades  com  HQs  unem  duas  riquíssimas  formas  de  expressão  cultural:  a 
literatura e as artes plásticas. Há HQs excelentes pelo enredo, pela linguagem e 
pela  qualidade  das  ilustrações,  dando  valiosas  contribuições  às  atividades 
pedagógicas de produção de leitura e de texto, além de serem de fácil acesso e não 
exigem mediadores  técnicos  para  a  sua leitura.  No Projeto,  a  seleção das HQs 
privilegia revistas e autores nacionais, com seus personagens que se assemelham 
as crianças, preferencialmente sem balões e textos, para que as crianças possam 
ordenar  os  fatos,  criarem suas  histórias  e  seus  diálogos  entre  os  personagens, 
possibilitando  desenvolver,  também,  a  oralidade  e  o  raciocínio  lógico.  A 
aceitabilidade do material foi ótima, as crianças, respeitado o ritmo de cada uma, 
realizaram as tarefas solicitadas. 

PALAVRAS  – CHAVE: incentivo à leitura,  histórias em quadrinhos, produção de 
leitura.

INTRODUÇÃO:

Na  atualidade  a  prática  de  leitura  deve  instigar  o  leitor  a  (re)construção  e  a 

1 Coordenadora do Projeto, Docente do Colegiado de Pedagogia / Unioeste / Rua Maringá, 1200 – 
Vila Nova CEP 85605-010 Francisco Beltrão – Pr. e-mail: rosanavaghetti@yahoo.com.br
2 Aluna bolsista do Projeto em 2007 e 2008.
3 Pedagoga, ex-aluna bolsista no Projeto em 2006 e 2007.
4 Aluna bolsista do Projeto em 2008.
5 Aluna bolsista do Projeto em 2007.
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(re)elaboração de um texto e seus significados, para isso, o texto deve apresentar 
múltiplas  linguagens  e  códigos,  como  as  HQs  –  histórias  em  quadrinhos,  por 
exemplo. As HQs fazem a integração entre a linguagem escrita e a linguagem visual, 
permitindo um processo de leitura não linear, com diferentes significados para um 
mesmo texto,  essa (re)significação é ativa,  feita pelo leitor e não por um agente 
externo. 
A duplicidade de códigos dos quadrinhos incentiva a percepção dos signos visuais, o 
que em nada prejudica o desenvolvimento do intelecto, ao contrário, este um meio 
de percepção espontânea precede e embasa a percepção analítica, reflexiva. Captar 
a visualidade das HQs não é só captar as imagens, nelas há uma sucessão tal que o 
sentido de uma imagem depende das outras; a ação contínua se estabelece entre 
as figuras, respeitando uma disposição temporal e espacial das imagens, de modo a 
organizar o significado da história.
As  ilustrações  convidam  a  criança  para  reestruturar,  a  partir  delas,  suas 
configurações mentais, indo do concreto à abstração da palavra. Nos quadrinhos, as 
palavras recebem um tratamento diferente do usual, são colocadas: em balões, com 
tamanhos, formas e espessuras diferentes, que possibilitam as palavras conotações 
distintas caso o texto fosse escrito de outra forma. 
As  HQs  são  bem  aceitas  por  alunos  de  todas  as  classes,  pois  propiciam  a 
aprendizagem com prazer e ludicidade. Entre olhar um quadrinho e outro, há um 
vazio, uma lacuna entre ações, que estimula a capacidade imaginativa e criadora 
para completar e estabelecer coerência entre as ações, o que espanta o cansaço e 
o  tédio  do  ato  de  ler  HQs.  A  leitura  de  HQs envolve  a  criança numa atividade 
solitária e pouco movimentada, entretanto, como estão mais próximas da forma de 
raciocinar  das crianças,  podem ser  lidas  facilmente  por  elas  e  seus significados 
rapidamente retirados. 

OBJETIVOS:

GERAIS:

O Projeto visa:
 Fomentar o gosto e o hábito da leitura nas crianças;
 Desenvolver habilidades para uma leitura crítico-reflexiva e para a produção de 

textos significativos.

ESPECÍFICOS: 

As atividades desenvolvidas visam:
 Oportunizar situações para a liberação da capacidade imaginativa e criativa das 

crianças;
 Distinguir realidade de fantasia;
 Oportunizar as crianças o contato com a diversidade de textos, ampliando as 

possibilidades de leitura e escrita;
 Possibilitar as crianças o contato com situações que poderão vivenciar em seu 

dia-a-dia.

METODOLOGIA:
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Para a utilização de quadrinhos no ensino, é importante que o professor: tenha suficiente 
familiaridade com o  meio,  conheça  os  principais  elementos  da  sua  linguagem e  os 
recursos que ela dispõe para  representação do imaginário;  domine o processo de 
evolução  histórica  dos  quadrinhos,  seus  principais  representantes  e  suas 
características; esteja a par das especificidades do processo de produção e distribuição 
de quadrinhos.
Foram escolhidas para as atividades duas “tirinhas” do Chico Bento e uma, da  Mônica. O 
material foi digitalizado e, posteriormente, impresso para ser distribuído às crianças.
Nesta proposta de atividades com HQs, analisamos a relação entre o conteúdo das 
histórias e os aspectos gráficos –  cor, composição, simetria, perspectiva e volume.
Questionamos  as  crianças:  Se  as  imagens  são  fixas  e  sem  palavras,  quais  os 
recursos são utilizados para dar a ilusão de vitalidade, sonoridade e dinâmica?
São  os  ideogramas,  indicadores  que  só  têm  sentido  quando  acompanhados  de 
outros signos, como por exemplo:  ver estrelas (dor), as gotinhas em volta do rosto 
(medo), e que nem sempre são compreendidos pelo leitor; é necessário habituar 
com essas formas que, junto ao desenho e ao texto, comunicam emoções, sons ou 
movimentos. 
Analisamos as cores utilizadas. Cores naturais imitam a realidade. Para ampliar a 
legibilidade é possível usar para a fala do narrador balões sempre de uma cor, e 
cores diferentes para as falas de outros personagens. 
No contexto  de análise  das HQs,  recorremos à  leitura  da  postura,  do  gesto,  do 
movimento,  da  forma humana;  essa  é  uma habilidade  que  se  desenvolve  e  se 
aperfeiçoa à medida que ampliamos o contato com essas histórias. As expressões 
do corpo nos quadrinhos podem modificar e definir o significado das palavras.
O  movimento  é  indispensável  nas  histórias  em quadrinhos;  a  representação  do 
tempo depende do dinamismo ou da fixidez do desenho.
A combinação de imagens em diferentes e sucessivos planos permite ao leitor estar 
em lugares estratégicos, a descobrir no primeiro plano algo essencial para o que 
está ao fundo. Para isso, as HQs usam fundos esmaecidos em cor e linha, dando a 
sensação  de  distância,  e  no  primeiro  plano,  cores  e  traçados  mais  precisos  e 
acentuados.
Um outro aspecto interessante é a análise dos cenários. Eles podem existir como 
meio para preencher lugares vazios e dar a noção de espaço, como também podem 
representar  o  mundo,  lugares  históricos,  edificações,  monumentos  de  valor 
simbólico, lugares comuns, como subúrbios, bairros, ruas tranqüilas, estabelecendo 
uma ponte entre a ficção e o real. 
Os  quadrinhos  assemelham-se  a  janelas  para  uma  realidade  fragmentada, 
proporcionam ao leitor ver o que deseja, no ritmo escolhido. Como principal recurso 
das HQs, os quadrinhos mudam de forma e dimensão para atender a narrativa. Em 
uma mesma página,  quadrinhos mais  compridos  ou  mais  longos que o habitual 
reduzem o ritmo da leitura e apresentam uma cena de forma detalhada. Quadrinhos 
menores que o padrão apresentam detalhes e ações rápidas aceleram a leitura. 
Quadrinhos sem as linhas servem para valorizar uma cena.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

As crianças participantes do Projeto gostaram muito de trabalhar com HQs, porque 
elas  são  pouco  exploradas  na  escola  regular,  considerando  que  os  conceitos 

3



restritos, de texto e de leitura, dificultam o trabalho dos professores com as histórias 
em quadrinhos.
Os personagens de histórias em quadrinhos explicam o fascínio que este gênero 
literário exerce sobre as crianças, porque há:
 a aparência física dos personagens que sofre evolução gráfica semelhante ao 

que acontece com os seres humanos;
 possibilidades para uma catarse: “Mônica realiza o sonho de toda criança: ser 

reconhecida em seu poder” (Khéde‚ 1990; p. 86); 
 o fato de os personagens das HQs serem garotos-propaganda, aparecem muito 

nos meios de comunicação de massa, mostrando para as crianças o quanto são 
adoráveis. 

 a  possibilidade  de  as  crianças  entenderem  as  histórias  apoiando-se  nos 
desenhos o que combina com as características do pensamento infantil e ajuda a 
explicar o interesse das crianças pelas histórias em quadrinhos.

CONCLUSÕES:

Nestas atividades concluímos que as HQs:
 fascinam as crianças porque refletem contextos e valores culturais, afetam sua 

educação, transmitem estereótipos e ampliam seus os conhecimentos sobre o 
mundo e a sociedade.

 podem ser boas ou ruins se considerarmos o conteúdo e o processo de produção 
de leitura que o adulto proporciona as crianças. 

 apresentam  as  crianças vários  contextos  e  proporcionam o encontro  destes 
contextos;

 permitem  aos  educadores  utilizá-las  para  promover  o  desenvolvimento  de 
sujeitos críticos e criativos.

Nestas atividades concluímos que as crianças:
 Gostam  de  HQs  e  de  seus  personagens  porque  sempre  se  identificam  ou 

identificam alguém em suas relações com características semelhantes;
 Conhecem as HQs e os personagens da Turma da Mônica e do Chico Bento;
 Apresentam dificuldades para escrever o que verbalizam com facilidade;
 Quando lêem as HQs do Cebolinha identificam com rapidez os “erros” dele e 

corrigem, mesmo aquelas que não dominam a grafia o fazem oralmente;
 Os personagens preferidos  das crianças,  considerando que trabalhamos com 

HQs do Maurício de Souza, são o Chico Bento e Zé Lelé, Cascão e Cebolinha. 
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O USO DE SOFTWARES LIVRES NO ENSINO DA MATEMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA I
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ÁREA TEMÁTICA: Educação

APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral

RESUMO: O objetivo principal deste projeto é implementar, com o uso de softwares 
livres, atividades educativas que auxiliem os professores em pré-serviço e os atuantes 
nas  suas  ações  pedagógicas,  visando  o  domínio  tecnológico,  o  desenvolvimento  de 
conceitos e a aprendizagem matemática dos alunos do ensino fundamental  e médio. 
Para  este  fim,  são  explorados  os  recursos  computacionais  dos  softwares  Igeom, 
Geogebra e  Scilab para  identificar  dentre  os  conteúdos  matemáticos  que  possuem 
características  da educação básica,  quais  podem ser mais  bem tratados por cada um 
deles. Também serão desenvolvidos materiais didáticos com atividades que possibilitem 
a organização, aplicação e a apreensão de conteúdos através da interação professor – 
aluno – computador.  Esse processo constitui-se  em pesquisa,  estudo e  elaboração  a 
priori e, difusão via cursos de formação a posteriori.  Além disso, utilizar programas 
computacionais não pagos se apresenta como uma maneira de agregar os profissionais 
da educação e a comunidade na era da informatização,  possibilitando uma educação 
tecnológica e inclusiva que a sociedade emergente tanto necessita.
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INTRODUÇÃO

A  acessibilidade  às  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  as  mídias 
informáticas, estas devem ser encaradas como um direito e como tal, as pessoas devem 
desfrutar de uma educação que seja também marcada pela presença dessas ferramentas, 
em especial no trabalho docente e nas práticas escolares da matemática, configurando 
deste  modo,  um ambiente  sociocultural  dinâmico,  rico  de  possibilidades  e  aberto  à 
alfabetização tecnológica (cf. Borba & Penteado, 2005).  

Contudo,  o  contexto  escolar  não necessariamente  proporciona  os  meios  para 
uma formação plena  e  integral  do sujeito  visado por  essa alfabetização  tecnológica, 
principalmente  pela  falta  de  formação  de  pessoal  e/ou  disponibilidade  de  softwares 
gratuitos.  Por  isso,  neste  projeto exploramos  as  potencialidades  dos  softwares  livres 
Igeom,  Geogebra e  Scilab, para o desenvolvimento de material didático e pedagógico 
que auxilie  o  trabalho  do professor  de  matemática  do ensino  fundamental  e  médio, 
inserindo assim o uso da informática aplicada à educação matemática na formação do 
professor de matemática e do seu alunado, mostrando que o domínio dessa tecnologia é 
uma  atividade  essencial  como  ler,  escrever,  contar,  etc.,  servindo igualmente  como 
suporte para a cidadania. 

Do estudo de cada software podemos identificar os conteúdos matemáticos que 
melhor  vão  se  adequar  a  cada  programa e,  desenvolver  atividades  que  auxiliem na 
construção  e/ou  fixação  de  conhecimentos  matemáticos.  Feita  a  confecção  deste 
material  didático,  então  será  ministrado  um curso  para  os  alunos  de  graduação  em 
matemática e para os professores que atuam na educação básica com a disciplina de 
matemática para a divulgação do material produzido pelo projeto, ampliando a rede de 
trabalho, expandindo e promovendo a mudança e o crescimento na educação escolar.

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é investigar, identificar e explorar os limites e as 
potencialidades  pedagógicas  da  implementação  e  do  uso  de  softwares  educacionais 
livres (Igeom, Geogebra  e Scilab) para a sala de aula de matemática, proporcionando 
aos profissionais  da área suporte teórico-metodológico no tocante  a implantação das 
tecnologias informáticas no contexto educacional, desenvolvendo atividades didático-
pedagógicas que promovam a inserção da comunidade escolar na era da informatização.

Os objetivos específicos consistem em investigar e explorar as potencialidades 
dos  softwares  livres  Igeom,  Geogebra e  Scilab;  constituir  atividades  didático-
pedagógicas para serem executadas com o auxílio dos softwares listados; propiciar aos 
envolvidos  no  processo  de  educação  matemática  uma alfabetização  tecnológica  que 



busca apreender e usufruir a mídia informática pelo uso e contato com ela; buscar a 
inclusão  social  e  o  direito  a  cidadania  em tempos  de  transição  digital;  motivar  os 
professores e alunos a explorarem novas ferramentas de ensino-aprendizagem.

MÉTODOS

Por  meio  de  uma orientação  investigativa  qualitativa,  buscamos  inicialmente 
investigar e explorar as potencialidades dos softwares Igeom,  Geogebra e  Scilab. Este 
passo consistiu em cotejar as possibilidades de cada software, suas qualidades e suas 
limitações (cf.  Valente,  1993), descrevendo-as com minúcias,  visando adequá-los ao 
trato de temas matemáticos ligados a educação básica.

De posse  das  informações  sobre  os  softwares,  o  passo  seguinte  consiste  em 
selecionar  os  conteúdos matemáticos  a  serem trabalhados,  implementando-os  com a 
tecnologia  adequada  e  com  isso,  constituir  as  atividades  didático-pedagógicas  para 
serem executadas com o auxílio dos softwares escolhidos. Esses passos descrevem um 
trabalho de análise com base na teoria construcionista de construção do conhecimento 
(cf. Maltempi, 2004), que se pauta no ciclo descrição – execução – reflexão - depuração, 
num contínuo espiral  marcado  pela  interação  seres  –  humanos  – com – mídias  (cf. 
Borba,  1999;  2004),  onde  a  equipe  mobilizada  está  levando  em  conta  todas  as 
dimensões da temática.

Para  propiciar  aos  envolvidos  no  processo  de  educação  matemática  uma 
alfabetização tecnológica que busca apreender e usufruir a mídia informática pelo uso e 
contato com ela, será ministrado à comunidade acadêmica em formação e a profissional 
graduada  um  curso,  que  almejará  colocar  em  prática  os  elementos  suscitados.  As 
atividades que comporão o material didático serão escritas com o intuito de apresentar 
os programas e proporcionar o contato gradativo destes com os interessados, salientando 
sua utilidade como ferramenta auxiliar  e eficiente  para o desenvolvimento,  estudo e 
aprendizado da matemática num nível inicial básico.  

Esse modelo de trabalho que conta com a participação de docentes, discentes e 
contará com a comunidade escolar e suas mútuas influências pontuará pelo avanço da 
ciência e da tecnologia numa nova cultura profissional, inserindo novos agentes, novas 
conexões,  os  quais  buscam a inclusão  social  e  o  direito  a  cidadania  em tempos  de 
transição  digital.  Ademais,  essa  rede  (cf.  Penteado,  2004)  de  certo  motivará  os 
professores e alunos a explorarem novas ferramentas de ensino-aprendizagem.

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

As  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  em  especial  as  mídias 



informáticas, estas proporcionam uma outra dimensão ao processo educacional, à qual 
extrapola as linhas divisórias do ensino tradicional, projetando a criatividade ao invés da 
mecanicidade.  Por tanto,  “o educador matemático assume um papel fundamental,  na 
medida  em  que  compatibiliza  os  métodos  de  ensino  e  teorias  de  trabalho  com  as 
Tecnologias de Informação e Comunicação, tornando-as partes integrantes da realidade 
do aluno.” (Miskulin et al, 2006, p. 104). 

Isso mostra que mais do que treinar, trata-se de formar pessoas, exposição que 
visa preparar uma força de trabalho integrado à realidade na era da informatização (e 
informação).  Nesse  processo  de  transformação  social  e  cultural  da  sociedade 
contemporânea emerge uma nova forma de educar mediada pelas mídias que por vezes 
tornam os currículos tradicionais de matemática obsoletos e ultrapassados, requerendo 
assim, novos atores no cenário educativo (cf. Borba & Penteado, 2005; Miskulin et al, 
2006;  Costa  &  Fiorentini,  2007;  Penteado,  1999;  Araújo,  2003).  Daí,  os  melhores 
exemplos  que  propiciam  o  desenvolvimento  da  criatividade  e  do  raciocínio  são  os 
softwares educacionais (cf. Valente, 1999).

É por meio deste viés que defendemos um trabalho investigativo de softwares e 
de produção de materiais  didático-pedagógicos  que possam auxiliar  na formação do 
futuro professor de matemática e no aprimoramento dos já graduados na área, de modo 
que a educação matemática para e na sala de aula seja para formar crianças e jovens 
preparados  para  o  hoje  e  o  amanhã,  adequando-os  às  exigências  da  sociedade 
informatizada. É um passo em prol da inclusão e ao respeito à educação, direito caro e 
por vezes desatendido pelos meios escolares. 

Apesar da maioria das escolas já possuírem laboratórios de informática, estes 
são negligenciados aos professores, e principalmente aos alunos, dentre outros motivos 
pela falta de informação e preparo destes profissionais. Este projeto visa um primeiro 
passo  para  o  desenvolvimento  de  ações  que  transformem  esta  realidade.  Buscamos 
familiarizar graduandos e professores com este novo “meio-formador”, para que estes, 
quando estiverem atuando em sala  de aula,  sejam capazes  de introduzir  de maneira 
natural  esta forma/ferramenta de ensino – aprendizagem da matemática  (cf.  Kaplún, 
1999). 

Em um âmbito  acadêmico,  nosso projeto anda em direção da integração  das 
propostas de ensino com a tecnologia e o uso de recursos metodológicos colaborativos 
para desenvolver  competências  no professor.  Portanto,  “a  abordagem temática  a  ser 
desenvolvida em um curso de formação de professores para atuar na ‘Era Digital’ deve 
ter como pressuposto uma aprendizagem com característica participativa, colaborativa 
de  modo  a  acompanhar  a  dinâmica  da  sociedade  que  se  atualiza  constantemente.” 
(Miskulin  et  al,  2006,  p.  111).  Ademais,  o  estudo  e  o  uso  de  softwares  gratuitos 
facilitam o acesso a qualquer pessoa que possua acesso a internet, pois por se tratarem 
de  softwares  livres,  estes  podem  facilmente  ser  localizados  e  instalados  em  seus 
computadores.



CONCLUSÕES

Espera-se alcançar todos os objetivos citados e contribuir por intermédio deste 
projeto com uma metodologia e/ou estratégia de ensino/aprendizagem da matemática, 
eminentemente  preparando  os  futuros  educadores  e  aperfeiçoando  os  professores  já 
formados e atuantes para trabalharem com a tecnologia informática em sala de aula, 
superando eventuais  falta  de habilidade,  o  pouco embasamento  teórico  adequado ao 
procedimento  de  trabalho,  a  apropriação  de  conteúdos,  o  desconhecimentos  de 
softwares  educacionais  disponíveis,  dentre  outros,  visando  contornar  tais  percalços, 
aprimorando  estes  mestres,  auxiliando-os  a  preencher  as  lacunas  concernentes  às 
alternativas metodológicas que possuem em se tratando do uso de softwares no ensino 
de matemática, para levar os alunos da educação básica ao encontro de uma matemática 
mais  significativa,  contextualizada  e  condizente  com  a  era  em  que  a  educação 
matemática e a sociedade em geral atravessam. 

Assim,  nosso  trabalho  se  justifica  pela  primazia  que  este  tem  para  com  os 
interesses e prioridades que uma parceria entre a universidade e a comunidade possuem, 
selada pela extensão universitária, mostrando que é mediante essa interação que ambos 
podem continuar evoluindo.
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Resumo: Este trabalho é fruto da experiência vivenciada no desenvolvimento das atividades 
do projeto Oficinas de Cidadania: práticas pedagógicas para o envolvimento da juventude 
na busca de soluções para os problemas locais, Projeto de Extensão Universitária também 
vinculado ao Programa de Extensão “Universidade Sem Fronteiras” da Secretaria de Estado 
da  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  do  Paraná  –  SETI,  subprograma  Apoio  às 
Licenciaturas,  que  objetiva  promover  a  aproximação  entre  universidade  e  escola, 
fortalecendo o ensino de sociologia através da utilização da metodologia de oficinas, bem 
como propiciar ao estudante de Ciências Sociais o conhecimento de seu campo de atuação. 
Tendo em vista  a  possibilidade  de  contribuir  na  discussão  e  tratamento  dos  problemas 
sociais  observados  na  realidade  da  periferia  do  município  de  Toledo  e  de  outros  três 
municípios de baixo IDH da região oeste do Paraná – São José das Palmeiras, Diamante 
D’Oeste  e  São  Pedro  do  Iguaçu,  através  do  engajamento  da  juventude  escolar  destes 
municípios em temas de ampla influência no cotidiano: meio ambiente, saúde, alimentação 
e educação, que se mostram direitos humanos elementares na construção da qualidade de 
vida pelo exercício da cidadania.

Palavras-chave: Cidadania, Educação, Participação.

Introdução: este trabalho visa socializar a experiência de um grupo formado por docentes, 
profissional de Ciências Sociais e estudantes de graduação da área, colocando em discussão 



e avaliação a proposta de um projeto que está sendo desenvolvido em municípios de baixo 
IDH na região de influência do Campus de Toledo da Unioeste, a saber, Diamante D’Oeste 
(IDH 0,709), São José das Palmeiras (IDH 0,724) e São Pedro do Iguaçu (IDH 0,732); e na 
periferia da cidade de Toledo. Apesar de Toledo ser um município com IDH acima da 
média  no  estado,  deve-se  ressaltar  que  sua  periferia  –  como  na  maioria  das  cidades 
brasileiras  –  concentra  toda  sorte  de  problemas  sociais  e  se  caracteriza  como  cenário 
marcado pelos fenômenos da violência e da pobreza.

As oficinas são realizadas em escolas públicas estaduais de ensino médio, ligadas ao 
Núcleo  Regional  de  Educação  de  Toledo  em articulação  com as  atividades  de  estágio 
curricular obrigatório do curso de Ciências Sociais. São as seguintes às escolas envolvidas 
no projeto: Colégio Estadual São Pedro, no município de São Pedro Do Iguaçu; Colégio 
Estadual São José, Município de São Jose Das Palmeiras; Colégio Estadual Diamante do 
Oeste,  -  Município de Diamante  Do Oeste;  Colégio  Estadual  Jardim Europa e  Colégio 
Estadual Novo Horizonte no município de Toledo.

Objetivos: o  projeto  apresenta  como  objetivos  Gerais:  a)Estreitar  as  relações  entre  a 
Universidade  e  a  rede pública  de educação básica contribuindo para superar  a  barreira 
estabelecida entre a pesquisa acadêmica e o ensino básico; b) Incentivar a utilização de 
novas metodologias  e práticas  pedagógicas  no ensino de Sociologia  no nível  médio;  c) 
Proporcionar aos estudantes do Curso de Ciências Sociais o conhecimento prático do seu 
campo de atuação, contribuindo para a discussão dos principais problemas que cercam a 
disciplina de Sociologia na educação básica na atualidade, momento privilegiado, posto que 
apenas recentemente a disciplina foi tornada obrigatória no ensino médio; d) Estimular o 
desenvolvimento do senso crítico da juventude por intermédio da reflexão sobre sua própria 
realidade  e  da utilização  do conhecimento  científico  sistematizado para a  superação do 
senso-comum; e) Estimular a participação ativa dos jovens educandos na vida política das 
suas comunidades, no reconhecimento de seus principais problemas, no debate público e na 
elaboração e encaminhamento de propostas que visem a superação dos problemas locais; e, 
f) Melhorar a qualidade de vida local por intermédio do engajamento de um importante 
segmento da população na defesa dos direitos de cidadania.

Como objetivos específicos, temos:
• Organizar 20 (vinte) OFICINAS, sendo 04 (quatro) oficinas em cada uma das 05 

(cinco) escolas públicas de nível médio selecionadas, na área de influência direta do 
curso de licenciatura em Ciências Sociais da Unioeste, Campus de Toledo;

• Engajar os estagiários de prática de ensino em Sociologia em um movimento pela 
transformação da realidade sócio-política das comunidades onde irão atuar;

• Discutir a noção cidadania como uma condição que se realiza na forma de direitos;
• Analisar as condições reais do exercício de direitos de cidadania pelas comunidades 

onde o projeto será desenvolvido;
• Mobilizar e instrumentalizar a juventude para a defesa intransigente dos direitos de 



cidadania.

Métodos: A  metodologia  adotada  nas  Oficinas  de  Cidadania  atende  aos  princípios  do 
paradigma  sócio-progressista  de  educação,  o  qual  pressupõe  uma  prática  educacional 
participativa, dialógica e democrática que aponte para a superação das práticas autoritárias 
incrustadas no interior das escolas e que esteja comprometida com a construção de uma 
sociedade que tenha por base a afirmação da vida e da dignidade da pessoa humana. Deve-
se ressaltar  que as oficinas  têm o aspecto  informal  e  os  bolsistas  assumem o papel  de 
facilitadores.  O eixo estruturador da proposta está fundado em uma visão de mundo que 
articula a problemática local com a global e que tem a dignidade humana não apenas como 
princípio ético abstrato, mas como condição capaz de materializar-se na forma de direitos.

Desta  forma,  a  organização  e  o  desenvolvimento  das  oficinas  esta  estruturada 
segundo a lógica da construção coletiva e se constitui em um espaço de luta pelos direitos 
civis,  políticos  e  sociais,  dinamizado  pela  práxis  do  movimento  de  ação-reflexão-ação, 
fundamentadas  em torno  de  quatro  temas  fundamentais  para  a  afirmação  da  dignidade 
humana e da cidadania – saúde, educação, alimentação e meio ambiente – sendo cada uma 
delas desenvolvida em quatro momentos distintos: sensibilização, aprofundamento do tema, 
síntese e encaminhamentos práticos.

No  primeiro  momento,  sensibilização,  efetua-se  uma  aproximação  com o  tema, 
buscando a superação da visão parcial e ingênua com a qual normalmente o jovem encara 
os problemas que afetam sua vida. Isto se faz com a utilização de recursos como filmes, 
vídeos, músicas, notícias de jornais e revistas e outros elementos cuja linguagem facilita a 
comunicação com o mundo dos adolescentes. Este momento é fundamental para despertar o 
interesse  dos  jovens  participantes  para  com  a  proposta  e,  conseqüentemente,  para  seu 
engajamento no desenvolvimento das atividades previstas.

No segundo momento é feito o aprofundamento do tema, onde os participantes são 
levados a refletir sobre sua própria realidade, buscando informações sobre os direitos de 
cidadania,  bem  como  sobre  o  funcionamento  dos  serviços  públicos  que  são  (ou  não) 
colocados  à  sua  disposição.  Aqui  utiliza-se  documentos  que  demarcam  os  direitos 
(Constituição Federal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, reportagens, documentários ou estudos científicos) para afirmá-
los, e que em seguida são confrontados com elementos da realidade concreta vivida pelos 
estudantes. Nesse processo os estudantes são iniciados no exercício da prática sociológica 
através do levantamento de informações e da coleta de dados.

A síntese constitui um terceiro momento no qual os participantes compartilham suas 
experiências,  informações  e  reflexões,  avançando  na  direção  da  construção  de  um 
entendimento coletivo acerca da sua própria realidade que escape ao senso comum. Este 
momento se caracteriza pelo debate – que aqui é tomado como um momento privilegiado 
para a construção do conhecimento científico, bem como para o posicionamento político 
dos cidadãos.



No quarto momento os participantes são estimulados a firmar um compromisso com 
a comunidade em defesa dos seus direitos, encaminhando propostas de ações que visem a 
superação de alguns de seus problemas.  Num momento onde os jovens,  conhecendo as 
diferentes possibilidades de ação política da sociedade civil no interior de uma democracia, 
tais como o encaminhamento de demandas e petições a órgãos e instituições públicas, o 
acompanhamento e a fiscalização das ações e políticas de governo no nível local, estadual e 
federal,  a  participação  organizada  em conselhos,  conferências,  audiências  públicas  etc, 
assim se comprometendo com o encaminhamento de problemas cujas soluções estejam ao 
alcance de ações diretas da sociedade civil.

Discussão e Resultados: tendo estes pressupostos políticos pedagógicos em consideração, 
que  se  refletem  na  construção  metodológica  do  tratamento  dos  direitos  de  cidadania, 
visando a possibilitar ao jovem a reflexão sobre a realidade na qual está inserido oferecer-
lhe um horizonte de ação sobre esta realidade, é que se projeta a realização de cerca de 20 
oficinas  ao término de um ano (uma oficina para cada um dos 4 temas,  nas 5 escolas 
selecionadas), com isso espera-se, nesse período: a) Mobilizar e instrumentalizar cerca de 
200 jovens estudantes de nível médio para o enfrentamento de problemas locais na defesa 
dos direitos de cidadania; b) Envolver os estagiários em prática de ensino da licenciatura de 
Ciências Sociais na defesa dos direitos de cidadania das comunidades onde exercerão suas 
atividades profissionais; c) Envolver os professores da rede pública de ensino básico das 
escolas onde são realizadas as atividades do projeto com seus pares da universidade na 
construção de alternativas metodológicas para o ensino da disciplina de sociologia no nível 
médio.

Espera-se, ainda, que o projeto potencialize impactos positivos na qualidade de vida 
dos  membros  das  comunidades  alcançadas  por  suas  atividades,  posto  que  propõe  o 
envolvimento de um grande número de pessoas na defesa de direitos cujo exercício reflete 
diretamente  naquela  qualidade,  resultados  estes,  contudo,  dificilmente  poderão  ser 
mensurados no período de desenvolvimento do projeto, dado que possui caráter de longo 
prazo.

Conclusões:  a promoção dos direitos humanos,  para além dos veículos institucionais  e 
legislativos,  se  dá  na  dimensão  do  cotidiano  se  reflete  na  qualidade  de  vida  de  que 
usufruímos. Nesse sentido, o empenho em desenvolver oficinas de cidadania, trabalhando 
em  fazer  conhecer  os  direitos  humanos  a  uma  parcela  da  juventude  de  localidades 
periféricas, e ainda mais, em buscar estabelecer o compromisso com a promoção destes 
mesmos  direitos,  passa  obrigatoriamente  pela  educação.  Esta,  contudo,  leveda-se  na 
superação dos paradigmas educacionais tradicionais autoritários, e no desenvolvimento da 
capacidade reflexiva, crítica e criativa que permita ao estudante o conhecimento de sua 
realidade social através do qual se instrumentalize uma atitude ativa e participativa diante 
das esferas que lhes são possíveis. Trata-se de um grande desafio a construção coletiva do 
conhecimento,  que  depende  de  uma  prática  educacional  democrática  e  também  da 
cidadania calcada no dinamismo da juventude.
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OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA PROFESSORES DE INGLÊS DA REDE 
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Resumo:
O presente artigo busca descrever e avaliar o projeto de extensão Oficinas Pedagógicas 
para Professores de Inglês da Rede Pública que foi pensando como um espaço para que 
os professores de Inglês do Ensino Fundamental e Médio pudessem, em parceria com 
professores da UNIOESTE de Foz do Iguaçu e professores de outras instituições locais, 
refletir sobre e construir uma prática que incorporasse as novas legislações e discursos 
propostos pelo Governo do Estado do Paraná através das Diretrizes Curriculares para o 
Ensino de LE.  

Palavras-chave: formação contínua de professores – ensino e reflexão – Língua Inglesa 

Introdução:
Brown (2007, p. 502) lembra que o processo de formação contínua do professor é, às 
vezes,  difícil  de  ser  conduzido  sozinho  quando  se  têm  tantos  desafios  a  serem 
encarados. E ensinar uma língua estrangeira (LE) em um país como Brasil já apresenta 
uma enorme quantidade de desafios. De acordo com Bohn (2003), o professor tem que 
lidar com questões que vão desde a falta de habilidade da sociedade como um todo em 
reconhecer a importância dessa prática, até questões pedagógicas como, por exemplo, a 
definição do conteúdo a ser ensinado em um país com tal diversidade étnica e cultural. 
Para nortear o ensino de LE no Estado do Paraná, a Secretaria de Educação acaba de 
divulgar as novas Diretrizes Curriculares para a educação básica. Embora a proposta 
apresentada  no  documento  cumpra  seu  objetivo,  é  sabido  que  nem  sempre  novas 
legislações e discursos levam a práticas educacionais mais eficientes. 

Considerando esse desafio específico, o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu 
procurou a UNIOESTE, e um projeto de extensão foi criado para tornar menos solitário 
o contínuo processo de construção e reconstrução da prática desses professores. 

Objetivos:
Este  projeto  de  extensão  busca  construir  um espaço  para  que  professores  da  Rede 
Pública de Ensino Fundamental e Médio (i) possam refletir sobre as novas Diretrizes 
Curriculares e (ii) construir possíveis encaminhamentos metodológicos sugeridos por tal 
documento. 

Métodos:
Com  a  parceria  entre  a  UNIOESTE/Foz  do  Iguaçu  com  o  Núcleo  Regional  de 
Educação, seis (6) oficinas foram oferecidas para vinte e oito (28) professores de ensino 
fundamental e médio no ano de 2007, com carga horária total de 32 horas, e com os 
seguintes temas e propostas: 
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Oficina 1: An introduction to error analysis: what can I learn from my students’ errors? 
What do these errors are trying to tell me?
Proposta: O  levantamento  e  a  análise  de  erros  cometidos  por  nossos  alunos  no 
aprendizado  de  língua  inglesa  podem  nos  ajudar  a  compreender  porque  tais  erros 
acontecem e, com base  nesse estudo, permitir que formulemos estratégias para melhor 
ajudar  os  alunos  a  realizar  um aprendizado  dessa  língua  estrangeira  de  forma  mais 
objetiva, “possível” e “concreto”.

Oficina 2: Estratégias de Leitura
Proposta: As diretrizes curriculares propostas pela Secretaria de Educação do Estado do 
Paraná estabelecem os principais pontos a serem abordados pelos professores de Língua 
Inglesa ao trabalharem com a leitura de textos. A oficina Estratégias de Leitura tem por 
objetivo  apresentar  propostas  de  trabalho  que  envolvam a  apresentação  de  gêneros 
textuais, o reconhecimento de elementos coesivos e marcadores de discurso que dão a 
seqüência de idéias dentro do texto,o uso da predição ou antecipação do assunto, o uso 
de  cognatos,  a  discussão  sobre  a  diversidade  cultural,  entre  outros  aspectos  que 
asseguram a leitura crítica e o entendimento do texto.

Oficina 3: Utilização de recursos tecnológicos disponíveis na web – reflexão e prática
Proposta: Discussão  acerca  dos  recursos  tecnológicos  disponíveis  na  internet  e  seu 
aproveitamento na sala de aula de língua inglesa. Sugestões de práticas para aplicação 
em aula.

Oficina  4: Avaliação  e  produção  de  materiais  de  ensino  de  línguas:  repensando as 
escolhas e produzindo materiais adequados à  realidade escolar
Proposta: A análise e avaliação de materiais de ensino, segundo Tomlinson (2003) deve 
obedecer a critérios  previamente estabelecidos,  pensados criticamente e adequados a 
realidade escolar em questão. A avaliação pensada criticamente antes, durante e depois 
do uso dos materiais  de ensino promove maior  autonomia do professor em adaptar, 
rejeitar  e  selecionar  aquilo  que  é  mais  pertinente  ao  seu  contexto.  A  produção  de 
materiais  de  ensino,  especificidade  docente,  surge  como  proposta  de  preencher  as 
lacunas  existentes  nos  materiais  avaliados,  baseada  na  reflexão  e  postura  crítica  do 
professor-pesquisador.

Oficina 5: O professor-pesquisador: investigação na sala de aula de LE
Proposta: O professor-pesquisador, de acordo com Robson (2002), é aquele que ensina 
e que, ao mesmo tempo, está envolvido em uma investigação sistemática que o ajuda a 
refletir e melhorar sua prática. Esta oficina tem por objetivo criar um espaço para que os 
professores  conheçam diferentes  métodos  de  pesquisa  (action  research,  practitioner  
research)  e  de coleta  de dados  (observação,  entrevista,  diário)  como uma forma de 
entender problemas em sala de aula e, posteriormente, buscar possíveis soluções.

Oficina 6: Integrating Skills: Theme/Topic/Content and Problem-Posing Learning
Proposta: As Diretrizes Curriculares propostas pela Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná sugerem que, ao se adotar uma concepção discursiva da língua, a prática de 
sala de aula não dever ser segmentada em leitura, fala, escrita e audição uma vez que 
elas não se separam em situações concretas de comunicação (p.34). Esta oficina tem por 
objetivo discutir o por quê e a possibilidade da integração dessas diferentes habilidades 
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lingüísticas e pôr em prática diferentes propostas de integração (Theme/Topic/Content-
Based Learning; Problem-posing Learning).

Discussão e Resultados:
Entre  os  ganhos  destacados  pelos  professores  participantes  estão  (i)  maior  reflexão 
sobre a pratica pedagógica, (ii) maior motivação para conduzir mudanças necessárias à 
prática  pedagógica,  (iii)  aplicação  de  novos  recursos  didáticos  (ex.  Internet  e  seus 
recursos); (iv) aumento no conhecimento lingüístico; (v) incentivo à pesquisa; (vi) troca 
de experiências. Com tais ganhos, um novo projeto já está sendo iniciado neste ano de 
2008.  O diferencial desse novo projeto é a participação dos próprios professores na 
escolha dos temas a serem tratados: Aquisição de L2, Produção/Avaliação de Material 
Didático, Internet e Ensino de LI , Internet e Formação Contínua do Professor de LI, 
Literatura e Ensino de LI, e Filmes na Sala de Aula de LI. 

Conclusão:
O presente trabalho teve como objetivo descrever e avaliar um projeto de extensão entre 
a UNIOESTE/Foz do Iguaçu e o Núcleo Regional de Educação. Buscou-se criar um 
espaço para que esses professores de inglês da Rede Pública de Ensino Fundamental e 
Médio  refletissem  sobre  e  se  posicionassem  criticamente  em  relação  às  novas 
legislações e discursos propostos pela Secretaria de Educação do Paraná. 

Horwitz (2008, p.228) diz aos professores que estão iniciando sua carreira  que “seu 
trabalho será diferente nos anos e décadas que estão por vir”. Essa fala é que faz dessa 
profissão um desafio e, ao mesmo, tempo um prazer. E é também um prazer reunir um 
grupo  de  professores  que,  embora  já  estejam  exercendo  sua  profissão,  tenha  a 
disposição  de  estar  continuamente  pensando  e  repensando  sua  prática,  e  tenha  a 
disposição de compartilhar esse processo.
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RESUMO:  O  presente  Programa  tem  como  objetivo  articular a  Universidade  aos 
demais segmentos sociais da comunidade local, do país e de outras nacionalidades, com 
a finalidade de oportunizar suporte técnico/científico/prático e acadêmico às atividades 
de  Linguagem,  Literatura,  Cultura  e  Sociedade,  bem como  apoiar  as  atividades  de 
Ensino, Pesquisa e Extensão. A efetivação do Programa se justifica pela importância de 
congregar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral, em torno de projetos que 
contribuam para a consolidação de “uma outra globalização”. Os procedimentos para a 
consolidação do Programa serão definidos de acordo com as especificidades de cada 
projeto  proposto  e  os  demais  procedimentos  estarão  delineados  no Regulamento  do 
Programa.  Espera-se  que  a  efetivação  do  Programa  se  constitua  em  um  ponto  de 
intersecção para o ensino, a pesquisa e a extensão e que também englobe diferentes 
atividades propostas pelo Colegiado e pelos demais interessados, com a finalidade de 
propiciar um impacto na formação técnico-científica, pessoal e social do acadêmico e 
do  professor,  bem  como  expandir  para  além  da  Universidade  as  ações  propostas, 
atendendo também às reivindicações da sociedade.  

Palavras-chave: linguagem, literatura, cultura e sociedade.

INTRODUÇÃO

As  grandes  e  rápidas  transformações  no  mundo  contemporâneo  têm 

contribuído para novas configurações sociais, econômicas e políticas, como efeitos dos 

processos  de  globalização  que  possibilitam  novas  combinações  de  espaço-tempo, 

tornando o mundo mais integrado e conectado. Segundo Santos (2001), as percepções 

de um mundo globalizado são dados de um mundo físico fabricado pelo homem, que 

pode ser entendido de várias maneiras. Primeiro, a globalização como fábula, isto é, a 

idéia de “aldeia global”  procura fazer crer que as pessoas são realmente informadas 

1 Professora  adjunta  –  Cursos  de  Letras  Português/Inglês  e  Letras  Português/Espanhol  da 
Unioeste/Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: mepires@gmail.com
2 Professora  Associada  -  Cursos  de  Letras  Português/Inglês  e  Letras  Português/Espanhol  da 
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3 Professora  Adjunta  –  Cursos  de  Letras  Português/Inglês  e  Letras  Português/Espanhol  da 
Unioeste/Campus de Foz do Iguaçu. 



pelas notícias instantâneas; a noção de “espaço-tempo contraído” é veiculada  como se o 

mundo estivesse ao alcance da mão de todos; a idéia de um mercado avassalador dito 

global  é apresentada como se houvesse um planeta  homogeneizado, quando o que se 

tem  visto  é  o  aprofundamento  das  diferenças  locais.  Segundo,  globalização  como 

perversidade:  significa  fazer  crer  na  emergência  de  uma  dupla  tirania  intimamente 

relacionadas e centralizadas no dinheiro e na informação. No entanto, distanciando-se 

destas  duas  construções,  para  o  autor  é  possível  pensar  numa  terceira  opção:  na 

construção  de  uma  outra  globalização,  isto  é,  uma  grande  mutação  das  condições 

atuais,  em que se torna possível  a idéia  de utopia  e de projeto,  fazendo com que a 

centralidade de todas as ações esteja localizada no homem: 

Este será o resultado da conjunção de dois tipos de valores. De um lado, estão os  
valores fundamentais, essenciais, fundadores do homem, válidos em qualquer tempo e  
lugar, como a liberdade, a dignidade, a felicidade; de outro lado, surgem os valores  
contingentes, devidos à história do presente, isto é, à história atual. A densidade e a 
factibilidade histórica do projeto, hoje, dependem da maneira como empreendamos 
sua combinação (p. 161) 

Neste  contexto,  a  Universidade,  como parte  do  processo,  confronta-se com 

múltiplas crises originadas no paradigma da modernidade e na necessidade de buscar 

novos caminhos para a  inclusão no paradigma da pós-modernidade.     Defronta-se, 

então, com a situação complexa de atender às solicitações da sociedade cada vez mais 

exigente, ao mesmo tempo em que o Estado restringe as políticas de financiamento de 

suas atividades (conf. Santos, 1995). Assim, frente aos desafios, a Universidade precisa 

pensar um modelo de atuação ‘‘ ‘activa’, autônoma, e estrategicamente orientada para o 

médio e longo prazo” (p.222).  Entre as 11 teses que, ainda segundo o autor, devem 

nortear  a  atuação  da  Universidade,  pautada  pela  ciência  pós-moderna,  inclui-se  a 

“abertura ao outro”:

A “abertura ao outro” é o sentido profundo da democratização da universidade, uma  
democratização  que  vai  muito  para  além  da  democratização  do  acesso  à 
universidade e da permanência nesta. Numa sociedade cuja quantidade e qualidade  
de  vida  assentam  em  configurações  cada  vez  mais  complexas  de  saberes,  a  
legitimidade da universidade só será cumprida quando as actividades, hoje ditas de  
extensão, se aprofundarem tanto que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte  
integrante das actividades de investigação e de ensino  (p.225).



Pensando  nesse  caminho  a  ser  trilhado  pela  Universidade  em  direção  à 

universalidade de idéias e à valorização do homem, os professores do Colegiado dos 

Cursos de Letras Português/Inglês e Letras Português/Espanhol têm unido esforços para 

a criação de um Programa de Apoio aos Estudos da Linguagem, Literatura, Cultura e 

Sociedade, com o objetivo de traçar metas que contemplem o ensino, a pesquisa e a 

extensão, e que contribuam para dar unidade e continuidade às diferentes ações, com 

vistas  às transformações  sucessivas  para uma educação diferenciada  e  de qualidade, 

com vistas tanto às Licenciaturas como ao entorno social. Nesse momento de transição, 

torna-se de fundamental importância a realização de ações integradas, amplas e efetivas, 

para a concretização dos objetivos propostos pelos referidos cursos.  

Não se trata,  é importante  frisar,  de buscar o homogêneo,  o consenso,  mas 

compreender/contemplar a complexidade do mundo contemporâneo. Morin (1994: 274) 

ao discutir o conceito de  complexidade afirma que o “exemplo mais belo provém da 

meteorologia e é conhecido pelo nome de ‘efeito borboleta’: uma borboleta que bate as 

suas asas na Austrália pode, por uma série de causas e efeitos postos em movimento, 

provocar  um  furacão  em  Buenos  Aires,  por  exemplo”.  A  complexidade,  nessa 

perspectiva,  provém de um emaranhado de ações,  de interações,  de retroações.  Para 

autor “todas as coisas são ajudadas e ajudantes, todas as coisas estão ligadas entre si por 

um  laço  que  conecta  umas  às  outras,  inclusive  as  mais  distanciadas”  (p.275). 

Exemplificando com as relações homem/sociedade, Morin (op.cit.) diz ainda que “cada 

indivíduo numa sociedade é uma parte de um todo, que é a sociedade, mas intervém, 

desde o nascimento do indivíduo, com sua linguagem, suas normas, suas proibições, sua 

cultura, seu saber; outra vez, o todo está na parte, concluindo que “tudo está em tudo e 

reciprocamente” (p.275).

Considerando  o  papel  da  Universidade  nas  transformações  do  mundo 

contemporâneo  em  direção  a  “uma  outra  globalização”,  espera-se  com  o  presente 

programa  atender  tanto  às  Licenciaturas  dos  referidos  cursos,  contribuindo  para  a 

auto/formação crítica do acadêmico e do professor em serviço como pretende também 

extrapolar  os  limites  da  universidade,  contribuindo  para  uma  articulação 

universidade/comunidade  envolvente.  Pretende  ainda  constituir-se  em  um  ponto  de 



intersecção para o ensino, a pesquisa e a extensão, sempre levando em conta as várias 

perspectivas paradigmáticas de todos os participantes. 

Com  a  formação  de  um  Programa  Apoio  aos  Estudos  da  Linguagem, 

Literatura,  Cultura  e  Sociedade  pretende-se  desenvolver  as  diferentes  atividades 

propostas  pelo  Colegiado  e  também  pelos  demais  interessados.  Desta  maneira,  o 

Programa poderá contribuir  ainda para a  flexibilização  e  a  integralização  curricular, 

propiciando um impacto na formação técnico-científica, pessoal e social do acadêmico e 

do  professor,  bem  como  expandir  para  além  da  Universidade  as  ações  propostas, 

atendendo às reivindicações da sociedade.

A  efetivação  do  Programa  de  Apoio  aos  Estudos  da  Linguagem,  Literatura, 

Cultura e Sociedade se justifica pela importância de congregar a comunidade acadêmica 

e a sociedade em geral em torno de projetos que contribuam para a consolidação de 

“uma outra globalização”, com vistas a uma Universidade que caminhe em direção à 

universalidade de idéias e à valorização do homem.

OBJETIVOS

1. Geral  
Articular a Universidade aos demais segmentos sociais da comunidade local, do país e 

de outras nacionalidades, com a finalidade oportunizar o suporte técnico, científico e 

acadêmico às atividades desenvolvidas nas áreas dos Estudos da Linguagem, Literatura, 

Cultura e Sociedade e apoiar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão bem como 

desenvolver  estudos,  numa  perspectiva  crítica,  de  atividades  sobre  a  Linguagem,  a 

Literatura, a Cultura e a Sociedade. 

2. Específicos:

a)  ofertar  atividades  de  Extensão  em  Literatura,  Cultura  e  Sociedade,  Língua 

Portuguesa, Línguas Estrangeiras e Língua Portuguesa para Estrangeiros, bem como 

outros cursos de acordo com a demanda; 



b)  ofertar  cursos  de  Formação  Continuada  para  professores  de  Educação  Infantil, 

Ensino  Fundamental,  Médio,  Superior,  Educação  Especial,  Educação  Indígena  e 

Educação de Jovens e Adultos; 

c)  oferecer  serviços  de  assessoria  em redações  de  monografias,  dissertações,  teses, 

projetos e outros afins; 

d) oferecer serviços de tradução; 

e) oferecer serviços de assessoria e consultoria para as redes públicas e/ou privadas de 

ensino infantil, fundamental, médio e superior;

f)  incentivar  o  desenvolvimento  de  atividades  de  extensão,  de  ensino e  projetos  de 

pesquisa voltados para a Linguagem, a Literatura, a Cultura e a Sociedade;

g)  repassar,  desenvolver  e  divulgar  tecnologia  aplicada  à  Lingüística  e  tecnologia 

educacional  para  o  Ensino  Infantil,  Fundamental,  Médio,  Superior,  Educação 

Especial, Educação Indígena e Educação de Jovens e Adultos;

g)  promover  o  intercâmbio  em  nível  nacional  e  internacional  com  embaixadas, 

instituições  culturais,  universidades  nacionais  e  estrangeiras,  como  também  com 

órgãos  públicos  e  privados  que  desenvolvam trabalhos  nas  áreas  de  Linguagem, 

Literatura, Cultura e Sociedade;

h) promover o intercâmbio entre docentes de instituições nacionais e internacionais para 

ministrar  aulas  nos  cursos  oferecidos  pelo  Programa,  de  acordo  com as  normas 

vigentes;

i)  servir  de  campo  de  estágio  em  Ensino,  campo  de  Pesquisa  e  Extensão  para 

professores e acadêmicos da Unioeste;

j) promover atividades de extensão que destaquem as manifestações artísticas, literárias, 

culturais e  históricas da cultura brasileira e de culturas estrangeiras;

l) oportunizar ao acadêmico da UNIOESTE a prática na sua área específica de formação 

profissional, visando a utilização dos conhecimentos adquiridos em seus cursos;

m) desenvolver outras atividades afins, desde que respeitada a natureza deste Programa 

e do presente Regulamento;

MÉTODOS



Os procedimentos para a consolidação do Programa serão definidos de acordo 

com as especificidades  de cada projeto proposto e os demais  procedimentos  estarão 

delineados  no  Regulamento  do  Programa  de  Apoio  aos  Estudos  da  Linguagem, 

Literatura, Cultura e Sociedade, já devidamente aprovado nas instâncias competentes da 

Unioeste.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O referido  programa,  que  teve  seu  início  em  março  de  2007,  conta  com a 

inclusão de três projetos: 1. “Aprendizes Multiplicando Ações – A.M.A.”, encerrado em 

01/03/2008; 2. “Curso de Formação Continuada em Leitura e Escrita”; 3. “Para além 

dos muros da Universidade: o pré-vestivular”.

CONCLUSÕES

O presente programa foi elaborado com as seguintes finalidades: a) fomentar e 

concretizar ações que venham contribuir para incluir a Universidade nas transformações 

do mundo contemporâneo rumo a “uma outra globalização”; b) extrapolar os limites da 

Universidade,  promovendo  a  articulação  Universidade/comunidade  envolvente;  c) 

constituir-se em um ponto de intersecção para o ensino, a pesquisa e a extensão, sempre 

levando em conta as várias perspectivas paradigmáticas de todos os participantes;  d) 

desenvolver  diferentes  atividades  propostas  pelo  Colegiado  e  também pelos  demais 

interessados;  d)  possibilitar  a  formação  e  a  auto/formação  crítica  e  continuada  do 

professor em serviço e do professor em formação; e) contribuir para a flexibilização e a 

integralização  curricular,  propiciando  um  impacto  na  formação  técnico-científica, 

pessoal  e  social  do  acadêmico  e  do  professor,  bem  como  expandir  para  além  da 

Universidade as ações propostas, atendendo às reivindicações da sociedade. 

Sabemos que estes constituem apenas os primeiros passos para a consolidação 

do Programa, mas sabemos também que muitos outros virão se somar a estes no sentido 

de consolidar a educação de qualidade que almejamos.
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PROJETO RONDON:  Como conhecer o Brasil na sua diversidade

Coodernadora: Profª  ms Zelina Berlatto Bonadiman
Profª ms Adriane de Castro Martinez Martins

Colaboradores: Adriana Franzmann, Erosania Lisbôa, Favio Henrique Motter, Ivanir 
Gomes da Silva, Jean Fabrício Jede, Juliane Vanderline, Larisssa Innocenti Justo.
Profº dr. Eduardo José Cavalcanti, Franciele Castilhos, Guilherme Woff  Bueno, 

 Ivanio Tagliari,  Juliana A. Duarte Araújo, Rodrigo W. Schwertner, Rodrigo Zini.

Área temática: cidadania

PALAVRAS CHAVES: educação, saúde, direitos humanos

RESUMO:
A responsabilidade social da UNIOESTE, mobiliza parte da comunidade acadêmica na 
organização e participação no PROJETO RONDON do  Ministério da Defesa. No caso 
destas  operações  os  objetivos  foram  desenvolver  ações  em  Quatipuru/Pa  e   São 
Sebastião  do  Passe/Ba.   Com objetivo  de  melhorar  o  desenvolvimento  humano  na 
localidade. Ações na área,  da saúde publica e coletiva, nos cuidados de higiene pessoal 
e  ambiental,  nas  alternativas  pedagógicas  para  melhorar  a  educação  de  crianças 
principalmente  no  Ensino  Fundamental  de  1º  e  2º  ciclos.  Desenvolvendo  ações  de 
cidadania,  mostrando  a  responsabilidade  com  os  deveres  do  cidadão  e  os  direitos 
naturais  do  ser  humano.  Dinamizando  a  participação  dos  conselhos  municipais  na 
sociedade,  criando hábitos na prática da atividade física e ensinando tarefas manuais 
para  novas  formas  de  sobrevivência  e  trabalho.  No  Pará  foram,  atendidos   120 
professores  da  rede  municipal,  35  agentes  de  saúde,   140 pessoas  no  artesanato,  o 
Conselho da criança e do adolescente, mais de 300 crianças com atividades motoras. Na 
Bahia foram atendidas 22 comunidades, 12 associação de moradores e mais de (600) 
seiscentas  pessoas  atendidas  diretamente  pelos  acadêmicos  da  UNIOESTE.  Foram 
desenvolvidas em forma de palestra e cursos de capacitação, usando de projetor multi 
mídia, distribuindo folders explicativos, e desenvolvendo ações práticas quando a tarefa 
assim necessitava. Foram cumpridos os objetivos e conseguimos um retorno em cada 
cidade  para  Operação  Inverno  2008,  a  população,  os  profissionais  e  os  servidores 
municipais envolvidos gostaram e validaram nossa presença e nossas ações.

Zelina Berlatto Bonadiman
UNIOESTE - Campus de M.C. Rondon
Fone: 45 99751503
e-mail:  zelina20032003@yahoo.com.br



PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DIDÁTICO COM O GÊNERO 
“TRAVALÍNGUAS”

Carmen Teresinha Baumgärtner

ÁREA TEMÁTICA: Educação
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral

RESUMO: O presente trabalho objetiva explicitar resultados obtidos a partir das reflexões 
realizadas  no desenvolvimento do projeto de Extensão “Abrindo a Edição”.   O ensino de 
língua  portuguesa,  na  perspectiva  da  ampliação  dos  modos  de  pertença  dos  educandos  à 
cultura letrada, foi um dos temas discutidos por um grupo de 45 professores da rede estadual 
de ensino que participaram do referido Projeto. 

OBJETIVOS: Buscamos, através de estudos teóricos e da observação da realidade escolar 
concreta, encontrar alternativas para o trabalho com a língua portuguesa em sala de aula. 

METODOLOGIA: Apoiando-nos nos conceitos de gêneros do discurso de Bakhtin (2000), e 
na noção de seqüência didática (SD) de Schneuwly e Dolz (2004), elaboramos atividades 
didáticas  para  a  sala  de  aula.  Todos  os  participantes,  organizados  em  grupos  menores, 
desenvolveram essa tarefa. 

PALAVRAS-CHAVE: letramento; gêneros do discurso; ensino.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os objetivos pretendidos com a elaboração dessa SD são: 
disponibilizar ao professor de língua portuguesa subsídios para que possa provocar o aluno 
para uma leitura um pouco mais atenta de textos pertencentes ao gênero; exercitar a leitura de 
símbolos  verbais  e  não-verbais  (gestos,  movimento  etc.);  discutir  sobre  as  condições  de 
produção e de circulação do gênero na sociedade, sua forma composicional e seu estilo. A 
seguir apresentamos a amostra de uma SD por nós elaborada, conforme as partes que seguem:

1. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO
Segundo orientações  de Schneuwly e  Dolz (2004),  a apresentação  da situação é o 

momento de discutir  um projeto coletivo de produção de um gênero,  no qual se define o 
gênero  a  ser  abordado;  a  quem  se  dirige  a  produção;  que  forma  esta assumirá;  quem 
participará da produção etc. Pode-se propor, por exemplo, que os alunos se organizem em 
duplas para brincar com travalínguas. O(s) interlocutor(es) podem ser os colegas da turma. O 
uso de travalínguas, um gênero da oralidade, numa sala de alfabetização, além de servir para 
brincar com as palavras, auxilia na memorização e na dicção, tendo em vista que os desafios 
consistem em lembrar a seqüência das palavras no texto, e em pronunciá-las adequadamente, 
dentro de certo ritmo e velocidade. É o momento da preparação dos conteúdos dos textos que 
serão produzidos. Os alunos precisam ter clareza sobre os objetivos que se pretende atingir 



com esse trabalho. Os travalínguas são um tipo de parlenda. Parlenda é uma arrumação de 
palavras, às vezes rimadas, obedecendo a um ritmo produzido pelo próprio número de sílabas. 
As parlendas têm a finalidade de entreter as crianças, ensinando-lhes algo. Fazem parte do 
folclore brasileiro O nome travalínguas se deve ao fato de que, ao falarmos rapidamente as 
palavras, a língua costuma ficar presa, travada. O próximo passo é apresentar um exemplo de 
texto pertencente a esse gênero. 

“QUEM A PACA CARA COMPRA, CARA A PACA PAGARÁ”

2. PRIMEIRA PRODUÇÃO: VALORIZAÇÃO DA FALA
Como o travalínguas  é um gênero da oralidade,  nesse momento os alunos farão a 

primeira produção oral, expondo os textos que eles já conhecem. O professor também pode 
participar  da  atividade,  apresentando  oralmente  para  os  alunos  algum  travalínguas.  No 
período inicial da alfabetização, o professor atua como escriba da turma, mas à medida que os 
alunos  vão  se  apropriando  do  sistema  da  escrita,  passam eles  mesmos  a  escrever.  Nessa 
produção, o professor (e os alunos) pode perceber as representações que os alunos têm do 
gênero  que  está  sendo  focalizado.  Permitindo-lhe  definir  pontos  de  intervenção  na 
aprendizagem do aluno. Por isso é um momento de avaliação formativa.

3. MÓDULOS: tomando como parâmetro aspectos evidenciados na primeira produção, o 
professor poderá estabelecer o que comporá os módulos: 

Módulo 1: Pesquisa sobre o gênero
Propor aos alunos que pesquisem na biblioteca da escola, em casa, com outras pessoas 

da comunidade a respeito do gênero que está sendo trabalhado, e que tragam para a sala-de-
aula os dados coletados na pesquisa, apresentando-os aos colegas, informando onde foi feita a 
coleta, com quem etc. A exposição do trabalho da pesquisa é um modo de valorizar esse tipo 
de atividade. 

Módulo 2: Outros exemplos de textos pertencentes ao gênero
Além das amostras de textos pertencentes ao gênero trazidas pelos alunos, elencamos 

abaixo outros exemplos, a título de sugestão:
o rato roeu a roupa do rei de roma;
a rainha com raiva resolveu remendar. três pratos de trigo para três tristes tigres.
um tigre, dois tigres, três tigres 
comem trigo de um trago. 

debaixo da pipa está um pinto que pia;
quanto mais a pipa pinga mais o pinto pia!

o tempo perguntou ao tempo
quanto tempo o tempo tem.
o tempo respondeu ao tempo 
que não tem tempo para dizer ao tempo que 
o tempo do tempo é o tempo que o tempo 
tem. 

qual é o doce que é mais doce que o doce de 
batata doce?
respondi que o doce que é mais doce que o 
doce de batata doce
é o doce que é feito com o doce do doce de 
batata doce. 

num ninho de mafagafos,
cinco mafagafinhos há! 
quem os desmafagafizar, 
um bom desmafagafizador será. 

tenho um ninho de malfamagrifos 
com cinco malfamagrifinhos; 
cada vez que vai a malfamagrifa dar mama 
aos malfamagrifinhos, 



fazem tal malfamagrifada, 
que até a malfamagrifa fica toda 
atormentada. 

Era uma vez um caçador furunfunfor 
triunfunfor misericuntor. E foi à caça 
furunfunfaça triunfunfaça misericuntaça. E 
caçou um coelho furunfunfelho 
triunfunfelho misericuntelho. E levou-o a 
uma velha furunfunfelha triunfunfelha 
misericuntelha.

- O tatá tá?
- Não. o tatá não tá.
- Mas o tio do tatá tá.
- E quando o tatá não ta e o tio do tatá tá é o 
mesmo que o tatá ta? . 
- Tá!

e era o sapo dentro do saco 
e o saco com o sapo dentro 
e o sapo fazendo papo 
e o papo fazendo vento.

um papo de pato
num prato de prata.

Módulo 3: Compreender e memorizar travalínguas
Pode-se sugerir que os alunos brinquem com os travalínguas. É importante que eles os 

compreendam e que os memorizem, para que possam “cantá-los”. Sem antecipar a eles que a 
graça do texto são as repetições de fonemas (sons da fala), estimule-os a perceberem essa 
característica. Sugira aos alunos que observem o travalínguas, e que em seguida representem-
no através de desenho: 
debaixo da pipa está um pinto que pia;
quanto mais a pipa pinga mais o pinto pia!

Produção do aluno:

Sugerimos a seleção de um travalínguas para ser “cantado” pelos alunos. Observe se 
todos perceberam quais sons se repetem. Peça-lhes que apontem o som que se repete, e faça a 
sua representação gráfica, chamando a atenção para o nome do grafema, bem como para o seu 
desenho. Escreva o travalínguas selecionado, no quadro, releia com os alunos. Discuta alguns 
sentidos que podem ser produzidos na leitura. Veja um exemplo:

Questões:
a) Qual é o doce mais doce?
b) Por que ele é mais doce que o doce de batata doce? 
c) Aquilo que chamamos de batata doce é sempre doce? Você já comeu uma batata 
doce que não fosse doce?
d) O que vocês sabem sobre a batata doce? (suas características, seu cultivo, seu valor 
alimentar, de onde se originou, por que é doce? Etc.)
e) Há algum outro doce mais doce do que o apontado no travalínguas?

Módulo 4: Caracterização do gênero

Qual é o doce que é mais doce que o doce de batata doce?
Respondi que o doce que é mais doce que o doce de batata doce é o doce que é feito 
com o doce do doce de batata doce.



Depois de muita brincadeira, é hora de fazer um levantamento das características que 
constituem esse gênero do discurso.  Fazendo-se algumas provocações  para que os alunos 
observem o tema dos travalínguas, seu formato, seu estilo, sua finalidade comunicativa, pode-
se chegar a aspectos que lhes são característicos. Sugestões de questões a serem consideradas 
nesse módulo:

•elementos do social e do histórico;
•situação  de  produção do gênero:  quem fala?  Para  quem?  Em que situações  é 
produzido? Com que objetivos? Em que veículo(s)  circula? Qual sua forma de 
registro?
•conteúdo temático: que pode ser dizível nesse gênero?
•construção composicional do gênero: qual a sua organização geral? Qual a sua 
forma  de  dizer?  (linhas  plenas?  Linhas  breves?  Rima?  Ritmo?  Melodia? 
Velocidade? Etc.
•estilo verbal: que recursos lingüísticos foram utilizados?

A variedade de atividades e exercícios,  a alternância de trabalho com a turma, ora 
individual, ora em grupos devem oferecer múltiplas situações de aprendizagem a fim de que 
as dificuldades evidenciadas na primeira produção sejam superadas, e de que as capacidades 
de linguagem dos alfabetizandos sejam ampliadas.

Módulo 5: Gêneros textuais com objetivos afins
Discuta  com os  alunos  sobre  quais  outros  textos  se  assemelham aos  travalínguas. 

Estimule os alunos a pensarem sobre esses textos e a apresentarem o nome dos mesmos, os 
quais  poderão  se  listados  no  quadro.  Exemplos  de  gêneros  afins:  parlendas,  quadrinhas, 
adivinhas etc. Abaixo seguem algumas amostras desses gêneros do discurso: 
PARLENDA:  trata-se  de  seqüências  rimadas  usadas  para  se  divertir.  Podem também ser 
empregadas em exercícios de memorização. Proponha que recitem bem alto acompanhando o 
modo/ritmo como você o faz.  Quando você falar  lentamente,  eles  respondem lentamente; 
quando você falar rápido, eles devem falar rápido, mas sempre todos ao mesmo tempo. 
O que há de novo? Muita galinha e pouco ovo! 
O que é isso? Chouriço pra você comer na hora do seu serviço!
Que horas são? Hora de comer pão e lamber sabão!
Aonde vai? Vou ali e volto já. Vou apanhar maracujá!
O que está fazendo aí? Segurando as calças pra não cair.
Cadê o toucinho daqui? O gato comeu
Cadê o gato? Foi no mato
Cadê o mato? O fogo queimou
Cadê o fogo? A água apagou
Cadê a água? O boi bebeu
Cadê o boi? Foi puxar trigo
Cadê o trigo? A galinha espalhou
Cadê a galinha? Foi botar ovo
Cadê o ovo? O frade bebeu
Cadê o frade? Foi rezar missa
Cadê a missa? Acabou.



ADIVINHA: Pertence, também, à literatura oral e é um gênero universal. Você vai propor um 
"enigma" e os alunos vão tentar  acertar.  Caso eles não acertem, sugerimos que você faça 
mímicas que os induzam à resposta. Esse gênero textual é divertido para as crianças e as 
obriga a refletir para chegar ao resultado. Pode-se também chamar alguns alunos, para quem 
você  vai  dar  a  resposta,  e  eles  é  que  devem  fazer  a  mímica  para  a  classe  acertar. 
(http://www.moderna.com.br/moderna/caixamagica/atividades/ativi_folclore/,  Acessado  em 
28/09/2006.
O que é, o que é que cai em pé e corre deitado? Resposta: A chuva.
O que é, o que é que fica rodando, rodando, mas não sai do lugar? Resposta: O relógio.
O que é, o que é vermelha, não toma chuva, mas está sempre molhada? Resposta: A 
língua.
O que é, o que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? Resposta: O botão.
O que é, o que é que tem boca, só um dente e chama a atenção de muita gente? Resposta: 
O sino
O que é, o que é que vive passando os dentes no cabelo? Resposta: O pente.
O que é, o que é que deus dá duas vezes e se alguém quiser mais terá que mandar fazer? 
Resposta: Os dentes.
Uma meia meia feita, outra meia por fazer, diga-me minha criança, quantas meias vem a 
ser?
Resposta: meia meia.
Uma sala tem quatro cantos, cada canto tem um gato. Cada gato vê três gatos. Quantos 
gatos são?
Resposta: Quatro.
O que é, o que é que quanto maior fica, menos se pode ver?
Resposta: a escuridão.

QUADRINHA: Esse é um gênero da poesia popular. Sua forma é bastante simples: quatro 
versos de sete sílabas métricas, com acento na terceira e na última sílaba, geralmente duas 
rimas perfeitas, taoantes no segundo e no quarto verso. 
Eu vi uma barata/ na careca do vovô. 
Assim que ela me viu/ bateu as asas e voou.

Lá em cima daquele morro
tem um pé de tinhorão.
Quem quiser falar comigo/Sete horas no 
portão

Lá em cima daquele morro
tem um pé de abricó
Quem quiser casar comigo
vá pedir à minha vó.

Já lá vai morrendo o dia
e ainda não te vi
O dia que não te vejo
é dia que não vivi.

4. LISTA DE CONSTATAÇÕES
Ao elaborarmos  a  lista  de  constatações  temos  como  objetivo  fazer  o  registro  dos 

conhecimentos  que  foram contemplados  durante  o  trabalho  com os  módulos.  Esse rol  de 
saberes pode ser organizado durante ou ao final do trabalho com uma seqüência didática. A 

http://www.moderna.com.br/moderna/caixamagica/atividades/ativi_folclore/


lista  de  constatações  permite  ao  professor  e  aos  alunos  monitorarem  os  movimentos  de 
aprendizagem no percurso realizado. 
LISTA DE CONSTATAÇÕES DO GÊNERO TRAVALÍNGUAS:

 Sócio-história do gênero: não há registro de informações que marquem onde e 
quando surgiu esse gênero. Sabe-se que pertencem ao folclore de tradição oral, 
do que podemos inferir que não se trata de um gênero que surgiu na atualidade;

 Condições  de  produção  (aspectos  discursivos  e  pragmáticos):  -  Objetivos: 
diversão, brincadeira, desafio, desenvolvimento da atenção e da memorização; 
Interlocutores:  em  geral  crianças,  mas  não  necessariamente.  Como  o 
travalínguas  supõe  desafio,  os  participantes  desejam  vencer  um  ao  outro, 
pronunciando adequadamente as palavras num rimo cada vez mais acelerado; 
Veículo de circulação: através da fala; Registro: oral

 Conteúdo temático: os temas podem ser variados, mas a apreciação valorativa 
(tom) em geral é jocosa; Formato do gênero:
-texto de pequena extensão, para facilitar a memorização;
-em geral organizado em versos
-frases simples em cada verso
-seqüência  de fonemas  que trazem algum grau de dificuldade  de pronúncia 
quando realizada numa dada velocidade;
-alguns travalínguas apresentam rima nas palavras finais dos versos;
-na composição das palavras.

5. PRODUÇÃO COLETIVA DO GÊNERO
A produção coletiva  pode ser organizada  de várias  maneiras.  Se a  opção for pelo 

registro escrito, as primeiras versões devem ser em forma de rascunho.  Pode-se propor que, 
organizados em grupos, os alunos produzam um texto do gênero travalínguas, e que depois o 
exponham para a turma; Pode-se também solicitar  que eles coletem travalínguas junto aos 
pais, aos avós, aos amigos etc. A coleta pode ser feita oralmente, e gravada em áudio. Ou 
ainda,  pode-se escrever  esses  textos,  com a ajuda de alguém que já  domine  o código da 
escrita.  A exposição  oral,  ou em mural,  dos  travalínguas  coletados,  é  uma boa  forma  de 
divulgar  o  trabalho  realizado.  A  representação  em  forma  de  desenho,  dos  travalínguas 
coletados  ou  produzidos  pelos  alunos,  constitui-se  numa  atividade  lúdica,  criativa,  mas 
também de leitura, considerando-se que os alunos precisarão formar uma idéia sobre o texto, 
para elaborar o desenho. Essa atividade pode ainda ter desdobramentos: expor o produto no 
mural da sala, ou em um varal numa área externa à sala-de-aula; mas os autores dos desenhos 
também podem provocar  os  colegas  a  descobrirem que travalínguas  está  representado no 
desenho. Juntamente com essas ações, propor aos alunos a organização de um campeonato, 
em que o desafio consiste em “cantar” os travalínguas, indo de textos cuja organização seja 
mais  simples,  para  aqueles  mais  complexos.  Ganham  pontos  aqueles  que  falarem  sem 
travarem a língua.

Caso a opção sua e da turma seja a produção escrita, atividades de leitura e de reescrita 
são adequadas, e talvez até necessárias, se se perceber que os textos apresentam problemas 
que interferem na produção de sentidos. Assim, insista para que os alunos produzam primeiro 



em rascunho. Depois de feita a revisão por eles mesmos, e por você, é que se fará a escrita da 
versão definitiva no suporte escolhido.

6. SUPORTE DO GÊNERO

Num contexto  real  de  sala-de-aula,  no  entanto,  é  mais  adequado  discutir  com os 
alunos,  problematizando  sobre  que  tipo  de  suporte  atenderia  mais  satisfatoriamente  à 
necessidade de circulação do gênero, tendo em vista seus interlocutores, e as finalidades que 
motivaram a produção.

7. CIRCULAÇÃO DO GÊNERO
Essa  é  uma  questão  que,  dependendo  da  atividade  de  produção  que  se  propõe,  é 

definida  anteriormente.  Mesmo  assim,  abordamos  essa  etapa  em  separado  apenas  para 
destacar que se trata de um momento importante, no qual o “querer dizer” do locutor chegará 
ao seu interlocutor. Como foram apresentadas mais de uma sugestão de produção do gênero 
no  item,  o  modo  como  o  texto  chegará  ao  seu  destinatário  pode  ser  variado.  Se  o(s) 
interlocutor(es)  for  a própria  turma,  pode-se fazer  o gênero circular  através  do mural,  de 
painéis, de varal, e da interação oral, ou gestual,  face-a-face. Caso os interlocutores sejam 
colegas de outras turmas,  tanto o uso do mural, quanto de varais ou de exposição oral ou 
gestual face-a-face são recomendáveis. Com os textos produzidos pelos alunos, ou coletados 
junto à família  ou à comunidade,  pode-se também organizar  um livro de travalínguas,  de 
preferência ilustrado pelos próprios alunos, e disponibilizá-lo para consulta na biblioteca da 
escola. 

CONCLUSÕES: a elaboração de SDs permitiu aos cursistas tanto um contato com aporte 
teórico da área, quanto a percepção do percurso que um encaminhamento didático como esse 
requer. Em avaliação realizada pelo grupo de participantes, consideramos que foi um projeto 
produtivo, e que deve ter agora outras edições, já que este tinha como meta “Abrir a edição”.
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RESUMO:  Este  texto  é  parte  da  discussão  feita  com  professores  sobre  a 
inserção da temática racial no contexto escolar. Pretende-se fazer uma breve 
incursão  sobre  a  formação  de  professores  e  a  diversidade  na  escola  e  a 
necessidade de se pensar propostas e ações para eqüidade étnico-racial. Num 
segundo  momento  destacam-se  as  experiências  realizadas  no  projeto 
Diversidade na  escola:  ações educativas  para  a  eqüidade étnico-racial  que 
objetiva o estudo, discussão e ações educativas de intervenção com vistas ao 
combate ao racismo e sexismo, à discriminação e às desigualdades étnico-
raciais,  considerando  os  valores  civilizatórios  afro-brasileiros  e  o  respeito  à 
diversidade étnico-racial. E, finalmente, nas considerações finais far-se-á uma 
reflexão  sobre  a  importância  da  questão  racial,  levando  em  conta  as 
dificuldades  por  parte  dos  educadores  em  encarar  a  temática  como  parte 
integrante do currículo escolar. 

Palavras-chave:  Formação  de  Professores  –  Relações  étnico-raciais  – 
educação 
 

INTRODUÇÃO:  O projeto  Diversidade  na  escola:  ações  educativas  para  a 
eqüidade  étnico-racial  objetiva  o  estudo,  discussão  e  ações  educativas  de 
intervenção com vistas ao combate ao racismo e sexismo, à discriminação e às 
desigualdades  étnico-raciais,  considerando  os  valores  civilizatórios  afro-
brasileiros e o respeito à diversidade étnico-racial. Pretende-se dá continuidade 
a  formação  docente  já  iniciada  em  projetos  de  extensão  anteriores  que 
trataram da temática étnico-racial. Com o objetivo de promover as políticas de 
ação  afirmativa  para  a  população  negra  vem  sendo  orientadas  e 
acompanhadas a formulação e a implementação de políticas educacionais de 
diversidade étnico-racial para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e Superior. A intenção é difundir e subsidiar os sistemas de ensino no 
que  determinam as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana; articular e fortalecer a rede de sistemas de ensino para a valorização 
da  diversidade  étnico-racial;  estimular  políticas  voltadas  para  a  diversidade 
étnico-racial na educação. Estas políticas visam à inclusão social e combate à 
discriminação racial e étnica na educação básica e superior, além de subsidiar 



as ações que envolvem a adoção de normas e procedimentos relacionados à 
educação para a população negra. Cabe ressaltar que no início dos anos 90, 
acontece  um  deslocamento  das  pesquisas  educacionais  para  estudos  que 
focam  a  dimensão  étnico-racial,  relações  de  gênero,  cultura,  identidades  e 
subjetividades voltadas à formação docente.  A articulação entre  diversidade 
étnico-racial  e  formação  é  ainda  recente,  como  também  o  crescimento  da 
difusão  de  uma  literatura  específica  que  traz  novas  abordagens  tanto  de 
autores  brasileiros  como  estrangeiros  (Gomes,  2003).  No  entanto,  cabe 
ressaltar, conforme Alves e Backes(2005)esta temática há muito vem estudada 
pelas ciências sociais, especialmente pela Antropologia e já era mais do que 
tempo da discussão chegar até a educação, pois, na escola ela já existia de 
forma latente, desencadeando conflitos e contextos que eram na maioria das 
vezes camuflados e ou ignorados. A ausência da diversidade, nos currículos 
escolares, tem trazido grandes prejuízos à formação, tanto dos alunos como 
dos professores, situação que se torna mais grave quando se fala de escola 
pública. De acordo com Gomes (2006, p.60) o professor em qualquer fase de 
seu processo de formação, bem como de sua vivência pessoal, é um sujeito 
sócio-cultural,  que  como  tal  recebe  influências  positivas  e  negativas  da 
configuração histórica, social e econômica da sociedade, que no caso do Brasil 
é pautada sobre estereótipos, preconceitos e discriminações acerca de alguns 
grupos denominados “minoritários”. Neste sentido podemos constatar a grande 
a necessidade de a escola assumir uma postura contra toda e qualquer forma 
de  discriminação.  Posicionamento  este  que  deve  levar  a  reflexão  mais 
profunda acerca das relações étnico-raciais e no desenvolvimento de políticas 
e práticas voltadas para a diversidade nesses espaços formadores. 

 OBJETIVOS :  Ampliar o processo de formação de educadores e educandos 
na  reflexão  sobre  a  diversidade  étnico-racial  que  fortaleça  o  exercício  da 
cidadania na escola.  Possibilitar espaços no contexto escolar que promova o 
questionamento e a reflexão para necessidade de pensar uma educação para 
relações étnico-raciais positivas; estudar os diferentes grupos sociais e atentar 
para  visualizá-los  com  consciência  e  dignidade;  conhecer  e  valorizar  as 
diversas  culturas  presentes  na  constituição  do  Brasil  como  nação, 
reconhecendo  sua  contribuição  no  processo  de  constituição  da  identidade 
brasileira; propiciar aos acadêmicos estudos sobre as relações raciais no Brasil 
e sua influencia no espaço escolar.

MÉTODOS:  Desenvolver-se-á  uma  metodologia  de  trabalho  onde  serão 
selecionados  temas  para  serem  discutidos  e  aprofundados  em  oficinas  de 
formação, seminários, palestras, planejamento de conteúdos, análise dos livros 
didáticos, grupos de estudos, elaboração de projetos. As temáticas trabalhadas 
terão  os  seus  respectivos  desdobramentos  tais  como:  identidade(étnica, 
cultura,  auto-estima,  racismo,  preconceito  e  discriminação  racial); 
Gênero(gênero,  etnia  e  políticas  públicas,  gênero  e  sociedade,  gênero  e 
trabalho,  gênero  e  família);  Cidadania(direitos  e  deveres,  discriminação  e 



preconceito, resgate das origens /quem somo nós?, política públicas e direitos 
humanos);  violência;  cultura(danças  afros,  capoeira).  Cabe  ressaltar  que  a 
construção  do  dialogo  com  os  sujeitos  socioculturais  inseridos  no  espaço 
escolar  poderá  promover  mudanças  e  reelaboração  dos  procedimentos 
metodológicos

DISCUSSÃO  E  RESULTADOS  :  Constata-se  como  uma  das  metas 
importante:  envolver  politicamente  os  sistemas  de  ensino,  ou  seja,  obter  o 
comprometimento dos mesmos em relação às necessidades de avançar, tanto 
conceitualmente como na implementação de práticas que possam contribuir 
para  a  consolidação da temática  e o  combate  à  discriminação no sistema  
educacional. Cabe ressaltar que, ao que tudo indica, há um desconhecimento – 
em  alguns  casos,  resistência  ou  desinteresse  –  do  que  está  disposto  na 
Resolução CNE/CP 1/2004 que regulamenta a lei  10.639/03.  Esta atividade 
extensionista pretende  propor estratégias de mobilização e sensibilização das 
escolas e seus profissionais de educação na realização de ações voltadas para 
implementação  da  lei  e  no  estudo  do  Parecer  CNE/CP  003/2004  e  da 
Resolução  CNE/CP  01  de  2004.  Para  as  escolas,  é  fundamental  o 
desenvolvimento  de  uma  política  de  formação  docente  para  o  trato  das 
questões  pertinentes  ao  tema  das  relações  étnico-raciais  presentes  no 
cotidiano escolar e, sobretudo, ao ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana, já que os profissionais da educação não possuem, em sua maioria, 
conhecimento sobre a História da África ou tampouco experiência consistente 
em educação das relações étnico-raciais. Tal desconhecimento e inexperiência 
implicam em baixa  efetivação  na  aplicação  da  Lei  Federal  10.639/2003,  e, 
sobretudo, dificultam a realização de uma educação anti-racista e anti-sexista.. 
A escola espaço de ensino-aprendizagem, socialização, produz ideologias e 
reproduz as diferenças. Podemos apontá-la como reprodutivista, num tempo e 
local  de  resistência  em  outro.  Neste  universo  escolar,  cotidianamente  os 
profissionais da educação enfrentam  grandes desafios como, por exemplo, o 
respeito  à diferença,  como aprender  a  conviver  com “aqueles que não são 
exatamente  como  eu  sou  ou  como  eu  gostaria  que  eles  fossem”  e  saber 
explorar  em sua  riqueza  essa  diversidade  como possibilidade  de  troca,  de 
diálogo  recíproco,  proceder,  como  grupo,  à  construção  de  relações  mais 
democráticas e flexíveis.  E é neste contexto que os vários projetos de vidas 
são gestados.   Seguramente,  a escola tem cor,  tem sexo,  tem classe,  tem 
cultura,  que  são  produzidos  historicamente  e  invadem  nosso  imaginário, 
nossas  teorias  pedagógicas,  nossos  rituais  e  nossas  relações 
escolares(Arroyo,  1995).  Compreendemos que a categorização é decisiva à 
construção da auto-imagem e da representação social que o sujeito adquire do 
seu  grupo  de  origem.  Os  atributos  físicos  associados  a  outros  de  ordem 
sociais, culturais, étnicos /raciais, de classe contribuem para essa classificação 
que marca a vida dos indivíduos. As diferenças são produtoras das identidades 
nos sistemas de ensino, determinando o domínio e pertinência dos espaços 
escolares.  Sendo que “a escola,  histórica e tradicionalmente, tem sido vista 



como cumprindo uma tarefa de homogeneização social e cultural”(Silva,1995). 
Verifica-se que grande parte dos sistemas educacionais operam em contextos 
de  sociedades  multiculturais,  em  que  a  diversidade  de  modelos  culturais 
coexistem.  Em  tais  sistemas  educacionais  muito  desses  padrões  são, 
comumente,  ignorados  em  práticas  curriculares  que  insistem  em  trabalhar 
conteúdos e metodologias de ensino pautados em valores culturais distantes 
de grande parte da população. Enquanto um processo que faz parte da nossa 
humanização,  a  diversidade étnico-racial  é  uma característica  marcante  em 
qualquer  sociedade.  É  um  constituinte  da  nossa  formação  como  seres 
humanos  e  sujeitos  socioculturais.  Contraditoriamente,  porém,  o  tratamento 
não  segregador  e  não  discriminatório  das  diferenças  ainda  é  uma  postura 
política  e  profissional  ausente  de  muitas  práticas  pedagógicas  e  de  vários 
processos  de  formação  de  professores(as).  Estudos  como  os  de 
Moreira(1994),  Gomes(1995),  Silva(1995),  Gonçalves  e  Silva(1996), 
Arroyo(2000)  e  muitos  outros  vêm  discutindo  a  existência  de  uma  relação 
estreita entre cultura e conhecimento, entre a diversidade étnico-cultural e os 
complexos processos de apreensão e construção do conhecimento. Constatam 
o  fato  de  que  a  diversidade  étnico-cultural  é  mais  do  que   uma  questão 
colocada  à  sociedade,  à  escola  e  ao  currículo  para  ser  tratada  sem 
preconceitos.  Ela  é  um  componente  dos  processos  de  socialização,  de 
conhecimento  e  de  educação.  Nesse  sentido,  refletir  sobre  a  escola  e  a 
diversidade  étnico-raciais  significa  reconhecer  as  diferenças,  respeitá-las  e 
colocá-las  na  pauta  das  nossas  reivindicações,  no  cerne  do  processo 
educativo.  No campo educacional, diversas são as políticas que estão sendo 
implementadas  no  sentido  de  contribuir  para  construção  da  igualdade  tão 
almejada pelos afrodescendentes, dentre as quais destacaria:  a inclusão de 
conteúdos  afro-brasileiros  nos  currículos  escolares;  a  tendência  de 
democratização  racial  dos  recursos  e  livros  didáticos;  a  formação  de 
educadores  e  especialistas  dos  sistemas  de  ensino  para  acompanhar, 
compreender  e  avaliar  a  necessidade  de  uma pedagogia  multirracial.  Para 
tanto, as determinações legais buscam cumprir e propor ações de combate ao 
racismo  e  a  discriminações.  A  adoção  de  políticas   de  ações  afirmativas 
destinadas  ao  segmento  negro  tem  estimulado  práticas  e  experiências  no 
espaço  escolar,  visando  incentivar  e  possibilitar  referencias  positivas  as 
crianças  e  jovens  negros.  A  inclusão  da  cultura  e  história  afro-brasileira  e 
africana nos currículos escolares exige dos professores(as) uma boa vontade e 
compromisso para ser implementada. É importante ressaltar, de acordo com a 
Profa. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora das Diretrizes Curriculares 
nacionais para a educação das relações étnico-raciais e ensino de história e 
cultura  afro-brasileira  e  africana,  que  uma  das  metas  a  ser  pensada  é  a 
qualificação  de  professores(as)  para  o  ensino  das  diferentes  áreas  de 
conhecimentos; com formação para lidar com as tensas relações produzidas 
pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação 
das  relações  entre  diferentes  grupos  étnico-raciais,  ou  seja,  entre 
descendentes  de  africanos,  de  europeus,  de  asiáticos,  e  povos 



indígenas(2004). De acordo com o parecer, as condições materiais das escolas 
e  de  formação  de  professores  são  indispensáveis  para  uma  educação  de 
qualidade,  para todos,  assim como o é o reconhecimento e valorização da 
história, cultura e identidade dos descendentes de africanos.

CONCLUSÕES:  Algumas das atividades desenvolvidas no projeto foram os 
encontros realizados juntamente com os profissionais do núcleo regional  de 
Toledo em seus pólos de atendimento. Os encontros aconteceram em Santa 
Helena,  Palotina,  Marechal  Candido  Rondon   com professores  de  História, 
Sociologia,  literatura,  Artes,  coordenadores  pedagógicos  e  alguns  diretores, 
representantes  de  diversas  escolas  estaduais,  para  uma  ampla  discussão 
sobre as diretrizes curriculares nacionais e estaduais que tratam da educação 
para  relações  étnico-raciais   e  da  obrigatoriedade  do  ensino  de  história  e 
cultura afro-brasileiras e africanas. Durante os encontros procurou-se fornecer 
subsídios para o trabalho pedagógico dos educadores no que tange a questão 
racial,  buscando a necessária reflexão sobre o papel  cumprido pela escola, 
direta  e  indiretamente  no  que tange a  diversidade,  mais  especificamente  a 
diversidade  racial  do  negro,  atuando  principalmente,  com  a  formação  dos 
educadores,  discutindo  a  influência  desta  no  processo  educativo  e  a  sua 
relevância. Outra atividade ocorreu com professores da rede publica municipal 
durante a parada pedagógica. O encontro pautou-se na discussão da Lei nº. 
10.639/03 e o resgate histórico da participação e contribuição dos negros na 
construção e formação da sociedade brasileira. É inegável a importância da Lei 
10.639/03, como também o é a grande conquista que isto se configura, não 
apenas para a população negra, mas para toda a população brasileira e para a 
educação como um todo, que com a grande lacuna formada pela ausência da 
discussão desta temática, perdia muito da sua riqueza cultural, o que se refletia 
de forma significativa nas relações sociais e étnico-raciais no ambiente escolar. 
A  escola,  como  instituição  é  o  espaço  privilegiado  para  a  construção  de 
relações interculturais e enriquecedoras entre os diferentes.  Dessa forma o 
grande desafio dos educadores é justamente o de buscar propostas e ações 
efetivas para desconstruir, eliminar as conseqüências deixadas pelo racismo e 
a  discriminação.  Portanto  a  Lei  10.639/03  vem  justamente  oficializar  esta 
inserção  da  temática  nos  nossos  currículos.  Diante  do  exposto,  faz-se 
necessário a adoção de uma postura ética e cidadã frente a diversidade étnico-
racial na escola e na formação docente. 
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REPENSANDO O ENSINO DE MATEMÁTICA NAS SÉRIES INCIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL COM CURSO NORMAL EM NIVEL MÉDIO

Susimeire Vivien Rosotti de Andrade1

Patrícia Sândalo Pereira2

Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Painel 

RESUMO:  O  presente  projeto  denominado  “CONSTRUINDO  CONCEITOS 
MATEMÁTICOS ATRAVÉS DE ATIVIDADES PRÁTICAS NO CURSO NORMAL 
EM  NÍVEL  MÉDIO”  propiciou  interação   entre  o  curso  de  licenciatura  em 
Matemática e os alunos do Colégio Estadual Barão do Rio Branco do quarto ano 
do curso Normal em Nível Médio. Com este projeto objetivou-se principalmente 
auxiliar  os  futuros  professores  do  Ensino  Fundamental  das  Séries  Iniciais  a 
desenvolver  o  gosto  pelas  aulas  de  Matemática  e  incentivá-los  a  construir  os 
conceitos matemáticos através de atividades práticas que possam ser utilizadas 
nas Séries Iniciais e também analisar, usar e construir diferentes materiais para o 
ensino  de  matemática.  Isso  se  deve  ao  fato  da  existência  de  uma  série  de 
problemas relacionados ao ensino da matemática nas escolas e é de extrema 
importância que durante a formação de novos professores, esses tenham contato 
direto com novas metodologias para ensinar os conteúdos matemáticos na sua 
sala  de  aula,  de  modo  mais  dinâmico  e  prático,  pois  desta  forma  poderão 
oportunizar aos alunos maiores possibilidades de aprendizagem.

Palavras-chave: Interação – Aprendizagem – Realidade Escolar.

INTRODUÇÃO

A experiência relatada foi efetivada no ano de 2007 e se refere ao projeto 
de extensão intitulado “CONSTRUINDO CONCEITOS MATEMÁTICOS ATRAVÉS 
DE ATIVIDADES PRÁTICAS NO CURSO NORMAL EM NÍVEL MÉDIO” que foi 
realizado  na  Unioeste  -  Campus  Foz  do  Iguaçu.  Este  trabalho  teve 
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mailto:susimeire@unioeste.com.br
mailto:patriciasandalop@uol.com.br


fundamentalmente como objetivo, trabalhar os conteúdos de Matemática com os 
alunos do Colégio Estadual Barão do Rio Branco do quarto ano do curso Normal, 
em nível médio. Desta forma, a nossa pretensão foi auxiliar os futuros professores 
do ensino fundamental das séries iniciais a desenvolver o gosto pelas aulas de 
Matemática  e  incentivá-los  a  construir  os  conceitos  matemáticos  através  de 
atividades práticas que possam ser utilizadas nas séries iniciais, além de analisar, 
usar e construir diferentes materiais para o ensino de matemática.

Inicialmente,  foram  foi  realizado  a  divulgação  do  projeto  no  Colégio 
Estadual Barão do Rio Branco. Posterior a isso, foi realizado um levantamento das 
principais dificuldades dos futuros professores a cerca dos conteúdos a serem 
trabalhados nas séries iniciais. De posse desse conhecimento foram selecionados 
os melhores encaminhamentos metodológicos. Desta forma,  poderíamos auxiliar 
os futuros professores na sua práxis pedagógica, servindo como uma ferramenta 
para que os alunos enxerguem a matemática com outros olhos e que um número 
maior  de alunos goste mais desta disciplina. Nesse sentido,  essa proposta de 
trabalho partiu da idéia de apresentar aos futuros professores que atuam ou irão 
atuar nas séries iniciais do ensino fundamental,  um conjunto de atividades dos 
mais  variados  conteúdos  curriculares  da  área  da  matemática,  com  intuito  de 
mostrar maneiras diversas de encaminhamento e trabalho.

OBJETIVOS:

Geral: 

-  Auxiliar  os  futuros  professores  do  Ensino  Fundamental  das  Séries  Iniciais  a 
desenvolver o gosto pelas aulas de matemática.

Específicos: 

- Construir os conceitos matemáticos através de atividades práticas que possam 
ser utilizadas nas Séries Iniciais;
- Analisar, usar e construir diferentes materiais para o ensino de matemática.

MÉTODOS

Entende-se a grande necessidade de propor novas alternativas de recursos 
metodológicos para o melhor encaminhamento nas aulas de matemática. E uma 
das propostas do projeto foi trabalhar com jogos.
 Relacionado ao tema de jogos utilizou-se o jogos de treinamento que são 
definidos por Krulik e Rudnik (1983), como uma forma de fixar conteúdos, isso é 
são idealizados para auxiliar a memorização ou fixação de conceitos, fórmulas e 



técnicas ligadas a alguns tópicos do conteúdo.  Os jogos utilizados sugerem à 
criança  desafios  que  a  envolvem  na  elaboração  de  noções  matemáticas  de 
frações equivalentes, números decimais e de geometria.

No  decorrer  das  atividades  foi  ressaltada  a  importância  do  papel  do 
professor no contexto escolar. De acordo com D´Ambrósio (2006, P.79):

Não há dúvida quanto à importância  do professor  no processo 
educativo.  Fala-se  e  propõe-se  tanto  a  educação  a  distância 
quanto outras utilizações de tecnologia na educação, mas nada 
substituirá o professor. Todos esses serão meios auxiliares para o 
professor.

 
Assim  sendo,  cabe  ao  professor  selecionar  os  jogos  bem como avaliar 

esses, buscando utilizá-los da melhor forma possível. E, desta forma, podem ser 
mais  um  dos  agentes  transformadores  da  educação  se  bem  utilizados  e 
explorados.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

No decorrer deste projeto espera-se que os alunos do curso normal  em 
Nível médio tenham entendido a importância de utilizar matérias pedagógicos 
para facilitar o aprendizado em matemática bem como indagar qual o melhor 
momento  para  sua  aplicação  e  como  sua  utilização  melhorará  suas  aulas. 
Lorenzato (2006) ressalta que:

O  professor  de  matemática,  ao  planejar  sua  aula,  precisa 
perguntar-se:  será  conveniente,  ou  até  mesmo  necessário, 
facilitar a aprendizagem com algum material didático? Com qual? 
Em outras palavras o professor está respondendo as questões: 
“Por  que  material  didático?”,  “Qual  é  o  material  didático?”  e 
“Quando utilizá-lo?”. Em seguida, é preciso perguntar-se: “Como 
este  material  deverá  ser  utilizado?”.  Está  última  questão  é 
fundamental, embora não suficiente, para que possa ocorrer uma 
aprendizagem significativa. (p. 24)

Desta forma tem que esse projeto oportunizou os alunos do curso normal 
em nível  médio um contato com várias  atividades para enriquecer  sua prática 
pedagógica. 

CONCLUSÕES



Finaliza-se  defendendo  a  importância  dos  jogos  na  sala  de  aula, 
ressaltando que foram ofertados aos futuros professores atividades variadas que 
vão enriquecer a sua prática pedagógica na sala de aula das séries iniciais do 
ensino fundamental.

Assim, este projeto colocou os alunos do Curso Normal, em Nível Médio, 
em  contato  com  os  diferentes  encaminhamentos  metodológicos  referente  ao 
ensino de Matemática. Sendo assim possibilitou aos alunos do Curso Normal, em 
Nível Médio, enriquecer sua história de vida  profissional.
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SOFTWARE LIVRE COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO DIGITAL: 
O CASO DA GUARDA MIRIM DE CASCAVEL
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RESUMO: O presente trabalho apresenta os projetos de extensão que o Colegiado 
de Informática da Unioeste - Campus Cascavel desenvolve, no sentido de atender a 
necessidade  que  a  Associação  Educacional  Espírita  Lins  de  Vasconcellos  - 
A.E.E.L.V.  (Guarda  Mirim  de  Cascavel)  tem  de  assistir  adolescentes  que  se 
encontram em situação de risco pessoal e social. Esta assistência se dá, no caso 
dos projetos aqui apresentados, através da oferta de cursos de informática básica 
que  visam  a  formação  técnico-profissional  destes  adolescentes,  e  mais 
recentemente  também  dos  seus  familiares.  A  oferta  destes  cursos  viabiliza  a 
inclusão digital  destas pessoas uma vez que fornece a aprendizagem necessária 
para  que  elas  possam  circular  e  interagir  no  mundo  das  mídias  digitais  como 
consumidores e produtores de seus conteúdos e processos, o que contribui para o 
acesso ao mercado de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, software livre.

INTRODUÇÃO: Após contatos com a Pró-Reitoria de Extensão no final do ano 2002, 
representantes  do  Colegiado  de  Informática  e  da  Direção  da  Guarda  Mirim  de 
Cascavel  realizaram  reuniões  buscando  entendimento  para  uma  possível 
cooperação  do  Colegiado,  sobre  a  possibilidade  de  oferecer  cursos  básicos  de 
informática  aos  adolescentes  da  Guarda  Mirim  de  Cascavel.  Tendo  em  vista  a 
necessidade que esses adolescentes têm de adquirirem conhecimentos básicos de 
informática, para se adequarem às exigências do mercado de trabalho, é de grande 
interesse  da  Direção  da  Guarda  Mirim  de  Cascavel  que  tais  cursos  sejam 
oferecidos. Para atender esta necessidade foi criado o projeto “Noções Básicas de 
Informática”. 

No inicio de 2006, a Direção da Guarda Mirim de Cascavel procurou novamente o 
Colegiado de Informática para verificar a possibilidade de estender o treinamento 
oferecido aos adolescentes de forma a atender também seus familiares. O projeto 
“Treinamento em Noções Básicas de Informática” foi criado, nos mesmos moldes do 
anterior,  para  atender  a  este  pedido.  Este  último  foi  rebatizado  como  “Inclusão 
Digital de Adolescentes através de Treinamento em Software Livre” e seus objetivos 
adaptados para poder atender uma nova solicitação da Direção da Guarda Mirim de 
Cascavel  que  no  começo  do  ano  passado  nos  procurou  solicitando  que  o 



treinamento fosse oferecido em software livre, alegando que vários dos empresários 
que usualmente contratam os adolescentes após o treinamento tinham feito este 
pedido, uma vez que os mesmos estão começando a adotar tecnologias livres.

Este trabalho apresenta os projetos de treinamento e as atividades desenvolvidas no 
último ano dos mesmos e  mostra  as  ações que foram tomadas para  atender  a 
solicitação da Guarda Mirim de Cascavel de oferecer treinamento em software livre.

Os projetos vêm ao encontro do Programa de Melhoria e Atendimento à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso – PROCAI, da Pró-Reitoria de Extensão que juntamente 
com o Colegiado de Informática pretende oferecer sua contribuição atendendo às 
necessidades  dos  adolescentes  da  Guarda  Mirim  de  Cascavel,  através  do 
oferecimento de cursos básicos de Informática que são ministrados em módulos 
facilitando,  desta  forma,  sua  adequação  ao  tempo  e  a  diferentes  temáticas  de 
interesse. Os cursos oferecidos consistem de aulas teórico/práticas desenvolvidas 
nos laboratórios do Colegiado de Informática. 

Estes projetos visam a inclusão digital dos adolescentes. Entendemos por inclusão 
digital o processo de proporcionar condições de acesso aos recursos digitais e a 
efetiva utilização prática destes recursos tecnológicos. Isto pressupõe, que além de 
dispor do acesso aos equipamentos, as pessoas possuam conhecimento de como 
manuseá-los.

A inclusão digital envolve a aprendizagem, uso e domínio de programas e sistemas 
computacionais necessários para que as pessoas possam comunicar-se e interagir 
com outras  pessoas utilizando as tecnologias  da  informação e comunicação.  Ao 
utilizar estas tecnologias pode se assumir diferentes papéis, desde produtores de 
conteúdos até consumidores.

A  inclusão digital  é  um processo  complexo  que  abrange novas  possibilidades e 
desafios  a  serem  enfrentados.  Para  Rondelli  (2006)  isto  “...  significa  criar 
oportunidades para que os aprendizados feitos a partir dos suportes técnicos digitais 
possam ser empregados no cotidiano da vida e do trabalho”. Ou seja, as pessoas 
além de dominar a utilização das tecnologias, precisam ter como e onde utilizar o 
que aprenderam.

Da  mesma  forma  que  os  desprovidos  de  bens  econômicos  são  excluídos,  os 
desprovidos  do  acesso  às  tecnologias  da  informação  e  comunicação  são  os 
excluídos  digitais.  Assim,  proporcionar  inclusão  digital  significar  resgatar  os 
excluídos digitais da margem da sociedade e integrá-los ao contexto da produção, 
circulação  e  consumo da  informação.  Esta  questão  é  de  extrema relevância  na 
sociedade atual, movida pela informação e conhecimento. 

OBJETIVOS: Os projetos têm como objetivo geral oportunizar aos participantes o 



acesso a conceitos básicos de Informática bem como à utilização de programas 
aplicativos discutindo suas potencialidades e usos, o que propicia a inclusão digital 
dos adolescentes. O objetivo específico dos mesmos é promover a discussão e o 
uso da ferramenta tecnológica (o computador) através de aplicativos convencionais. 
Atualmente este treinamento está sendo oferecido utilizando software livre. Nesse 
sentido adotamos o sistema operacional Linux, o navegador Mozilla Firefox e a suíte 
BROffice.org por ser, este último, um conjunto de aplicativos para escritório, livre e 
multiplataforma, que possui uma interface similar a de outros produtos do gênero em 
ambiente  gráfico  e  que  trabalha  com  vários  formatos  de  arquivos  de  forma 
transparente, inclusive aqueles utilizados no Microsoft Office.

MÉTODOS: Os projetos desenvolvidos oferecem cinco módulos por turma. Ao longo 
do ano duas turmas são atendidas em cada projeto. Um módulo é monitorado por 
alunos do Colegiado de Informática. Cada turma é composta de, no máximo, 20 
alunos. Esta quantidade é determinada pelo número de computadores existentes no 
laboratório usado para o treinamento. 

As  aulas  são  oferecidas  aos  sábados  pela  manhã,  no  caso  do projeto  “Noções 
Básicas de Informática” (projeto que atende os adolescentes da Guarda Mirim), e no 
período  da  tarde,  para  o  treinamento  oferecido  aos  familiares  dos  adolescentes 
(projeto  “Inclusão  Digital  de  Adolescentes  através  de  Treinamento  em  Software 
Livre”).

Os módulos que compõem o curso são os que se descrevem a seguir, sendo que os 
mesmos são oferecidos começando com o Módulo 1, seguindo com os demais de 
maneira seqüencial totalizando uma carga horária de 68 horas/aula.

Módulo 1 – Introdução à Informática e Linux. Bibliografia básica: [Brookshear 2000], 
[Norton 1998] e [Campos 2003].

Módulo 2  –  Editoração de textos  (BrOffice.org  Writer).  Bibliografia  básica:  [Ikuno 
2006], [Oliveira 2005a] e [Schechter 2006].

Módulo 3 – Planilha Eletrônica (BrOffice.org Calc). Bibliografia básica: [Oliveira 2005] 
e [Schechter 2006].

Módulo 4 – Elaboração de apresentações (BrOffice.org Impress). Bibliografia básica: 
[Oliveira 2006].

Módulo 5 – Navegação na Internet (Mozilla Firefox).  Bibliografia básica: [Furusho 
2006] e [Furusho 2007].

As metodologias utilizadas são: apresentação de conteúdos através do uso de slides 
e, principalmente, interações diretas com o computador, através da realização de 



exercícios específicos propostos em sala de aula, para utilizar as funcionalidades 
mais importantes de cada aplicativo utilizado no treinamento.

Os participantes que obtêm uma freqüência maior ou igual a 75 por cento recebem 
um certificado de participação na atividade.

DISCUSSÃO  E  RESULTADOS:  Desde  a  criação  do  primeiro  projeto,  visando 
atender  as  necessidades  de  treinamento  em  informática  da  Guarda  Mirim  de 
Cascavel, foram treinados aproximadamente 240 adolescentes sendo que neste ano 
outros 80 serão treinados.

Atualmente  participam  destes  projetos  2  professores  efetivos  do  Colegiado  de 
Informática, 2 professores colaboradores, 1 técnica de laboratório e 30 monitores 
(discentes  do curso de  Informática do  Campus de Cascavel)  sendo que,  destes 
últimos,  1  tem  como  função  adicional  a  manutenção  da  página  onde  são 
apresentadas  todas  as  informações  referentes  aos  projetos 
(http://www.inf.unioeste.br/guardamirim). Neste ano metade do quadro de monitores 
foi  renovado  e  novos  membros  foram incorporados aos  projetos,  isto  propicia  a 
capacitação  de  mais  discentes  em  atividades  de  ensino  e,  logicamente,  nos 
conteúdos  ministrados.  Desta  maneira,  houve  um  crescimento  no  número  de 
monitores (8 a mais), o que propicia que mais alunos participem de atividades de 
extensão  e  tenham  um  contato  mais  direto  com  a  comunidade.  Além  disto,  o 
aumento no número de monitores permite que o acompanhamento dos alunos seja 
mais personalizado, uma vez que agora temos quatro monitores por módulo em vez 
de três, como era antes.

A partir da constatação de que nem todas as pessoas que participam do treinamento 
possuem  habilidades  de  digitação,  no  ano  passado  incluímos  no  Módulo  1  um 
espaço para que os participantes se familiarizem com o teclado, sendo que este ano 
os exercícios propostos foram repensados para tornar esta atividade mais atrativa. 

No processo de adoção de tecnologias de software livre foi solicitado o apoio da 
Diretoria de Informática (DRI) a qual, através de um projeto de extensão, viabilizou 
desde o ano passado o treinamento dos nossos monitores. O treinamento, de 30 
horas  de  duração,  consiste  no  estudo  e  uso  do sistema operacional  Linux,  dos 
aplicativos oferecidos pela suíte BrOffice.org e do navegador Mozilla Firefox. 

A decisão de passar a oferecer os treinamentos em software livre nos obrigou a 
refazer  as  apostilas  usadas durante  os  treinamentos.  Esta  atividade encontra-se 
atualmente em andamento. 

Um  fator  que  contribuiu  para  o  aumento  da  motivação  dos  participantes  foi  o 
oferecimento de um lanche no meio do período de treinamento. Isto continua sendo 
possível  através  da  continuidade  da  parceria  com  uma  empresa  da  cidade  de 



Toledo.  No caso da turma que é treinada no período da manhã,  a  oferta  deste 
lanche é muito importante visto que alguns dos participantes não têm condições de 
se alimentar adequadamente antes de vir para o curso. 

CONCLUSÕES:  Neste  trabalho  apresentamos  sucintamente  o  estado  atual  dos 
projetos  de  extensão  que  o  Colegiado  de  Informática  do  Campus  de  Cascavel, 
desenvolve  no sentido de atender a necessidade que a  Associação Educacional 
Espírita  Lins  de  Vasconcellos  -  A.E.E.L.V.  (Guarda  Mirim  de  Cascavel)  tem  de 
assistir adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social. Esta 
assistência se dá, no caso dos projetos aqui apresentados, através da oferta de 
cursos que visam a formação técnico-profissional destes adolescentes, e também 
dos  seus  familiares.  A  oferta  destes  cursos  viabiliza  a  inclusão  digital  destas 
pessoas uma vez que possibilita a alfabetização digital  dos mesmos contribuindo 
desta  maneira  para  o  acesso  destes  ao  mercado  de  trabalho  [Hoje,  2007]. 
Esperamos  que  esta  nova  fase  dos  projetos  aqui  apresentados,  isto  é,  a  da 
alfabetização  digital  em  software  livre,  contribua  para  a  inclusão  das  pessoas 
atendidas e propicie um caminho real à liberdade.
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RESUMO: 

A cidadania e a solidariedade fazem parte da vida cotidiana de um acadêmico em todas as suas 
atividades, seja na convivência com seus colegas de curso nos momentos em sala de aula ou até 
mesmo  no  desenvolvimento  das  pesquisas  científicas.  Isto  tudo  abrange  o  respeito,  a  ética,  o 
companheirismo, a vida social e cultural de um jovem acadêmico. Mas estes jovens não podem 
ficar  apenas  focados  dentro  da  Universidade  e  sim,  ampliar  esta  visão  para  a  comunidade  e 
aproveitar todo o entusiasmo e vigor cultural para desenvolver projetos sociais que colaborem para 
que todos tenham uma vida mais justa e saudável. Com este pensamento, o Trote Solidário teve por 
objetivo  convidar  o  jovem recém-acadêmico  “calouro”,  a  participar  do  Projeto  Social:  Páscoa 
Solidária do Calouro, tirando a imagem ruim daquele “trote” comum nas universidades, fator que 
deprecia a imagem dos recém-acadêmicos e das próprias universidades com brincadeiras e situações 
desagradáveis. A doação efetuada pelos calouros, veteranos, professores e funcionários da Unioeste 
– Campus Toledo, totalizou 278 caixas de chocolates Bis e Sem Parar, quantidade necessária para 
presentear os alunos, funcionários e professoras do período vespertino da Escola. Quanto aos livros 
foram arrecadados  549,  incluindo  livros,  revistas  e  gibis.  A  entrega  dos  presentes  ocorreu  no 
período vespertino do dia 14/03/2008, com atividades recreativas envolvendo os calouros, alguns 
veteranos, professores e os alunos da Escola. 
   

Palavras Chave: Solidariedade, Arrecadação, Experiência.

1. INTRODUÇÃO

Ingressar em uma universidade é o grande sonho de muitos jovens, mas poucos sabem que não é só 
de vida estudantil que vive um universitário, mas sim de muitas atividades extracurriculares que 
complementam a sua formação profissional e seu caráter pessoal. Com isto o Trote Solidário vem 
para  desde  o  seu  início  de  formação  universitária,  abrir  sua  mente  para  projetos  referentes  à 
cidadania, ética e solidariedade.

 
2. OBJETIVOS

2.1. Geral

O Trote Solidário teve por objetivo principal convidar o “calouro” a participar de um projeto de 
ação  social  chamada de  Páscoa Solidária  do Calouro,  com a arrecadação  de livros  novos ou 
usados  da  literatura  infantil  para  a  Biblioteca  da  Escola  Municipal  Engenheiro  Waldyr Luiz 
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Becker, situada no Jardim Coopagro da cidade de Toledo – Pr. e também a doação de uma caixa do 
chocolate “bis”, “sem parar” ou similar a estes, os quais foram entregues no dia 14 de março de 
2008, uma semana antes da Páscoa, juntamente com os livros arrecadados, numa tarde recreativa 
envolvendo os acadêmicos e as crianças da respectiva escola. A referida escola foi escolhida como 
sendo a primeira do evento pelo motivo que já se conhecia a realidade dos alunos e a infra-estrutura 
da escola. Para cada ano será selecionada uma nova escola, visitada e observada sua situação na 
infra-estrutura para que seja feito um trabalho sempre voltado à área educacional.    

2.2. Específicos

* Desvendar no acadêmico recém aprovado no vestibular, conhecido como “calouro”, o prazer de 
efetuar ações sociais;
* Mostrar a realidade as quais hoje as Escolas Municipais se encontram referente a materiais para 
leitura, escrita e alfabetização;
* Proporcionar para uma criança carente um momento de alegria com o seu presente de Páscoa e 
uma tarde recreativa. 

3. JUSTIFICATIVA

A idéia de promover o evento  Trote Solidário – Páscoa Solidária do Calouro  veio para tirar 
aquela imagem negativa dos “trotes” comuns efetuados pelos acadêmicos mais antigos (conhecidos 
como “veteranos”) aplicados aos recém chegados à Universidade, demonstrando que com um pouco 
de respeito e solidariedade pode-se efetuar ações mais úteis para a comunidade.  

4. MÉTODOS
  
O  evento  Trote  Solidário  –  Páscoa  Solidária  do  Calouro,  mobilizou  cerca  de  35  acadêmicos 
“veteranos”  que  se  disponibilizaram  na  divulgação,  organização  e  participação  no  evento.  Os 
acadêmicos se dividiram em grupos para divulgação, arrecadação, empacotamento dos presentes, 
etiquetagem de cada presente e recreação. Muito antes da primeira etapa do vestibular Unioeste – 
2008 – Campus Toledo, os mesmos já se reuniam para preparar estratégias de como atingir  os 
futuros  “acadêmicos”  (vestibulandos)  de  forma  a  fazê-los  entender  e  participar  na  doação  dos 
presentes, bem como na elaboração de práticas recreativas as quais seriam realizadas com os alunos 
da Escola selecionada. Na segunda etapa do vestibular a atuação foi corpo-a-corpo na saída dos 
“vestibulandos”, chamando-os para conversar e apresentar o evento, fazendo com que os mesmos 
levassem para casa um folheto explicativo sobre o evento. No ato da matrícula, foi montado um 
estande na Unioeste – Campus Toledo para a coleta das doações e ao mesmo tempo apresentando 
aos futuros acadêmicos que não tinham conhecimento ainda sobre o evento.  A última etapa de 
coleta foi no primeiro dia de aula. Em seguida foram efetuados os empacotamentos e etiquetagem 
de cada caixa de chocolate, enquanto que os livros, revista e gibis recolhidos, foram carimbados 
com o logotipo do evento para identificação da doação.

5. DISCUSSÃO E RESULTADOS



O evento conseguiu atingir 90% dos “calouros” de todos os cursos da Unioeste – Campus de Toledo 
da primeira chamada que confirmaram matrícula e 90% os “calouros” da segunda chamada, pois 
entre eles mesmos havia a cobrança para que os que entraram em segunda chamada participassem 
do evento. Com isto, o evento teve condições de promover por completo o atendimento aos alunos, 
funcionários  e  professoras  do  período  vespertino  da  Escola  Municipal  Waldyr  Luiz  Becker 
totalizando 278 caixas de chocolates “Bis” e “Sem Parar” e muito mais em relação à sua biblioteca, 
a qual recebeu 549 doações entre livros de literatura infantil, revistas e gibis. 

6. CONCLUSÃO

O evento Trote Solidário – Páscoa Solidária do Calouro proporcionou momentos de satisfação e 
orgulho àqueles que participaram, demonstrando que a solidariedade faz bem ao ser humano seja 
ele criança, adolescente, jovem ou adulto. Os livros arrecadados, os quais farão parte do acervo 
bibliotecário da Escola, permitirá um melhor trabalho didático-pedagógico por parte das professoras 
em relação ao aproveitamento na leitura e assimilação de informações por parte dos alunos. Muito 
mais valioso do que a felicidade de uma criança com seu presente, foi observar a grata satisfação 
existente no olhar de cada “calouro” que participou da entrega e da recreação, vislumbrando seu 
espírito de solidariedade e destacando que cada vez mais atos como este deveriam ser praticados 
dentro da Universidade.   
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RESUMO: Este trabalho é o resultado de reflexões feitas para o projeto de extensão  Ler 

para Ver, Ouvir e Falar Melhor, do Programa Universidade Sem Fronteiras e apresenta os 

elementos que constituem algumas das dificuldades que encontramos na sociedade brasileira 

de  formar  leitores  críticos  e  conscientes.  Além disso,  busca  amenizar  essas  dificuldades, 

explorando novas formas de se trabalhar em sala de aula. As orientações aqui apresentadas 

baseiam-se na reflexão de alguns autores e pedagogos, que possuem uma rica contribuição 

teórica sobre o assunto. 

Palavras-chaves: Leitura – biblioteca - ensino de leitura.
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INTRODUÇÃO

Um dos objetivos do projeto, na implantação de bibliotecas para o público infanto-

juvenil em cidades com o IDH baixo, é provocar o leitor e fazer com que ele tenha uma leitura 

mais crítica e, ao mesmo tempo, mais prazerosa. Visamos incentivar e cultivar nos alunos o 

hábito de leitura, aproximando-os ou reaproximando-os dos livros.

Objetiva-se,  neste  artigo,  retratar  algumas  problemáticas  que a  sociedade brasileira 

vem sofrendo no âmbito da leitura e propor possíveis soluções para amenizar essas falhas 

dentro da escola, que estão internalizadas na metodologia empregada por alguns professores. 

Serão  trabalhadas  neste  artigo  três  dificuldades  que  se  encontram  inseridas  na 

formação de leitores no Brasil. Existem outros problemas que também devem ser analisados e 

trabalhados, mas estes são prioridades, pois é necessária a realização de ações que contribuam 

para a formação de leitores mais conscientes e críticos, com a intenção de desmistificar o 

conceito de leitura como apenas o ato de decodificar signos.

UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DO LEITOR

Houve um tempo em que a sociedade acreditava que leitura se restringia ao ato de ver 

o que estava escrito  ou de lhe atribuir  uma versão oral.  Hoje,  porém,  há várias  teorias  e 

pensadores que defendem o ato de ler como a atribuição de sentido a uma mensagem escrita.

Como por exemplo, podemos citar alguns autores:

Luzia  de Maria  (2002,  p.  24)  propõe que a  leitura  será  sempre  a interpretação  da 

escrita, o ato de fazer o leitor pensar e imaginar, ter seu senso crítico:

“A  leitura  é  pensamento,  pensamento  que  se  constrói  sobre  a  informação  visual 

impressa, pensamento que é alimentado e dirigido pela escrita”.



Silva (1988, p.19) defende que a leitura não é tão simples quanto à decodificação da 

escrita,  é  algo  que  necessita  ser  trabalhado  com  pedagogos,  lingüistas,  professores  de 

literatura, etc.:

“Ler é um ato extremamente complexo, que necessita de sínteses interdisciplinares 

para ser explicado”.

Freire (1988, p. 11) define que a leitura deve ser analisada, primeiramente, do ponto de 

vista em que se vive, ou seja, deve haver uma compreensão da leitura do mundo em que o 

indivíduo está inserido:

“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 
não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto”.

Há um consenso entre esses e alguns outros autores à respeito do conceito de leitura. E 

existe, também, um outro consenso sobre as dificuldades de formar leitores, no Brasil. Essas 

dificuldades provem de questões que merecem extrema atenção, pois se não solucionadas, 

tendem a continuar trazendo complicações não só para a educação, mas para todos os outros 

segmentos da sociedade.

Como mostra Luzia de Maria (2002, p. 19) o analfabetismo, mesmo que funciona8, 

custa  caro  para  a  nação  em  seu  conjunto,  somente  no  Canadá,  o  custo  aproximado  do 

analfabetismo chega a US$ 4 bilhões. Na França, os políticos sabendo que esse “ameaça o 

progresso e termina por arruinar o desenvolvimento”, fez uma campanha para a erradicação 

do mesmo.

Podemos citar como um dos problemas que aflige o Brasil, o fato dos livros didáticos 

ou  professores  terem  a  “resposta-chave”  para  as  questões  de  interpretação.  Dentro  dos 

materiais didáticos são inseridos textos fragmentados de livros e que são usados basicamente 

para explorar outras atividades gramaticais, não menos importantes, mas que fazem com que 

se perca a finalidade da leitura.

8 Analfabetos funcionais são aquelas pessoas que, ao deixarem a escola, perderam o convívio com a leitura e a 
escrita e, embora tenham aprendido a ler e escrever, com o tempo foram-se tornando incapazes de fazê-lo.



Sem falar das perguntas de interpretação que são feitas de forma mecânica, nas quais o 

aluno se sente preso e incapaz de produzir sua própria leitura, acreditando que exista somente 

essa  forma  de  ler  o  texto,  ou  seja,  o  aluno  acredita  numa  única  resposta  para  os 

questionamentos.

(...) ao aluno leitor não é dada a chance de propor outras interpretações possíveis ao 
documento escrito. Elimina-se a etapa reflexiva da leitura, fazendo com que o leitor 
se enquadre na interpretação fornecida, pronta e ‘certa’ (...) (SILVA, 1988, p. 101) 

O que não pode e não deve ser feito no âmbito escolar é a repressão dos alunos, por 

parte dos professores, quando eles sentirem vontade e necessidade de expressar suas opiniões 

perante o texto, só para que haja disciplina na sala de aula. Muitas vezes o aluno não faz sua 

leitura, porque o próprio professor não fornece a ele a oportunidade de mostrar sua visão ou 

interpretação  do  que  está  sendo discutido.  É preciso  que  eles  sintam uma liberdade  para 

expressar suas idéias, se comunicarem, dialogarem abertamente com seus colegas/professores, 

para que aprendam a desenvolver uma leitura crítica. 

E, reforçando essa idéia, Bakhtin (apud: Luzia de Maria, 2002, p. 33) diz que: “Não é 

a atividade mental  que organiza a expressão, mas é a expressão que organiza a atividade 

mental, que a modela e determina sua orientação”.

É necessário que o aluno tenha a possibilidade de se comunicar nas aulas, não só para 

aprender a interpretar e organizar suas idéias, mas também para aprender a ouvir e respeitar a 

opinião de seus colegas, tornando-se, assim, além de leitor, um bom ouvinte.

Segundo Luzia de Maria (2002), o diálogo no espaço escolar é de extrema importância 

e essencial para o estímulo à verbalização, pois assim lança um desafio ao pensamento dos 

leitores e não as impede de aprender.

Outro sério problema a ser encarado é o da leitura proposta pelas escolas. É muito 

comum e, de certa forma, já faz parte de uma tradição na maioria das escolas brasileiras, as 

listas de livros que trazem uma leitura obrigatória.

O que  a  escola  e  muitos  professores  não percebem é  que,  no período em que  os 

leitores estão em formação, o livro a ser lido ou o número de livros a serem lidos não é de 

extrema importância, o mais importante é criar programas de incentivo à leitura, seja ela qual 



for,  porque  acreditamos  que  o  leitor  se  construa,  primeiramente,  lendo  o  que  é  de  seu 

interesse.

No  momento  em que  se  está  trabalhando,  com o  aluno,  a  leitura,  é  preciso  uma 

sensibilidade por parte do educador,  pois suas atitudes irão refletir  no futuro desse aluno, 

transformando-o num leitor ou não-leitor. Não é preciso que agora, nesse momento crucial, 

sejam trabalhados  clássicos  da  literatura,  mas  algo  que  faça  o  aluno sentir  o  prazer  pela 

leitura. Depois que ele já estiver familiarizado, será mais fácil trabalhar outros livros e outros 

temas mais complexos.

Esse prazer é necessário para que alguém se torne leitor, é por isso que, muitas vezes, 

essas leituras exigidas pelas escolas têm um resultado contrário ao esperado: produz leitores 

afastados dos livros.

“A leitura pode tornar-se uma atividade desejada ou indesejada. As pessoas podem 
tornar-se leitores  inveterados.  Também podem tornar-se não leitores  inveterados, 
mesmo  quando  são  capazes  de  ler.  Uma  das  grandes  tragédias  da  educação 
contemporânea (...) é que muitos estudantes (...) se formem com uma antipatia pela 
leitura e escrita, apesar das habilidades que possuem. Nada, acerca da leitura e de 
sua instrução, é inconseqüente”. (FRANK SMITH, apud: MARIA, Luzia de, 2002, 
p. 55)

Silva  afirma  (1988,  p.  22):  “o  problema  da  leitura  não  se  desvincula  de  outros 

problemas enraizados na estrutura social”, ou seja, as dificuldades, carências e problemas que 

um indivíduo possui estão presentes não só nas “falhas” da escola e dos professores, mas 

também podem ser causadas pelas condições em que o indivíduo vive.

Cabe a todos entenderem que uma criança que foi alfabetizada e apresentada às letras 

pelos  pais  leitores,  que  tem  acesso  a  livros,  pode  praticar  a  escrita  e  a  leitura  em 

computadores,  brinquedos  parecidos  com  quadro-negro  ou  até  mesmo  em  máquinas  de 

datilografia, terá muito mais chances de se desenvolver uma boa leitura do que aquela que 

vive em condições precárias, com pais analfabetos e com pouco contato com os livros.

Zilberman (1988, p. 14) afirma que as oportunidades desiguais de alfabetização, de 

que pessoas e grupos dispõem, originam-se na organização da sociedade, dividida em classes 

menos e mais privilegiadas. 



Como a divisão de classes não é um problema cuja solução esteja ao alcance  dos 

professores,  o  que  a  escola  deveria  fazer  é  respeitar  as  diferenças  existentes  entre  essas 

classes, compreender que cada aluno terá seu tempo de aprendizado e proporcionar a eles um 

ambiente de alfabetização, aos que não tiveram a oportunidade de possuir em casa.

À escola fica essa grande responsabilidade, a de educar de forma justa e igualitária. E 

para isso,  é  importante  que elas  tenham profissionais  bem preparados,  para  que não haja 

nenhum tipo de discriminação e  preconceito.  Para que eles entendam que ter  paciência  é 

primordial, pois esses alunos não têm culpa da posição social que lhes foi imposta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse artigo, procuramos evidenciar a importância que a escola e o professor têm na 

alfabetização dos alunos e no processo de formação dos leitores.

É importante ressaltar que nem todos os problemas existentes em relação ao ato de ler, 

partem dos pressupostos que foram aqui trabalhados, mas essas questões devem ser estudadas 

primordialmente pela importância que elas apresentam.

O objetivo  não  foi  apenas  demonstrar  uma  possível  culpabilidade  da  escola  e  do 

professor  em si,  mas  a  metodologia  de  ensino  estabelecida  que  acabou  tornando-se  uma 

tradição dentro da sociedade brasileira. Deve-se procurar desmistificar esses estigmas, para 

que se possa obter  um desenvolvimento  de indivíduos  leitores  mais  críticos  e capazes  de 

entender o mundo ao seu redor.

Com  a  implantação  de  bibliotecas  nesses  espaços  públicos  com  os  quais 

trabalharemos,  pretendemos  oferecer  e  trabalhar  todas  essas  temáticas  que  envolvem 

profissionais e alunos, visando melhorar a condição de cada leitor e derrubando muitos dos 

preconceitos  que envolvem o ato de ler.  Afinal,  quando se pensa na implantação de uma 

biblioteca, o principal objetivo deve ser a formação de leitores.
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VISITAS AO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA DA UNIOESTE - CAMPUS DE 
CASCAVEL
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Área Temática: Educação - 04

PALAVRAS-CHAVE: Visitas, Laboratório, Anatomia Humana

RESUMO: O  trabalho  apresenta  o  conceito  de  extensão  como  possibilidade  para  a 
socialização do conhecimento construído na Universidade, utilizando ambientes de ensino 
contextualizados  que  proporcionam  o  estudo  da  Anatomia  Humana  no  programa  de 
atendimento  às  escolas.  Este  projeto  teve  como  objetivos:  esclarecer  a  população-alvo 
atendida sobre: origem, respeito, coleta, preparo, manutenção do material cadavérico, forma 
e funcionamento dos órgãos que constituem o corpo humano; integralizar a Unioeste com as 
escolas  de  ensino  fundamental  e  médio  e  auxiliar  na  formação  dos  acadêmicos.  Este 
trabalho é de natureza qualitativa, tendo como principal proposta investigar as características 
da ação educativa não formal de uma coleção de peças anatômicas. Para a apresentação 
organizamos uma exposição com maquetes de gesso, peças anatômicas isoladas, esqueleto 
articulado e desarticulado. Essas visitas contribuíram para o aprendizado não só do visitante, 
mas  também  de  todos  que  participaram  como  docentes  coordenador  e  colaboradores, 
funcionários, monitores e o professor que acompanha os visitantes. Durante a realização do 
projeto  estiveram envolvidos  monitores  dos  cursos de  Ciências  Biológicas,  Enfermagem, 
Fisioterapia, Farmácia, Medicina e Odontologia da Unioeste, Campus de Cascavel. Para o 
monitor o atendimento dessas visitas é um processo extremamente satisfatório, pois nesse 
momento ele troca idéias diferentes com cada grupo participante da visita e aprimora os 
conhecimentos adquiridos. As ações deste,  proporcionaram aos monitores envolvidos,   o 
conhecimento  da  suas  próprias  potencialidades,  imprescindível  para  o  desenvolvimento 
pessoal e profissional. Esta experiência confirmou que as atividades de extensão tornam o 
profissional crítico e o impulsionam a exercer sua profissão com cidadania.

________________________________
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VISITAS TÉCNICAS AO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA PARA 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
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Área Temática: 04 - Educação
Modalidade de Apresentação: Painel

Resumo: O  projeto  objetivou  divulgar  os  Laboratórios  do  curso  de  

Enfermagem  –  Campus  Foz,  através  da  demonstração  de  atividades,  em 

sistema  de  rodízio,  nos  seguintes  laboratórios:  anatomia,  biologia  celular, 

técnicas  de  enfermagem  e  bioquímica,  onde  estagiários  capacitados 

contextualizaram,  de  forma  prática,  com  os  alunos  atendidos,  assuntos 

relacionados a teoria vista em sala de aula. Aproximadamente 400 alunos dos 

Ensinos  Fundamental  e  Médio  das  escolas  públicas  e  privadas  de  Foz  do 

Iguaçu  e  região  foram atendidos  nestas  visitas,  os  quais  utilizaram nossos 

laboratórios  para  aprimoramento  das  aulas  de  Ciências  e  Biologia,  que 

deixaram de ser apenas teóricas, passando a ter um caráter mais prático, já 

que  na  maioria  das  escolas,  há  ausência  de  microscópios,  reagentes  e 

equipamentos, assim como toda uma estrutura morfofisiológica. Este projeto 

demonstrou uma melhora no comprometimento do ensino/aprendizado  e maior 

interesse  dos  alunos  envolvidos  no  que  concerne  ao  desenvolvimento  das 

atividades práticas. 

Palavras-Chave: Ensino; Biologia; Ciências.

Introdução

A  demonstração  prática  nos  laboratórios  da  universidade  além  de 

favorecer os alunos da Rede Pública e Privada, serve de sugestão para os 

professores  organizarem,  de  maneira  simples,  as  mesmas  áreas  nos 

laboratórios  da  sua  escola.  Afinal,  como  FELDMAN  (2001)  explica  o 

“conhecimento prático” não é apenas conhecimento derivado da experiência, 



mas também é o utilizado para a resolução de problemas práticos que exigem 

juízo prático. 

De acordo com LIBÂNEO (1994), o processo de ensino-aprendizagem é, 

fundamentalmente,  um  trabalho  pedagógico  no  qual  se  conjugam  fatores 

internos  e  externos,  demonstrando  a  necessidade  de  uma prática  aliada  a 

teoria. Para os alunos atendidos, a participação nestas atividades práticas é 

uma complementação para enriquecer a aula teórica recebida na escola de 

origem e serve para instigar a curiosidade pelo saber, conciliando assim teoria 

e prática, como sempre deveria ser, mas que não acontece pela deficiência 

que  a  maioria  das  escolas  possui  em  sua  estrutura  de  laboratórios  e 

equipamentos. 

O  problema  central  está  no  fato  de  que,  conforme  BORDENAVE  e 

PEREIRA (2004), no caso do ensino de determinada disciplina, o assunto se 

torna  complicado  pelo  fato  de  que o  professor  não  é  totalmente  livre  para 

delinear sua disciplina, devido à existência de um currículo ou programas de 

estudos, dentro do qual a sua disciplina tem um lugar definido, ou seja,  só 

querer às vezes, nas condições que o colégio apresenta para o mestre, não é 

suficiente. 

Já para os acadêmicos da Instituição essa prática servirá de experiência 

com os métodos de atendimento ao público, processos de ensino-apredizagem 

e  didática,  já  que  o  curso  de  Enfermagem  também  tem  habilitação  para 

licenciatura, além de ser uma forma de divulgação do espaço físico que dispõe 

o Laboratório de Biotecnologia do curso de Enfermagem-Foz.

Objetivos

-  Proporcionar  aos  estagiários  o  aprendizado  referente  à  didática  e 

desempenho em sala de aula;

- Atender as visitas de alunos e professores do Ensino Fundamental e Médio 

de Instituições Públicas e Privadas de Foz e região;



-  Promover  treinamento  em  prática  de  trabalho  laboratorial  dos  discentes 

envolvidos;

- Despertar os acadêmicos para executarem trabalhos na área de educação;

-  Integrar a Universidade Estadual  do Oeste do Paraná com a comunidade 

local.

 Métodos

As  escolas  interessadas  agendaram  as  visitas  previamente,  junto  ao 

Laboratório de Biotecnologia – Campus Foz da Unioeste. O grupo visitante era 

subdividido  em  pequenos  grupos  de  10  alunos  que  eram  organizados  em 

sistema  de  rodízio,  para  que  desenvolvessem  atividades  em  todos  os 

laboratórios envolvidos: 

a) Sala  11  (Anatomia):  os  estagiários  realizaram  uma  palestra  sobre  o 

corpo humano, incluindo anatomorfofisiologia dos sistemas circulatório, 

respiratório  e  locomotor,  além  exposição de  peças  anatômicas,  e 

utilização das mesmas para relacionar teoria e prática, por Dangelo e 

Fattini (1998).

b) Sala 10 (Biologia): neste local, os estagiários evidenciaram as diferenças 

entre células animais e vegetais, discursaram sobre educação sexual, 

métodos  contraceptivos,  doenças  sexualmente  transmissíveis  e 

concluíram essa atividade com a visualização de espermatozóides em 

microscópio óptico, conforme Junqueira e Carneiro (2000); Alberts et al 

(2004); Krasilchik (2004).

c) Sala 03 (Genética): Com o auxílio dos estagiários, os alunos realizaram 

extração de DNA e construção de heredogramas familiares, de acordo 

com Marzocco e Torres (1999); Griffiths et al (1998).

d) Sala  02  (Técnicas  de  Enfermagem):  os  monitores  realizaram  uma 

palestra sobre noções de Higiene Pessoal, com a técnica de lavagem de 

mãos,  cálculo  do  índice  de  massa  corporal  (IMC)  e  verificação  de 

pressão arterial, segundo Terry (2004).



Cada  uma  destas  atividades  teve  duração  de  aproximadamente  01 

(uma) hora em cada laboratório.

Discussão e Resultados

Os  estagiários  colocaram  em  prática  a  didática  aprendida  no  curso, 

usando-a para o bom desempenho em sala de aula. Nesse sentido, remetemos 

à PICONEZ et al  (2004) que afirma que o contexto relacional entre prática-

teoria-prática apresenta importante significado na formação do professor, pois 

orienta a transformação do sentido da formação do conceito de unidade, ou 

seja,  da teoria e prática relacionadas e não apenas justapostas e dissociadas. 

Assim sendo podemos ver que os acadêmicos tiveram uma experiência a mais 

com o cotidiano escolar e estão mais preparados para assumir o compromisso 

da docência quando saírem  da universidade (ZOBOLI, 2004).

Durante as visitas, os professores e seus alunos demonstraram surpresa 

em saber   que  a  UNIOESTE–Foz  possui  o  curso  de  Enfermagem.  Alguns 

professores  relataram  ainda  que  o  aprendizado  de  seus  alunos  foi 

incrementado com este tipo de atividade, embora a maioria dos professores 

atendidos  atuem  na  área  de  ciências  e/ou  biologia,  eles  verificaram  a 

integração  de  suas  matérias  com  as  demais.  A  importância  dessa  ligação 

multidisciplinar é corroborada por FAZENDA (2007) quando o mesmo assume 

que a interdisciplinaridade trata dos saberes escolares, a integração é, antes 

de tudo, ligada a todas as finalidades da aprendizagem. 

Conclusões

Após a aplicação do referente projeto, foi possível verificar um interesse 

e  satisfação  extremamente  visíveis  tanto  por  parte  dos  acadêmicos 

ministrantes das palestras, quanto dos alunos recepcionados nos laboratórios. 

As  temáticas  abordadas foram vistas  como matéria-prima para  crescimento 

intelectual e social dos participantes, ministrantes e ministrados, neste projeto.



O  referente  projeto  proporcionou  uma  interligação  do  elo  escola-

laboratório de ensino ou teoria-prática, ampliando uma visão, que geralmente é 

fechada e unidirecional, de que o conteúdo teórico é mais que o suficiente para 

um bom entendimento  do  aluno,  além de fornecer  meios  físicos  para  esse 

entendimento e certificar-se que a relação entre conteúdo e execução prática 

mostre-se efetiva e viável. 

No que concerne aos acadêmicos do curso de Enfermagem envolvidos, 

responsáveis pela aplicação das palestras e desenvolvimento das atividades 

práticas,  foi  consenso geral  a  evolução dos mesmos tanto desempenho no 

atendimento às escolas como na desenvoltura demonstrada pelos mesmos na 

atividade docente, já que podemos considerar isso como um exercício para a 

licenciatura, auxiliando-os no entendimento do funcionamento de uma sala de 

aula,  do  que  significa  ministrar  e  acompanhar  um determinado  número  de 

alunos em uma atividade que envolva não só o escrever, mas também o tocar, 

o sentir e, como conclusão lógica, o aprender. Mostrou-se também, de extrema 

valia, como experiência para o quesito de domínio de sala de aula, para que 

os objetivos propostos no início da atividade seja cumpridos.

É de extrema necessidade que haja uma integração maior entre sala de 

aula e laboratório de ensino e torne-se uma realidade do cotidiano dos alunos 

dos  ensinos  fundamental  e  médio  o  ensino  aliando  a  teoria  à  prática, 

enriquecendo  e  transformando  conhecimentos,  antes  só  vistos  no  quadro 

negro, em verdades certas e comprovadas.
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente
MODALIDADE DE APRESENTAÇAO: Painéis

RESUMO:  O trabalho  teve  como objetivo  descrever  e  quantificar  as ações de 
adequação ambiental executadas na microbacia Sanga Itá baseadas nos projetos 
da  adequação  ambiental  elaborados  pelo  Projeto  Gestão  por  Bacias,  parte 
integrante  do  Programa  Cultivando  Água  Boa.  Constituiu-se  de  reuniões, 
levantamentos  a  campo  do  uso  do  solo  atual  e  passivos  ambientais  nas 
propriedades,  com aplicação  de  questionário  aos  proprietários,  processamento 
dos  dados  e  elaboração  de  mapas  com  softwares  livres  na  plataforma  Linux 
Poseidon, e cadastramento das propriedades no programa de gerenciamento de 
dados Sig@Livre.  Posteriormente os projetos foram executados pela  Prefeitura 
Municipal  de  Quatro  Pontes  em  parceria  com  algumas  entidades,  com  o 
envolvimento das escolas municipais. Até o presente momento foram implantados 
12,393 Km de cercas,  abastecedouros  comunitários  e  obras  para  melhoria  da 
conservação do solo, que somaram 8,918 Km de construção de terraços e 15,41 
Km de adequação de estradas.
 
PALAVRAS-CHAVE:  Educação Ambiental,  Microbacia,  Projetos  de  Adequação 
Ambiental.

INTRODUÇÃO:  O  município  de  Quatro  Pontes  localiza-se  a  578,01  km  de 
Curitiba, capital do Estado do Paraná, com população de 3.669 habitantes e faz 
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5 Professores do Centro de Ciências Agrárias da UNIOESTE/Mal. Cdo. Rondon.



parte da microrregião Oeste.  O mesmo possui origem do desmembramento do 
município  de  Marechal  Cândido  Rondon  com  instalação  da  primeira  gestão 
municipal  em  01/01/1993.   Os  limites  geográficos  são  a  Sudoeste,  Oeste, 
Noroeste e Norte com o município de Marechal Cândido Rondon, ao Nordeste 
com o município de Nova Santa Rosa, a Leste Sudeste e Sul  com Toledo.  O 
município está localizado nas seguintes coordenadas UTM 198420, 7279000 no 
fuso 22, com área total de 114,531 km2 (IPARDES, 2007).
A qualidade de cada corpo d’água esta relacionada, com a geologia, o tipo de 
solo, o clima, o tipo e a quantidade de cobertura vegetal e o grau e modalidade de 
atividade  humana  dentro  da  bacia  hidrográfica  (VALENTE  e  CASTRO  1987). 
Assim o uso e ocupação das bacias hidrográficas refletem em última instância, na 
qualidade e na quantidade das águas superficiais e subterrâneas. Os principais 
componentes  das  bacias  hidrográficas  –  solo,  água,  vegetação  e  fauna  – 
coexistem em permanente e dinâmica interação, respondendo as interferências 
naturais e de natureza antrópica,  que afetam os ecossistemas como um todo. 
Nesses compartimentos naturais, os recursos hídricos constituem-se indicadores 
das condições dos ecossistemas no que se referem aos efeitos do desequilíbrio 
das interações dos respectivos componentes (SOUZA e FERNANDES, 2000).
Os  ecossistemas,  formados  pelas  matas  ciliares,  desempenham suas  funções 
hidrológicas  das  seguintes  formas:  estabilizam  as  áreas  críticas,  que  são  as 
ribanceiras  do  rio,  pelo  desenvolvimento  e  manutenção  de  um  emaranhado 
radicular;  funcionam  como  tampão  e  filtro  entre  os  terrenos  mais  altos  e  o 
ecossistema aquático,  participando do controle  do ciclo  de nutrientes na bacia 
hidrográfica, através de ação tanto do escoamento superficial quanto da absorção 
de nutrientes do escoamento sub-superficial pela vegetação da mata ciliar; atuam 
na diminuição e filtragem do escoamento superficial, impedindo ou dificultando o 
carregamento de sedimentos para o sistema aquático, contribuindo, dessa forma, 
para a manutenção da qualidade da água nas bacias hidrográficas; promovem a 
integração com a  superfície  da  água,  proporcionando cobertura  e  alimentação 
para peixes e outros componentes da fauna aquática (LOHMAN, 2003).
É imprescindível conscientizar o proprietário rural para que ele não visualize as 
APP’s  como áreas perdidas ou  inaproveitáveis  de  uma propriedade,  mas sim, 
áreas  que  estão  produzindo  água,  carbono,  umidade  do  ar  e  condições 
agroclimáticas favoráveis ao desenvolvimento das atividades agropecuárias e bem 
estar de todos os seres vivos (MAGALHÃES e FERREIRA, 2000).
Para suprir as necessidades humanas há a exigência da utilização de recursos 
naturais, como uso do solo, consumo de água, corte de árvores e inúmeros outros. 
A  exploração  destes  recursos,  inevitavelmente,  provoca  distúrbios  ao  meio 
ambiente. Porém, o manejo adequado destes recursos permite uma relação mais 
duradoura entre o homem e o meio ambiente (ROCHA e KURTZ, 2001).
Conforme o decreto n º 387/99, Reserva Legal são florestas e demais formas de 



vegetação representada em uma ou várias parcelas de pelo menos, 20% da área 
total da propriedade, com uso permitido apenas através de técnicas de manejo 
que garantam sua perpetuidade. No mesmo decreto, artigo 7º, o prazo máximo 
para a recuperação das áreas de reserva florestal legal, fixado por este decreto é 
de 20 (vinte) anos, a ser cumprido de forma escalonada, devendo ser implantado 
1/20 avos por ano, iniciando essa contagem, em 31/12/1999 com o término em 
31/12/2018. O não cumprimento da recuperação da parcela correspondente anual 
gera  efeito  cumulativo  para  os  anos  subseqüentes,  podendo,  a  mesma,  ser 
averbada em outro imóvel desde que seguida as condições do SISLEG (PARANÁ, 
2005).
As áreas de uso agrícola estão relacionadas com o restante da natureza, e por 
esta razão a destruição ambiental  pode trazer severos prejuízos e até mesmo 
inviabilizar determinadas atividades agropecuárias, incluindo aí desde o manejo e 
a  conservação  dos  solos,  para  manutenção  da  porosidade,  fertilidade  e 
microrganismos,  até  os  animais  e  plantas  que  dependem  uns  dos  outros.  A 
proximidade de florestas nativas favorece o controle de pragas na agropecuária 
(RIBEIRO, 2001).

OBJETIVOS:  Descrever  e  quantificar  as  ações  de  adequação  ambiental 
realizadas  na  microbacia  Sanga  Itá,  município  de  Quatro  Pontes,  Paraná, 
baseadas nos projetos de adequação ambiental elaborados para as propriedades 
rurais localizadas na microbacia.

METODOLOGIA:Os dados para  o  presente  trabalho  foram obtidos  através  de 
levantamento de campo, realizado por acadêmicos de Agronomia e Zootecnia, 
para correção dos passivos ambientais na microbacia hidrográfica da Sanga Itá, 
localizada no município de Quatro Pontes – PR. O trabalho faz parte do Projeto 
Gestão por Bacias, integrante do Programa Cultivando Água Boa, que consiste 
num conjunto de 18 programas,  70 projetos e 108 ações de responsabilidade, 
propostos para a bacia hidrográfica do Paraná III, a serem executados em parceria 
com os co-usuários dessa bacia e visa garantir a qualidade da água que forma o 
Lago de Itaipu e gera energia elétrica de qualidade para o Brasil e para o Paraguai 
(ITAIPU BINACIONAL, 2008). 
O  trabalho  iniciou  com  reuniões  entre  representantes  da  Itaipu  Binacional, 
Unioeste,  Comitê Gestor e agropecuaristas da microbacia,  com a finalidade de 
instruir e conscientizar a população da necessidade de preservação dos recursos 
naturais e recuperação dos passivos ambientais existentes na região abordada, 
alem da apresentação do Projeto Gestão por Bacias. 
Foram  iniciadas  as  visitas  às  propriedades  rurais  localizadas  na  microbacia, 
aplicação de questionário aos proprietários e levantamento do uso atual do solo e 
dos  passivos  ambientais  encontrados,  esta  etapa  foi  realizada  com auxilio  de 



GPS, trena e imagens Laser Scanner.  Os dados coletados foram processados 
com  auxilio  dos  softwares  livres  na  plataforma  Linux  Poseidon:  QCad  (um 
programa de CAD (Computer  Aided Design)),  versão 2.0.1.0 –  Professional,  o 
Sistema de Informações Geográficas (SIG) SPRING, (Sistema de Processamento 
de  Informações  Georeferenciadas),  versão  4.1,  e  o  OpenJUMP  (Open  Java 
Mapping Platform), versão 1.0. Utilizando os mesmos softwares foram elaborados 
os mapas representativos  da situação atual  (DAP) e do projeto de adequação 
ambiental  (PCA)  das  propriedades.  Foi  ainda  realizado  o  cadastro  das 
propriedades no programa de gerenciamento de dados Sig@Livre desenvolvido 
na Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
A  próxima  etapa  foi  desenvolvida  em  parceria  da  Itaipu  Binacional  com  a 
Prefeitura  Municipal  de  Quatro  Pontes,  empresas  parceiras  e  agricultores  da 
microbacia, e consistiu na execução dos projetos elaborados. Esta etapa envolveu 
o reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reserva Legal 
(RL), implantação de cercas para isolamento das APPs, obras de conservação de 
solo  como  terraceamento  e  adequação  de  estradas,  implantação  de 
abastecedouros  comunitários,  e  outras  obras  apontadas  nos  PCAs  das 
propriedades.

RESULTADOS  E  DISCUSSÃO:A  microbacia  da  Sanga  Ita  possui  área  total 
correspondente a 1848,0298 hectares, correspondendo a 16,13% da área total do 
município. Encontra-se subdividida em 177 matriculas as quais apresentaram uma 
área média de 11,05 hectares. Está situada entre as longitudes e latitudes: X1: 
186125,  Y1:  7264260  e  X2:  210000,  Y2:  7282863;  localiza-se  na  bacia 
hidrográfica  do  Paraná  III  e  integra  a  bacia  hidrográfica  do  Arroio  Guaçu. 
Apresenta predominância de classes de risco de solos entre I e II. 
Observou-se que em torno de 79% dos lotes rurais localizados na microbacia da 
Sanga  Itá  eram  menores  que  15  hectares.  Sendo  a  área  da  propriedade, 
geralmente,  é  o  indicador  de  maior  valor  patrimonial,  é  fundamental  que  as 
propostas  de  adequação  ambiental  levem  em  consideração  o  tamanho  da 
propriedade no que diz respeito às concessões legais e sirvam de subsídios para 
elaboração de propostas alternativas para adequações.
O  procedimento  adotado  na  divisão  dos  lotes  da  microbacia  da  Sanga  Itá  é 
predominante na região, ou seja, uma disposição perpendicular ao manancial de 
água.  Este  procedimento  tinha  por  objetivo  o  acesso  à  água  para  todas  as 
propriedades. 
As  APPs  correspondem a  11,67% da  área  total  da  microbacia  da  Sanga  Itá, 
ocupando uma área significativa, mas a sua preservação está muito abaixo do que 
a legislação determina, considerando a grande quantidade de recursos hídricos 
presente. Por este motivo deve-se ter uma atenção maior com o aspecto de sua 
preservação. Ciente desta problemática foram implantados 12,393 Km de cercas 



na microbacia para isolamento e rápida recuperação das APPs existentes,  em 
regeneração  e  implantadas.  As  áreas  de  APPs  faltantes  foram  implantadas 
através  do  plantio  de  mudas  de  espécies  nativas,  este  trabalho  foi  realizado 
juntamente  com  as  escolas  municipais  auxiliando  na  educação  ambiental  das 
crianças.
Num total de 1955,2422 ha levantados, a RL existente representa 8,22%, porém a 
exigência  total  é  de  356,0563  ha,  que  correspondem  a  18,52%  da  área  da 
microbacia, apontando um déficit de 55% nas áreas de RL exigidas pela legislação 
para a adequação da microbacia da Sanga Itá.
O tipo de manejo do solo é determinante para a sustentabilidade do potencial 
hidrológico e produtivo de uma bacia hidrográfica. Assim, o tipo de preparo do 
solo, bem como o tipo de atividade sobre este terá uma influência maior ou menor 
no  assoreamento  dos  mananciais  de  água.  As  atividades  agropecuárias  nas 
últimas décadas tiveram um impacto negativo na superfície terrestre, motivo pelo 
qual,  os  modelos  de  agricultura  adotados  levaram  a  exaustão  grandes  áreas 
agricultáveis no Brasil. Esta exaustão deu-se, principalmente, através da erosão, 
conseqüência do manejo inadequado do solo. No entanto, com o uso do sistema 
de cultivo do solo, conhecido como plantio direto, e construção e readequação dos 
terraços,  é  possível  reduzir  drasticamente  as  perdas  de  solo  pelo  processo 
erosivo. 
Na microbacia estudada foram implantados 8,918 Km de terraços para melhorar a 
eficiência  do  manejo  e  conservação  do  solo.   Com  o  mesmo  objetivo  foram 
readequadas 15,41 Km de estradas que se encontravam em condições precárias. 
Foram  também  implantados  abastecedouros  comunitários  para  evitar 
contaminação  dos  mananciais  por  agrotóxicos  provenientes  de  um  possível 
abastecimento de pulverizadores e da deposição de embalagens na sanga.
Foi  realizado um dia  de  campo sobre  plantio  direto,  agricultura  orgânica  e  de 
gestão ambiental em microbacias, visando o esclarecimento aos agropecuaristas 
da região sobre a importância e viabilidade destas práticas conservacionistas.

CONCLUSÃO:Os projetos de adequação ambiental elaborados para a microbacia 
Sanga Ita foram colocados em prática, a execução dos mesmos envolveu o plantio 
de mudas de espécies nativas para recuperação das APPs, implantação de cercas 
para  seu isolamento,  implantação de abastecedouros  comunitários  e  obras  de 
conservação  do  solo.   A  educação  ambiental  foi  trabalhada  com  as  escolas 
municipais que tiveram participação no plantio das mudas, e com os moradores da 
região em reuniões e dia de campo.
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente
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RESUMO:  O trabalho teve como objetivo verificar e quantificar as ações de 
adequação ambiental executadas na microbacia Sanga Mineira baseadas nos 
projetos da adequação ambiental elaborados pelo Projeto Gestão por Bacias, 
parte integrante do Programa Cultivando Água Boa. A primeira etapa constituiu 
em levantamento a campo do uso do solo atual  e passivos ambientais nas 
propriedades, com aplicação de questionário aos proprietários, processamento 
dos dados e elaboração de mapas com softwares livres na plataforma Linux 
Poseidon, e cadastramento das propriedades no programa de gerenciamento 
de dados Sig@Livre. A segunda etapa esta sendo desenvolvida pela Prefeitura 
Municipal  de  Mercedes em parceria  com algumas entidades,  e  consiste  na 
execução dos projetos elaborados. Até o presente momento foram implantados 
16701m de cercas e mais três abastecedouros comunitários na microbacia, e 
obras para melhoria da conservação do solo estão em andamento, porem não 
puderam ser quantificadas.

PALAVRAS-CHAVE: Áreas de Preservação Permanente, Microbacia, Projetos 
de Adequação Ambiental.

INTRODUÇÃO: Microbacia é uma área delimitada como um divisor de águas 
que  drena  as  águas  das  chuvas  por  drenos  naturais  (Ravinas),  canais 
tributários para um curso fluvial. Para suprir as necessidades humanas há a 
exigência da utilização de recursos naturais, como uso do solo, consumo de 
água,  corte  de  arvores  e  inúmeros  outros.  A  exploração  destes  ambientes 
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inevitavelmente  provoca  distúrbios  ao  meio  ambiente.  Porem  o  manejo 
adequado destes recursos pode gerar um equilíbrio entre exploração e meio 
ambiente. (ROCHA, 2001).
Os principais componentes das bacias hidrográficas – solo, água, vegetação e 
fauna  –  coexistem  em  permanente  e  dinâmica  interação,  respondendo  as 
interferências naturais e de natureza antrópica, que afetam os ecossistemas 
como  um  todo.  Nesses  compartimentos  naturais,  os  recursos  hídricos 
constituem-se indicadores das condições dos ecossistemas no que se referem 
aos  efeitos  do  desequilíbrio  das  interações  dos  respectivos  componentes 
(SOUZA  e  FERNANDES,  2000).  A  qualidade  de  cada  corpo  d’água  esta 
relacionada, com a geologia, o tipo de solo, o clima, o tipo e a quantidade de 
cobertura vegetal e o grau e modalidade de atividade humana dentro da bacia 
hidrográfica (VALENTE e CASTRO, 1987).
O Código Florestal, Lei nº 7.803, de 15 de julho de 1989, estabelece em seu 
Artigo 2.º que “são áreas de preservação permanente pelo só efeito dessa lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao longo dos 
rios ou de qualquer outro curso d’água, em faixa marginal cuja largura mínima 
será de 30 metros para os rios com até 10 metros de largura (...);  c)  Nas 
nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d’água’, qualquer 
que seja a sua situação topográfica num raio de 50 metros de largura”. Diz 
ainda o  código  florestal,  em seu artigo  3.º  que também “consideram-se de 
preservação  permanente  (...)  as  florestas  e  demais  formas  de  vegetação 
natural destinadas a atenuar a erosão das terras”.
Para LOHMAN (2003), as matas ciliares funcionam como reguladores do fluxo 
de  água,  sedimentos  e  nutrientes  entre  os  terrenos  mais  altos  da  bacia 
hidrográfica e o ecossistema aquático. Os ecossistemas, formados pelas matas 
ciliares,  desempenham  suas  funções  hidrológicas  das  seguintes  formas: 
estabilizam a área crítica, que são as ribanceiras do rio, pelo desenvolvimento 
e manutenção de um emaranhado radicular; funcionam como tampão e filtro 
entre os terrenos mais altos e o ecossistema aquático, participando do controle 
do  ciclo  de  nutrientes  na  bacia  hidrográfica,  através  de  ação  tanto  do 
escoamento superficial quanto da absorção de nutrientes do escoamento sub-
superficial pela vegetação da mata ciliar; atuam na diminuição e filtragem do 
escoamento  superficial,  impedindo  ou  dificultando  o  carregamento  de 
sedimentos  para  o  sistema  aquático,  contribuindo,  dessa  forma,  para  a 
manutenção  da  qualidade  da  água  nas  bacias  hidrográficas;  promovem  a 
integração com a superfície da água, proporcionando cobertura e alimentação 
para peixes e outros componentes da fauna aquática.
As áreas de uso agrícola estão relacionadas com o restante da natureza, e por 
esta razão a destruição ambiental pode trazer severos prejuízos e até mesmo 
inviabilizar determinadas atividades agropecuárias, incluindo aí desde o manejo 
e  a  conservação  dos  solos,  para  manutenção  da  porosidade,  fertilidade  e 
microrganismos, até os animais e plantas que dependem uns dos outros. A 
proximidade de florestas nativas favorece o controle de pragas na agropecuária 
(RIBEIRO, 2001).



OBJETIVOS:  Verificar  e  quantificar  as  ações  de  adequação  ambiental 
realizadas  na  microbacia  Sanga  Mineira,  município  de  Mercedes,  Paraná, 
baseadas  nos  projetos  de  adequação  ambiental  elaborados  para  as 
propriedades rurais localizadas na microbacia.

METODOLOGIA: Os dados para o presente trabalho foram obtidos através de 
levantamento de campo, realizado por acadêmicos de Agronomia e Zootecnia, 
para correção dos passivos ambientais na microbacia hidrográfica da Sanga 
Mineira, localizada no município de Mercedes – PR. O trabalho faz parte do 
Projeto Gestão por Bacias, integrante do Programa Cultivando Água Boa, que 
consiste  num  conjunto  de  18  programas,  70  projetos  e  108  ações  de 
responsabilidade, propostos para a bacia hidrográfica do Paraná III, a serem 
executados  em parceria  com os  co-usuários  dessa  bacia  e  visa  garantir  a 
qualidade  da  água  que  forma o  Lago  de  Itaipu  e  gera  energia  elétrica  de 
qualidade para o Brasil e para o Paraguai (ITAIPU BINACIONAL, 2008). 
A  primeira  etapa  do  trabalho  consistiu  em  visitas  às  propriedades  rurais 
localizadas  na  microbacia,  aplicação  de  questionário  aos  proprietários  e 
levantamento do uso atual do solo e dos passivos ambientais encontrados, foi 
realizada  com  auxilio  de  GPS,  trena  e  imagens  Laser  Scanner.  Os  dados 
coletados foram processados com auxilio dos softwares livres na plataforma 
Linux  Poseidon:  QCad  (um  programa  de  CAD  (Computer  Aided  Design)), 
versão 2.0.1.0 – Professional,  o  Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
SPRING,  (Sistema  de  Processamento  de  Informações  Georeferenciadas), 
versão  4.1,  e  o  OpenJUMP  (Open  Java  Mapping  Platform),  versão  1.0. 
Utilizando os mesmos softwares foram elaborados os mapas representativos 
da  situação  atual  (DAP)  e  do  projeto  de  adequação  ambiental  (PCA)  das 
propriedades. Foi ainda realizado o cadastro das propriedades no programa de 
gerenciamento  de  dados  Sig@Livre  desenvolvido  na  Fundação  Parque 
Tecnológico de Itaipu (PTI). 
A segunda etapa está sendo desenvolvida em parceria pela Itaipu Binacional, 
Prefeitura  Municipal  de  Mercedes,  empresas  parceiras  e  agricultores  da 
microbacia,  e  consiste  na  execução  dos  projetos  elaborados.  Esta  etapa 
envolve  o  reflorestamento  de  APPs  e  Reserva  Legal  (RL),  implantação  de 
cercas  para  isolamento  das  APPs,  obras  de  conservação  de  solo  como 
terraceamento  e  adequação  de  estradas,  implantação  de  abastecedouros 
comunitários, e outras obras apontadas nos PCAs das propriedades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A microbacia da Sanga Mineira está situada 
no  município  de  Mercedes,  estado  do  Paraná,  a  latitude  24°09'04"W  e 
longitude 54°26'55"S, com altitude aproximada de 415 metros e área total de 
2058,5888 ha. O município de Mercedes, localizado a 603,87Km da capital do 
estado, possui área territorial de 200.864Km², o solo predominante é Latossolo 
Roxo Eutrófico, apresenta floresta estacional semi-decidual e clima subtropical 
úmido mesotérmico,  com verões quentes  e  tendência  de  concentração das 



chuvas  nestes  meses,  sem  estação  seca  definida.  Município  com 
predominância  da  agropecuária,  sendo  as  principais  culturas  milho,  soja  e 
pastagens,  e  a  exploração  do  gado  leiteiro  e,  em  menores  quantidades  a 
suinocultura e avicultura. Foram trabalhadas 119 propriedades na microbacia.
De  posse  dos  projetos  de  adequação  ambiental  das  propriedades  rurais  a 
prefeitura municipal de Mercedes iniciou os trabalhos de adequação ambiental 
na microbacia. Inicialmente foram implantados 16701m de cercas com seis fios 
de arame liso, com a finalidade de proteger as áreas de APPs do acesso dos 
animais vindos de pastagens. Segundo trabalho realizado por CASTAGNARA 
et  al.  (2007)  em  64  propriedades  da  microbacia  a  restauração  das  APPs 
faltantes provocará redução significativa nas áreas de pastagens, o que indica 
a presença de bovinos nas áreas destinadas a APPs. Outro indicativo disto foi 
mostrado no trabalho desenvolvido por KRUTZMANN et al.  (2007)  onde se 
verificou que em 37% das propriedades da microbacia a água da sanga mineira 
e córregos secundarios é utilizada para alguma finalidade, sendo que na maior 
parte delas a finalidade é a dessedentação animal. Com a implantação das 
cercas houve a retenção dos animais,  impedindo o acesso dos mesmos às 
APPs e à sanga, e também impedindo a utilização da água da sanga para 
qualquer  outra  finalidade.  Ciente  disso  houve  a  implantação  de  mais  três 
abastecedouros  comunitários  na  microbacia,  como  uma  forma  de  suprir  a 
necessidade de água para pulverizações e para os animais, em propriedades 
onde venha a ocorrer falta de água.
Foi  dada  prioridade  a  implantação  das  cercas  visando  proporcionar  a 
restauração  natural  das  áreas  de  APPs  e  futuramente  o  reflorestamento 
somente  das  áreas  que  se  encontram  muito  degradadas  e  a  restauração 
natural não venha a ocorrer.
Atualmente  estão  sendo  executadas  as  obras  de  conservação  do  solo, 
iniciadas  pela  construção  e  reforma  de  terraços,  estas  obras  estão  em 
andamento e não puderam ser  quantificadas.  Ainda não foram iniciados os 
trabalhos de reflorestamento nas áreas destinadas a RL das propriedades.



Figura 1.Imagem Ikonos da microbacia da Sanga Mineira, Município de 
Mercedes, PR.

CONCLUSÕES:  Os  projetos  de  adequação  ambiental  elaborados  para  a 
microbacia Sanga Mineira estão sendo colocados em pratica, a execução dos 
mesmos foi iniciada pela implantação de cercas, abastecedouros comunitários, 
e obras de conservação do solo, que ainda estão em andamento. Os trabalhos 
estão sendo realizados a nível de microbacia e foram iniciados pelos pontos 
críticos gerais, que são comuns a maior parte das propriedades. No decorrer 
da execução os trabalhos vão se tornar mais pontuais chegando ao nível de 



propriedade  e  trabalhando  com  os  pontos  críticos  específicos  de  algumas 
propriedades que necessitam de atenção especial.
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente
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RESUMO: Visando diminuir os impactos ambientais causados pela ação humana 
ao  decorrer  dos  anos,  foram  estabelecidas  por  lei  as  chamadas  áreas  de 
preservação  permanente  (APP’s),  as  áreas  de  reserva  legal  (RL)  e  alguns 
cuidados com a conservação de solo como alternativa para proteção de recursos 
hídricos e dos ecossistemas. Com objetivo de adequar as propriedades rurais da 
microbacia  da  Sanga  Mineira,  localizada  no  município  de  Mercedes,  foram 
adotados os critérios especificados na legislação ambiental. Assim, foi realizado o 
levantamento da situação ambiental das áreas trabalhadas e posteriormente feito 
o projeto de controle ambiental. O levantamento realizado indicou a existência de 
120  propriedades  rurais  dentro  da  microbacia,  com área  média  de  17,15  ha. 
Neste levantamento foram observados aspectos como quantidade de mata ciliar, 
quantidade de reserva  legal  e  a  necessidade de conservação do solo;  o  que 
possibilitou concluir que existe um sobra de 120.51 ha. de reserva legal, em toda 
microbacia  a  ser  cedida  para  outras  propriedades,  mas  por  outro  lado  é 
necessário implantar uma área de 48.56 ha. de mata ciliar e um total de 49.343 m 
de terraços para a conservação de solo.

PALAVRAS-CHAVE: Adequação ambiental, mata ciliar, reserva legal.

INTRODUÇÃO:  Ambientalistas  não  se  cansam  de  chamar  a  atenção  dos 
governantes e da opinião pública para o descaso com que as gerações atuais 
tratam o planeta Terra, que, na opinião dos mais pessimistas poderá tornar-se 
inabitável  e a causa principal  seria a falta de água potável  (SILVA, 2002).  As 
medidas colocadas em práticas até hoje não resolvem de todo a questão, apenas, 
atenuam  um  quadro  ascendente  de  problemas  sócio-ambientais.  Problemas 
relativos à secas, erosões, enchentes, desaparecimento de nascentes e rios, têm 
causado  vários  impactos  resultantes  da  destruição  do  ecossistema  original 
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(ALMEIDA,  2000).  Porém,  percebe-se  que  pouco  adiantará  tecnologias  de 
controle ambiental de última geração se as pessoas não refletirem sobre o seu 
comportamento no que se refere ao consumo e ao uso insustentável dos recursos 
naturais.  As pessoas de um modo em geral não percebem que a degradação 
ambiental  é resultado do modelo escolhido para sobreviver,  não reconhecendo 
nas suas relações com o meio os impactos produzidos por este modelo, portanto, 
é fundamental ações de controle ambiental na busca de uma melhor qualidade de 
vida, pensar globalmente e agir localmente também (LIMA, 2007). Entende-se por 
meio ambiente as relações que existem entre a natureza, o homem e a estrutura 
política, econômica e social (ROCHA & KURTZ, 2001). O termo bacia hidrográfica 
refere-se a uma compartimentação geográfica natural delimitada por divisores de 
água  sendo  drenado  superficialmente  por  um  curso  d’água  principal  e  seus 
afluentes (SILVA, 1995). O Código Florestal, Lei nº 7.803, de 15 de julho de 1989, 
estabelece em seu Artigo 2.º que “são áreas de preservação permanente pelo só 
efeito dessa lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao 
longo dos rios ou de qualquer outro curso d’água, em faixa marginal cuja largura 
mínima será de 30 metros para os rios com até 10 metros de largura (...); c) Nas 
nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d’água’, qualquer que 
seja a sua situação topográfica num raio de 50 metros de largura”. Diz ainda o 
código florestal, em seu artigo 3.º que também “consideram-se de preservação 
permanente (...) as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a 
atenuar a erosão das terras”. Para LOHMAN (2003), as matas ciliares funcionam 
como reguladores do fluxo de água, sedimentos e nutrientes entre os terrenos 
mais  altos  da  bacia  hidrográfica  e  o  ecossistema  aquático.  Os  ecossistemas 
formados  pelas  matas  ciliares  desempenham  suas  funções  hidrológicas 
estabilizando  as  áreas  críticas  (ribanceiras)  pelo  desenvolvimento  de  um 
emaranhado radicular, funcionando como tampão e filtro entre os terrenos mais 
altos e o ecossistema aquático, participando do controle do ciclo de nutrientes na 
bacia hidrográfica, atuando na diminuição e filtragem do escoamento superficial 
impedindo ou dificultando o carregamento de sedimentos para o sistema aquático, 
promovendo a integração com a superfície da água, proporcionando cobertura e 
alimentação para os peixes e outros componentes da fauna aquática, além das 
árvores que ajudam a formar a mata ciliar, através de suas copas interceptam e 
absorvem  a  radiação  solar,  contribuindo  para  a  estabilidade  térmica  dos 
pequenos cursos d´água. 
O processo de erosão do solo é constituído de três fases: a desagregação que se 
inicia  pela  ação  das  gotas  da  chuva  e  pela  ação  do  escoamento  superficial 
(enxurrada); o transporte, que ocorre pela ação da enxurrada, e a deposição do 
material erodido que ocorre quando a carga de sedimentos excede sedimentos 
excede  à  capacidade  de  transporte  da  enxurrada  (ELLISON,  1947).   Chuvas 
altamente erosivas são definidas como chuvas de alta intensidade que ocorrem 
em curtos intervalos de tempo, pois quanto maior a intensidade, maior a energia 
cinética das gotas da chuva transferida à superfície do solo, menor a proporção 
de  água  infiltrada  e  maiores  enxurradas  (ELTZ et  al.,  1992).  Por  outro  lado, 
chuvas de pequena duração causam pouca erosão por não proporcionarem o 



aparecimento  de  enxurradas,  porém  aliadas  a  altas  freqüências,  representam 
risco de erosão pela redução da capacidade de retenção e da taxa de infiltração 
da água (ELLISON, 1947).  
Práticas conservacionistas são empregadas para reduzir o impacto das gotas da 
chuva e a ação da enxurrada sobre o solo reduzindo as perdas por erosão. O 
terraceamento é a prática conservacionista considerada mais eficaz no controle 
da  erosão,  recomendada  para  terrenos  íngremes,  normalmente  associados  a 
outras práticas como plantio em nível. Nem todos os solos podem ser terraceados 
com  êxito,  a  exemplo  dos  terrenos  pedregosos,  muito  rasos,  com  subsolo 
adensado e a medida com que aumenta  a declividade do terreno (BERTONI, 
1990).  A  preservação  dessas  áreas  importantes  para  a  manutenção  do 
ecossistema nativo e da qualidade da água dos rios e nascentes é o objetivo 
principal do Projeto Gestão por Bacias, inserido no Programa Cultivando Água 
Boa,  realizado  através  de  uma  parceria  entre  a  UNIOESTE  e  a  ITAIPU 
BINACIONAL. Além de garantir a qualidade da água que forma o Lago de Itaipu e 
gera energia elétrica de qualidade para o Brasil e para o Paraguai, o Cultivando 
Água Boa é fonte de responsabilidade ambiental em toda a região da Bacia do 
Paraná III.  O caráter  plural  e diversificado do Cultivando Água Boa garante a 
gestão compartilhada dos cuidados com o meio ambiente e com o ser humano e 
aponta  para  um  caminho  de  esperança  na  construção  coletiva  de  um  lugar 
ambientalmente correto para se viver (ITAIPU BINACIONAL, 2008).

OBJETIVOS: Verificar a necessidade de adequação ambiental em propriedades 
rurais da microbacia Sanga Mineira, município de Mercedes, Paraná, e quantificar 
as  adequações  necessárias  na  microbacia  baseando  se  em  projetos  de 
adequação ambiental.

METOOLOGIA: Os  dados para  o  presente  trabalho  foram obtidos  através  de 
levantamento de campo, realizado por acadêmicos de Agronomia e Zootecnia, 
para  correção  dos  passivos  ambientais  na  microbacia  hidrográfica  da  Sanga 
Mineira,  localizada  no  município  de  Mercedes  –  PR.  O trabalho  faz  parte  do 
Projeto Gestão por Bacias, integrante do Programa Cultivando Água Boa, que 
consiste  num  conjunto  de  18  programas,  70  projetos  e  108  ações  de 
responsabilidade,  propostos  para  a  bacia  hidrográfica  do  Paraná  III,  a  serem 
executados  em  parceria  com  os  co-usuários  dessa  bacia  e  visa  garantir  a 
qualidade  da  água  que  forma  o  Lago  de  Itaipu  e  gera  energia  elétrica  de 
qualidade  para  o  Brasil  e  para  o  Paraguai  (ITAIPU  BINACIONAL,  2008).  O 
trabalho iniciou-se com visitas às propriedades rurais localizadas na microbacia, 
quando  foi  aplicado  um  questionário  referente  a  dados  da  propriedade  e 
proprietário,  e  realizado  levantamento  do  uso  atual  do  solo  e  dos  passivos 
ambientais encontrados, com auxilio de GPS, trena e imagens Laser Scanner. 
Numa  segunda  etapa  realizada  em  escritório,  ocorreu  o  processamento  dos 
dados,  elaboração  dos  mapas  representativos  da  situação  atual  (DAP)  e  do 
projeto  de  adequação  ambiental  (PCA),  e  do  mosaico  dos  limites  das 
propriedades  rurais  que  constituem  a  microbacia,  para  isso  foram  utilizados 



softwares livres de processamento de informações georeferenciadas (SPRING, 
QCad  e  OpenJUMP),  foi  ainda  realizado  o  cadastro  das  propriedades  no 
programa  de  gerenciamento  de  dados  Sig@Livre  desenvolvido  na  Fundação 
Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). Os dados utilizados para a confecção deste 
trabalho  foram isolados  a  partir  do  Sig@Livre,  e  posteriormente  analisados  e 
tabulados com auxílio do OpenOffice-Calc.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A função ambiental das APP’s, coberta ou não 
por vegetação nativa, é entendida, na forma da lei, como sendo a de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de flora e fauna, além de proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas. É imprescindível conscientizar o proprietário rural para que 
ele  não  visualize  as  APP’s  como  áreas  perdidas  ou  inaproveitáveis  de  uma 
propriedade, mas sim, áreas que estão produzindo água, carbono, umidade do ar 
e  condições  agro-climáticas  favoráveis  ao  desenvolvimento  das  atividades 
agropecuárias e bem estar de todos os seres vivos (MAGALHÃES e FERREIRA, 
2000). A microbacia da Sanga Mineira corresponde a 10,25% da área total do 
município de Mercedes e está inserida na bacia hidrográfica do Paraná III, nos 
estudos  foi  analisada  uma  área  total  de  1559,3608  ha.,  distribuídas  em  120 
propriedades.

Figura 1 - Áreas de APP’s exigidas pelo Código Florestal, existentes e a serem 
restauradas.
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Fonte: Castagnara et al., 2007.

Observando  a  Figura  1  e  tendo  como  referencia  o  Código  Florestal,  para  a 
proteção dos cursos de água e das nascentes existentes na microbacia, se faz 
necessária uma área de APP’s de 87,3225 ha., dos quais 44,8% (39,1096 ha.) 
encontram-se preservados, havendo a necessidade de implantação de uma área 
de 48,2129 ha.  (55,2%),  para adequação da microbacia e para a garantia  da 
conservação dos corpos d’água e dos solos das classes de elevado risco.
Ao  analisar  o  total  de  terraceamento  exigido  na  microbacia,  notou-se  que  os 
terraços  existentes  representam  68,1%  e  apenas  28,2%  deste  total  estão 
adequados,  enquanto  os  39,9%  restantes  devem  ser  reformados,  conforme 
Figura 2. 



Figura 2 – Diagnose dos terraços em sua existência e necessidade de reforma e 
implantação
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Fonte: Zanelato et al. (2007).

Cerca de 1,9% das propriedades necessitam reformar entre 3001 – 4000 m de 
terraços  e  apenas  10,4% das  propriedades  necessitam acima de  2000  m de 
reforma de terraços e não há nenhuma propriedade com necessidade de reformar 
mais  de  4000  m  de  terraços.  Pôde-se  observar  ainda  que  em  42,5%  das 
propriedades  não  há  a  necessidade  de  implantar  terraços,  devido  à  pequena 
extensão  da  área  cultivada  da  propriedade,  ao  sistema  de  plantio 
conservacionista  adotado,  às  características  do  solo  (declive,  textura, 
profundidade)  que  oferecem  baixo  risco  de  erosão,  ou  por  apresentarem  a 
quantidade suficiente de terraços requerida para as condições do terreno.
A Figura 3 nos mostra a distribuição das áreas de reserva legal, áreas de mata 
ciliar e distribuição hidrográfica da microbacia. Observa-se que quase todos os 
lotes  apresentem  área  de  reserva  legal,  mas  existem  alguns  que  ainda  não 
possuem reserva dentro dos 20% e poucos apresentam mata ciliar suficiente para 
proteção dos rios e córregos.

Figura 3 – Distribuição espacial dos lotes rurais na microbacia da Sanga Mineira.



Fonte: Itaipu Binacional (2008).

Com a adequação ambiental das propriedades, das 120 propriedades estudadas, 
em  83  há  a  necessidade  da  restauração  das  APP’s,  ou  seja,  69,17%  das 
propriedades  da  microbacia  não  se  enquadram dentro  da  lei  de  preservação 
ambiental.

CONCLUSÃO:  Diante  dos  resultados  obtidos  pode-se  concluir  que  na  área 
analisada  dentro  da  microbacia  da  Sanga  Mineira  necessita-se  uma  área  de 
48.5614 ha. de mata ciliar a ser recuperada, para que as propriedades estejam 
adequadas  à  legislação  ambiental.  Foi  concluído  ainda,  que  apenas  3%  das 
propriedades possuem a área de mata ciliar  completamente adequada,  o  que 
torna evidente a necessidade da recuperação das APPs degradadas dentro da 
microbacia.
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CONSCIENTIZAÇÃO PARA USO EFICIENTE DE ENERGIA E CONSERVAÇÃO 
ENERGÉTICA UTILIZANDO A ESTRUTURA DE VISITAÇÃO DO PROJETO CASA

                                                                                                     Marcelo José da Silva¹
  Samuel Nelson Melegari de Souza²

Área Temática: Meio Ambiente
Painel

RESUMO
Tendo em foco criar um ambiente termicamente agradável, com o uso eficiente de energia e sem a perda 
de conforto de seus moradores, a UNIOESTE possui o PROJETO CASA, junto com os parceiros COPEL, 
ELETROBRÁS/PROCEL,  SINDUSCON-OESTE,  FUNDATEC,  Prefeitura  Municipal  de  Cascavel  e 
Governo  do  Estado  do  Paraná/Paraná  Tecnologia.  O  PROJETO  CASA  conta  com  duas  casas  uma 
construída nos moldes que comumente vem sendo construídas no país, e a outra construída utilizando um 
projeto que a favoreça no isolamento ou recebimento de recursos naturais como luz e calor dos raios 
solares e dos ventos de convecção natural. Para que se tenha maior eficiência no uso da energia elétrica 
nas casas, tem que se ater a vários detalhes que se iniciam desde a formulação do projeto elétrico ao 
arquitetônico, até aos aparelhos que serão postamente usados nas residências. A “casa inteligente” assim 
denominada possui vários elementos para o melhor uso da energia como lâmpadas compactas, coletores 
solares  para  água,  painéis  fotovoltaicos  para  a  geração  de  energias  empregadas  nas  lâmpadas, 
aproveitamento do calor gerado por uma lareira, clarabóia localizada no centro da casa para entrada de 
luz.  O  monitoramento  dos  índices  de  consumo  (eletricidade,  água  e  gás)  e  conforto  (temperatura  e 
ventilação)  é  efetuado pelo  laboratório  do  Centro  de  Análise  de  Sistemas  Alternativos  de  Energia  – 
CASA.
PALAVRAS CHAVES: Energia, Eficiência, Conservação.

INTRODUÇÃO

O Centro de Análise de Sistemas de Energia – CASA está localizado à latitude 24°53’ Sul, à 

longitude 53°23’ Oeste e à altitude de 682 metros, na cidade de Cascavel – PR. São residências 

unifamiliares de 50m² cada, uma convencional e outra inovadora.

O PROJETO CASA possui uma estrutura de exposição para de visitas e interação do projeto com 

a comunidade, para que esta venha a conhecer técnicas e formas de melhor utilização de energia e 

conservação,  utilizando nisso, recursos naturais  que são destinados para a geração de energia 

iluminativa,  melhor  aproveitando  iluminação  natural,  arrefecimento,  e  ventilação  na  casa 

inteligente.



Proporcionando-se assim  conforto térmico  no interior das edificações com o uso da  insolação, 

ventos dominantes e características do entorno, além do posicionamento do edifício no lote, tipo 

de fachada, espessura de paredes, dimensão das aberturas e materiais empregados. 

¹ Acadêmico do 3º ano de Engenharia Agrícola; Bolsista da Pró-reitoria de Extensão.   

² Professor Doutor adjunto do CCET; Coordenador do PROJETO CASA.

Os mecanismos possuídos pela da casa interagem de forma a transmitir  o calor,  sabendo que 

quando  existe  uma  diferença  de  temperatura  entre  duas  regiões  do  espaço  esta  tende  a 

desaparecer,  espontaneamente.  A  transmissão  de  calor  efetua-se  de  três  maneiras  distintas, 

designadas de condução, convecção, e radiação,  obedecendo cada uma, leis próprias (ENNIO 

CRUZ DA COSTA, 1982).

A divulgação de meios para a conservação da energia é necessária porque energia é um insumo 

indispensável à infra-estrutura, sendo que sua demanda cresce a cada ano. As formas de geração 

de energia elétrica no Mundo são provenientes de fontes renováveis e extremamente poluentes, 

como derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural (JANNUZZI & SWISHER, 1997). A 

conservação  da  energia  também  se  dá  pelo  aproveitamento  das  fontes  naturais  que  estão 

prontamente disponíveis, mas que precisam de mecanismos para viabilizar o seu emprego, para 

os benefícios dos que viram a usufruir destes.  

A COPEL (Manual de Eficiência na Indústria) esclarece aos seus clientes sobre a sua filosofia do 

que é conservação de energia, neste está inciso que conservação é eliminar desperdícios, fazer o 

uso  racional  gastando  somente  o  necessário,  buscando  o  desempenho  máximo  com mínimo 

consumo; e ainda que conservação não é, ou não significa racionamento, a perda de qualidade de 

vida, comprometimento e produtividade ou desempenho de atividades que envolvem o consumo 

de energia; porque a conservação maximiza os investimentos já efetuados nos sistema elétricos e 

reduz custos para o país e para o consumidor.



OBJETIVO

-Demonstrar que através de visitas da comunidade pode se levar o conhecimento de formas de 

como se pode efetuar a conservação de energia. Expor à comunidade diversos mecanismos para 

melhor uso da energia presentes na casa inteligente gerando uma visão mais abrangente, do que 

pode ser conseguido no âmbito da melhor utilização dos vários tipos de fontes de energia, para 

conservação e seu uso eficiente.

-Expor a comunidade externa e interna às tecnologias  empregadas  no PROJETO CASA, que 

viabilizam  o  uso  eficiente  de  energia  para  proporcionar  o  conforto  térmico  dos  moradores 

utilizando fontes de energia primária. 

- Despertar nos alunos do ensino médio, o interesse pelas áreas de engenharia, e ainda levar para 

a  sala  de aula  e  para  a  suas  casas  uma discussão  sobre conceitos  para  melhor  utilização  da 

energia. 

MATERIAL E MÉTODOS

As casas possuem voluntários, como seus moradores, estes são responsáveis pela construção de 

dados referentes ao consumo de energia elétrica e água nas casas e cuidados com a manutenção 

física da casa. O Projeto Casa inteligente visa à busca de conforto ambiental com eficiência em 

energia, utilizando para isto técnicas e materiais de construção, combinando um projeto inovador 

com modernas tecnologias,  pretende-se demonstrar o quanto ainda pode ser feito para que as 

pessoas usufruam um ambiente mais confortável, sem necessariamente gastar mais. 

A “Casa inteligente” - tem uma área construída de cerca de 50 m², e possui uma forma octogonal, 

e isto é para que ela aproveite a insolação e os ventos, mesmo que o terreno seja considerado de 

má orientação. A “Casa convencional” é uma residência que é construída nos moldes dos projetos 

que vem sendo comumente empregados no país, possui área construída de 50 m². As duas casas 

são monitoradas  pelo laboratório do Centro de Análise de Sistemas Alternativos de Energia – 

CASA.

O monitoramento dos índices de consumo (eletricidade, água e gás) e conforto (temperatura e 

ventilação) é efetuado pelo laboratório do Centro de Análise de Sistemas Alternativos de Energia 



- CASA e cujos dados são processados por sistemas computacionais de controle automatizado 

que  vêm  sendo  desenvolvidos  pela  equipe  de  estudos  e  pesquisas  na  área  da  ciência  da 

Computação.  Completam os recursos da casa equipamentos destinados a aproveitar  a energia 

solar  para  produzir  água  quente  e  energia  elétrica,  ventiladores  e  aberturas  de  ventilação 

automatizadas, e todo um sistema de acionamento remoto e monitoração de variáveis ambientais. 

Tudo é controlado por programa de computador.

As visitas são iniciadas na casa convencional e nesta é discorrida sobre o que poderia ter levado 

em consideração em seu projeto original. Na casa convencional não se leva em consideração a 

orientação do terreno para insolação ou a ventilação de convecção ou ventilação cruzada, o uso 

de lâmpadas incandescentes, e a pintura não considera uma maior reflexão de luz.

A casa inteligente consiste em uma residência de arquitetura e tecnologias inovadoras, de formato 

octogonal, elevada do chão, clarabóia e exaustores. O formato visa obter o melhor proveito dos 

ventos e da insolação, as paredes por serem de material de bom isolamento térmico, mantém a 

casa aquecida. Através da clarabóia de 8 m² o módulo residencial inovador recebe boa parcela da 

radiação solar, pois, por ser de uma construção inteligente, projeta sombra sobre a clarabóia nos 

180 dias mais quentes do ano e nos dias restantes. A facilidade de passagem dos raios solares 

ocorre pela proteção feita por brises que faz com que sua sombra seja projetada para o interior da 

casas  no  verão.  Os  instrumentos  que  viabilizam  o  objetivo  do  projeto,  como  os  citados 

anteriormente, serão apresentados a seguir:

• Lâmpadas fluorescentes compactas – Estas lâmpadas são conhecidas como lâmpadas frias 
por não perderem energia na forma de calor.  Consiste em bulbo cilindro revestido de 
material fluorescente (cristais de fósforo), contendo vapor de mercúrio a baixa pressão e 
na sua extremidade possui eletrodos de tungstênio.

• Lareira – Localizada na sala, posta em ação nos dias frios de inverno, aquece não só o 
ambiente de estar, mas também o banheiro localizado no centro, já que as suas tubulações 
estão integradas  com este.  O ambiente  se aquece pelo principio  que a tubulação  com 
temperatura maior tende a perder calor para o ambiente de menor temperatura.

• Paredes – construída com considerada espessura e tendo em seu constituinte um concreto 
celular, feito isso para provocar o isolamento térmico. 

• Arrefecimento da casa pelo box – A água armazenada no subsolo é bombeada, com o fim 
de  provocar  o  arrefecimento  da  casa  pelas  paredes  do  Box  em  vidro  e  que  tem 



comunicação com o ambiente de estar da casa. Agora a água tem função de absorver o 
calor ambiente tendendo ao equilíbrio, tendo função contraria da lareira.

• Janelas – Tem suas esquadrias composta por dois vidros recheados com ar, este funciona 
como isolante. 

• Aberturas laterais – São seis aberturas dispostas nas faces laterais,  este ar que entra é 
canalizado até seu centro onde ajudará na convecção feita por um exaustor elétrico No 
dias frios de inverno estas são fechadas.

• Tijolos  do centro  da casa – A casa é  construída na  forma octogonal,  as  paredes  que 
limitam  sala,  quartos,  cozinha  com  o  banheiro  também  constroem  esta  forma  (  um 
octagno dentro de um octagno). A uma altura destas paredes centrais estão construídas 
com tijolos de considerável  inércia  térmica  (não possuem variação  de temperatura),  a 
partir de 2,5 m estas paredes é constituída com tijolos também em vidro só que possuindo 
furos  para  que  o  ar  aquecido  possa  passar  para  a  área  central  realizando-se  assim  a 
exaustão deste.

• Painéis solares – Coletam a radiação solar para aquecimento de água, com o princípio de 
propriedades  termoleculares  da  água,  esta  é  armazenada  em  uma  caixa  de  água 
devidamente  isolada  e  possuindo  um Boyle  para  atingir  uma  maior  temperatura.  Em 
outros painéis faz se uso da radiação solar para geração de energia, pelo principio que 
quando a radiação incide sobre as células de silício, os elétrons da eletrosfera saltam de 
camada e geram com isso uma diferença de potencial.  

O visitante tem acesso visual a todos os mecanismos apresentados, com eventual explicação de o 

porquê  este  é  empregado  na  estrutura  física  da  casa,  discorrendo  sobre  suas  características 

intrínsecas  dos  materiais  que  lhes  fazem  adquirir  propriedades  interessantes  para  serem 

empregados na construção da casa ou de algum instrumento ali existente.  

RESULTADOS E DISCUÇÕES

Através destes instrumentos empregados na casa inteligente consegue-se um bom material prático 

para proporcionar aos estudantes que são a maioria dos visitantes que revisem seus conteúdos 

assistidos em aula.  Os estudantes  aperfeiçoam os conceitos  dados em sala de aula,  conceitos 

como  os  das  áreas  de  meio  ambiente  e  elétrica;  sobre  transferências  de  calor  em  fluídos, 

quantização de gastos de energia em aparelhos usados nos domicílios entre outros. Auxiliando 

deste modo o professor na assimilação do conhecimento.

Com as visitações no projeto casa se consegue divulgar maneiras mais eficiente de se usar a 

energia para a comunidade, como e com quais aparelhos são melhores de serem usados dentro da 

sua linha pertencente.



O modo que pode ser aproveitado as fontes de energia primária, para diminuição do consumo da 

própria energia elétrica em sua forma secundária para refrigeração, ou aquecimento do ambiente 

ou da água, visto que os usos finais responsáveis pelo consumo residencial de eletricidade de 

quase  80%  (COPEL  2001)  são:  refrigeração  na  qual  predominam  as  geladeiras  e  freezer; 

aquecimento, sendo destacado o uso de chuveiros; e a iluminação, na qual o uso das lâmpadas 

incandescentes  é  predominante,  mesmo  estando  entre  as  menos  eficientes  encontradas  no 

mercado hoje.

Investir  em  tecnologia  eficiente  para  os  vários  usos-finais  requer  maiores  gastos  iniciais. 

Entretanto, o custo de conservar 1,0 (um) kWh é geralmente mais barato que a sua produção, por 

isso a vantagem da eficiência energética em ter um menor custo que a produção de energia. 

Termina-se a visita com a realização de um “fit back”, que é uma conversa realizada com os 

visitantes com o intuito de saber a que nível chegou o envolvimento do visitante com o projeto. 

Neste ponto, eles são indagados sobre quais tecnologias podem ser levadas até a sociedade com 

maiores facilidades, devido esta ter aspectos que sejam mais adequáveis a realidade econômica e 

o nível de desenvolvimento tecnológico em que a sociedade brasileira se encontra.

Já os profissionais que a visitam procuram ver na casa alternativa que poderão ser viabilizadas 

em seus projetos. Além de eles poderem também rever conceitos vistos durante a sua formação. 

Os profissionais conseguem ainda ofertar idéias, que poderiam ser concebidas no projeto, que o 

deixariam ainda mais completo.

Todos os visitantes assinam um livro de registro durante o “fit back”, nele está registrado as 

diversas pessoas que já tiveram a oportunidade de visitar ao PROJETO CASA, contendo também 

a data de visita ao projeto.

CONCLUSÕES

Quem visita o projeto consegue realizar  um paralelismo de informações sobre as duas casas, 

conseguindo ao final poder analisar o que seria interessante para ser empregado em residências 

convencionais.



As visitas  conseguem servir  de  meio  para  divulgação  de  maneiras  para  melhor  conservar  a 

energia  e  a  utilização  de  aparelhos  que  são  eficientes  em consumo  de  energia  e  também a 

contribuição da universidade para a construção de um mundo mais habitável e justo.

As tecnologias inovadoras empregadas no projeto fazem aguçar a curiosidade dos que a visitam, 

podendo fazer despertar futuros pesquisadores ajudando no desenvolvimento da engenharia no 

nosso país. 

A conservação da energia pode ser efetuada pela utilização ainda bruta dos recursos naturais, 

aplicando-os para aumentar conforto ambiente para os moradores das residências.
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ASSENTAMENTOS RURAIS 
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RESUMO: Atualmente  um  dos  grandes  desafios  para  a  região  Oeste  do 
Paraná está centrado na implantação de ações que promovam a geração de 
tecnologias voltadas para agricultura orgânica familiar, tornando-a sustentável, 
agregando  valor  ao  produto  e  diminuindo  os  custos  de  produção.  Neste 
sentido, este projeto visa estimular e desenvolver a avicultura ecológica nos 
assentamentos  rurais  para  fortalecer  a  agricultura  familiar  e  a  segurança 
alimentar. A metodologia utilizada contempla visitas técnicas às propriedades 
envolvidas,  realização  de  cursos  de  capacitação  básica  em  Avicultura 
Ecológica, bem como elaboração de material de apoio, e a realização de um 
Encontro Regional de Avicultura Ecológica. Ao final do projeto serão cerca de 
240 agricultores/agricultoras capacitados e estima-se que 30% destes estejam 
em processo de conversão agroecológica e com os resultados dos trabalhos de 
pesquisa, pretende-se gerar e validar informações a serem recomendadas pela 
assessoria técnica e adotadas com segurança pelos agricultores.

PALAVRAS  CHAVE: Sustentabilidade,  Avicultura  Ecológica,  Agricultura 
Familiar.

INTRODUÇÃO: O mercado de produtos orgânico alcançou 25 bilhões US$ em 
sua maior parte sendo introduzidos no mercado da Europa e América do Norte. 
Isso ocorre pela grande aceitação dos produtos orgânicos pela população pelo 
o valor atribuído a esses produtos no mercado que chega a ser mais de 20% 
em relação ao produto convencional, remunerando melhor o produtor que é 
estimulado  a  produzir  (WILLER,  2006).  Outro  aspecto  relevante  é  a 
qualificação dos consumidores a respeito desse mercado que ocorre devido ao 
maior  acesso  à  informação,  à  valorização  do  corpo  e  da  saúde  em 
conseqüência  do impacto de  ocorrências como a presença de dioxinas  em 
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alimentos, peste suína, do botulismo, vaca louca, a atual e constante incidência 
da  gripe  aviária,  além  da  polêmica  sobre  os  efeitos  dos  transgênicos 
(AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, 2006).

Atualmente tem-se 19 mil propriedades certificadas no Brasil, localizadas 
principalmente  nas  regiões  Sudeste  e  Sul,  nas  quais  de  70  a  80  %  são 
baseadas na agricultura familiar e representaram 1 % do PIB brasileiro de 2003 
(Câmara Brasil  Alemanha, 2005). Entretanto, grande parte das propriedades 
que praticam a agricultura orgânica não são certificadas, aumentando esses 
valores, uma vez que os mesmos não entram nas estatísticas oficiais.

No Estado do Paraná, a área média por produtor orgânico é de 3,30 
hectares, sendo os principais produtos cultivados são a soja, hortaliças frutas, 
café e milho (HAMERSCHIDT, 2003).  Na safra 2003/2004 haviam cerca de 
4138 agricultores orgânicos certificados, ocupando cerca de 11330 há em todo 
o estado do Paraná que é  o segundo maior produtor de orgânicos do país, 
com um valor produzido de R$ 60 milhões em 2002/2003 (EMATER/PR, 2005).

Na região de abrangência da bacia hidrográfica Paraná III (BPIII) dentre 
a qual está o município de Marechal Cândido Rondon, atualmente têm-se em 
torno  de  710  famílias  organizadas  em 15  associações,  e  duas  cooperativa 
praticando a agricultura orgânica e outras 360 sendo capacitadas (IPARDES, 
2005).

Atualmente um dos grandes desafios para a região Oeste do Paraná 
está  centrado  na  implantação  de  ações  que  promovam  a  geração  de 
tecnologias voltadas para agricultura orgânica-familiar, tornando-a sustentável, 
agregando valor ao produto e diminuindo os custos de produção. Buscando 
contribuir para sanar essas dificuldades, vem sendo desenvolvido na região um 
amplo programa de agricultura orgânica, envolvendo o setor público (Emater, 
institutos  de  pesquisa,  prefeituras,  universidades),  ONGs,  Associações  de 
Produtores Orgânicos e a ITAIPU Binacional. Esse programa visa incentivar a 
adoção pelos agricultores da produção orgânica, formar e qualificar técnicos e 
agricultores  para  atuarem juntos a  esses,  estimular  e  apoiar  a  organização 
desses  produtores  e  formar  uma  Rede  de  Propriedade  de  Referência  em 
Agricultura Orgânica, gerando com isso tecnologias e sistemas de produção 
adaptadas às condições edafo-climáticas, sociais, econômicas e culturais da 
região.

O Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA) é uma Organização 
Não  Governamental  que  atua  1997,  com  ênfase  na  assessoria  técnica 
agroecológica,  apoio  à  agricultura  familiar  e  suas  formas  de  organização, 
desde  a  produção  até  a  comercialização,  abrangendo  os  municípios  de 
Marechal  Cândido  Rondon,  Mercedes,  Nova  Santa  Rosa,  Maripá,  Quatro 
Pontes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Ibema, Cascavel,  Diamante do 
Oeste, São Miguel do Iguaçu, Missal e Itaipulândia. O público atendido vem 
aumentando ano após ano, um exemplo disto, é que nos dois últimos anos 
passou de 150 para 260 famílias assessoradas diretamente por essa entidade. 
Esse aumento ocorreu principalmente devido a parceria com o Assentamento 
Ander  Rodolfo  Henrique,  cerca de com 110 famílias assentadas,  locado no 



município de Diamante do Oeste-Pr .
Diamante D'Oeste possui uma população estimada em 2004 de 2.633 

habitantes. A economia do município baseia-se na agropecuária, com destaque 
para as culturas de algodão, soja, fumo e milho e pecuárias leite e avicultura. 
Possui uma área Territorial:  309.109Km2 com uma taxa de Urbanização de 
50,80% e IDH: 0,71 (IPARDES, 2005).

A pecuária  atual  vem apresentando custos altos e a necessidade de 
investimentos ainda maiores para adequação às normativas vigentes, além do 
grande  impacto  ambiental  que  vem  causando,  principalmente  devido  à 
utilização de produtos altamente tóxicos e promotores de crescimento, resíduos 
estes  persistentes  no  ambiente,  portanto  a  iniciativa  de  gerar  e  repassar 
informações  que  buscam  contornar  tais  problemas  são  extremamente 
importantes.  Neste  sentido  o  CAPA,  vem  buscando  capacitar  seu  corpo 
técnico, capacitação aos agricultores através de cursos, palestras e eventos e 
desenvolver pesquisas participativas nas propriedades junto aos agricultores e 
em área experimental em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE).

Frente à realidade preocupante em que se encontra a pecuária atual, 
com  custos  altos  e  a  necessidade  de  investimentos  ainda  maiores  para 
adequação às  normativas  vigentes,  além do grande impacto  ambiental  que 
vem causando, devido à utilização de produtos altamente tóxicos e promotores 
de  resíduos  persistentes  no  ambiente,  a  iniciativa  de  gerar  e  repassar 
informações  que  buscam  contornar  tais  gargalos  são  extremamente 
importantes e devem ser contempladas. Os dados alarmantes levantados pela 
fundação Getúlio Vargas comprovam as conseqüências frente ao quadro que 
se  instalou,  de  1994  a  2002,  em  que  os  produtores  agrícolas  brasileiros 
sofreram  uma  descapitalização  de  44,4%,  bem  como  os  números  desse 
período,  mostram que os preços recebidos pelos produtos aumentaram em 
89,7%,  enquanto  os  preços  de  insumos  pagos  pelos  produtores  subiram 
134,7%,  o  que  mostra  a  incapacidade  e  inviabilidade  dos  métodos 
convencionais de gerarem resultados positivos para os produtores rurais. 

Diagnóstico realizado e lançado em 2005 pela parceria do Ipardes/Iapar/
Deser avaliou os gargalos tecnológicos da agricultura familiar, as informações 
levantadas  para  atividade  de  avicultura  quer  seja  em  sistema  de  manejo 
convencional  ou  orgânico,  apresentam  a  região  Oeste  como  sendo  a  de 
segundo  lugar  com  maior  número  de  problemas  elencados.  Entre  os  sete 
grupos de problemas, a alimentação dos animais representa mais de um terço 
deles. Vale ressaltar que tal deficiência está associada à falta de qualidade na 
alimentação geradas pelo manejo inadequado, gerando a partir daí problemas 
de  sanidade  animal,  custo  elevado  em  complementos  alimentares  e 
medicamentos.

O  desconhecimento  do  produtor  é  um  dos  gargalos  preocupantes 
também,  provavelmente  pela  dificuldade,  quer  seja  financeira  e/ou  de 
aprendizado,  além  da  não  orientação  adequada  por  métodos  simples  e 
acessíveis à realidade do produtor familiar, constituindo-se dessa forma, num 



elemento  atual  de  restrição  ao  desenvolvimento  da  atividade  leiteira.  As 
sugestões para sanar tais causas estão vinculadas à assistência técnica e à 
capacitação dos produtores. Na região Oeste ficou patente a demanda por um 
programa de apoio  governamental  para  implementar  ações específicas  que 
possam incentivar a condução da atividade.

OBJETIVOS: Estimular  e  desenvolver  a  Avicultura  Ecológica  nos 
Assentamentos  Rurais  para  fortalecer  a  agricultura  familiar  e  a  segurança 
alimentar.
Objetivos Específicos:
- Capacitar os agricultores em avicultura ecológica;
- Implementar o uso da homeopatia animal e vegetal entre os agricultores como 
ferramenta auxiliar importante dentro do processo agroecológico na região;
-  Validar  pesquisas  em  avicultura  ecológica,  em  área  experimental,  para 
difusão à agricultores familiares;
- Prestar assessoria técnica aos agricultores familiares envolvidos no projeto;
- Ampliar a área de avicultura ecológica para aumentar o número de pintainhos 
a serem fornecidos aos agricultores;
- Elaborar materiais técnicos de divulgação e formação em agroecologia
- Fortalecer e melhorar a dieta alimentar dos assentados através da criação 
ecológica de aves;
- Resgatar e preservar raças caipiras importantes para o processo de seleção e 
melhoramento da avicultura ecológica;
- Realizar estudo de viabilidade econômica a partir do custo de produção.

MÉTODOS: 
1 - Curso básico de Avicultura Ecológica

Serão  realizados  quatro  cursos  de  capacitação  básica  em Avicultura 
Ecológica, abordando: raças rústicas, instalações e manejo; uso da fitoterapia e 
homeopatia; controle sanitário; produção de carne e ovos para o consumo da 
família. O curso terá duração de 15 horas com atividades teóricas e práticas.

Ao final do curso os participantes assumem o compromisso de divulgar 
as  técnicas  abordadas  aos  demais  integrantes  de  seus  grupos  e/ou 
Associações.
2 - Visitas técnicas nas propriedades

Serão realizadas 60 visitas técnicas beneficiando cerca de 110 famílias, 
no período de doze meses, para conscientização e explanação das vantagens 
da  produção  agroecológica;  bem  como  a  implantação  do  sistema  como 
proposta de viabilização das propriedades familiares.
3 - Encontro Regional de Avicultura Ecológica

No decorrer do projeto será realizado um encontro regional de avicultura 
ecológica  com  a  participação  estimada  de  80  participantes,  dentre  eles 
técnicos, agricultores que produzem aves e novos interessados, em Marechal 
Cândido Rondon.

O  encontro  terá  dois  momentos:  -  primeiro:  espaço  de  troca  de 



experiências  entre  agricultores  e  técnicos,  em  pequenos  grupos,  para 
contextualização  das  atividades  desenvolvidas  na  região  e:  -  no  segundo, 
serão  proporcionadas  palestras  sobre  o  tema  com  enfoque  na  produção 
ecológica de aves.
4 - Elaboração de material de apoio

Durante  o  projeto  serão  elaborados  materiais  técnicos  de  apoio  aos 
cursos a serem realizados.

DISCUSSÃO E RESULTADOS ESPERADOS: 
O projeto iniciou-se em outubro de 2007. Nesse período, foram realizados: 

seleção dos estagiários, contratação dos técnicos, contatos com agricultores 
familiares e com os coordenadores do Assentamento Rural  Ander Henrique 
Rodolfo, no município de Diamante do Oeste – PR.

Foram  realizadas  reuniões  entre  a  equipe  selecionada  (UNIOESTE, 
profissionais e acadêmicos) e os parceiros (CAPA), as quais foram necessárias 
para definir-se a metodologia de ação no assentamento. Além disso, houve 
participação da equipe nas reuniões com os coordenadores e os assentados, 
onde  foi  feita  a  apresentação  da  equipe  e  da  proposta  de  trabalho  aos 
agricultores familiares.

Em seguida,  realizou-se  o  levantamento  das  famílias  interessadas  em 
participar do desenvolvimento do projeto,  sendo que o Assentamento Ander 
Rodolfo Henrique é dividido em 10 grupos com aproximadamente 10 famílias 
cada.  A  priori,  decidiu-se  que  de  cada  grupo  participaria  uma  família, 
posteriormente estendendo-se as demais interessadas. 

A partir disto, realizou-se visitas técnicas às propriedades selecionadas. 
As  primeiras  visitas  priorizavam  explicar  detalhadamente  os  objetivos  do 
projeto a estas famílias, destacando as vantagens da criação sustentável, do 
manejo agroecológico, com agregação de valor ao produto, visando diminuir os 
custos  de  produção,  bem  como  definir  o  local  mais  adequado  ao 
desenvolvimento da atividade avícola, os materiais disponíveis para construção 
de instalações e  alimentação alternativa.  As  visitas  continuam sendo feitas, 
com o intuito de prestar assessoria e acompanhamento da cria e recria das 
aves. 

Coletou-se amostras de solo das propriedades participantes, as quais os 
agricultores  ecológicos  já  definiram o  local  de  implantação  da  pastagem e 
instalações para manejo,  encaminhando-as para análises físico-químicas no 
Laboratório de Química do Solo da UNIOESTE. 

Também  coletou-se  amostras  de  alimentos  alternativos,  como  milho, 
guandu, crotalaria, mandioca, mucuna, girassol e tremoço, que foram enviados 
para o Laboratório de Nutrição Animal da UNIOESTE, para análise de Matéria 
Seca, Proteína Total, Gordura, FDN, FDA e Cinzas, uma vez que em todas as 
propriedades existe a disponibilidade de alimentos alternativos,  como frutas, 
grãos e hortaliças, o que diminui os custos com alimentação.

Durante as visitas, verificou-se que as propriedades localizadas em partes 
mais altas do relevo sofrem com a escassez de água, o que dificulta o acesso à 



água potável por parte desses agricultores, até mesmo para consumo próprio, 
podendo-se considerar  a água como fator limitante para a produção.  Já as 
propriedades que se localizam em áreas mais baixas têm maior disponibilidade 
de água. Algumas propriedades possuem poços artesianos. 

Com relação  a  materiais  disponíveis  para  construção  das  instalações, 
verificou-se algum tipo de material alternativo, como madeira sem uso, arame, 
cestos, cercas, entre outros, bem como algum tipo de estrutura própria para a 
criação de aves, como galinheiros, ninhos, bebedouros, que já eram utilizados 
e podem ser reaproveitados.  Todas as propriedades contam com aparelhos 
eletrificadores de cercas, que podem ser utilizados para eletrificar as cercas de 
contenção dos piquetes de criação.

Dando seqüência ao trabalho realizado, entregou-se pintinhos e mudas às 
famílias selecionadas. Os pintinhos levados são de raças rústicas (Plymouth 
Rock Barrada, Rhode Island Red, New Hampshire, Gigante Negra de Jersey, 
Sussex,  Label  Rouge)  que  se  adaptam  mais  facilmente  as  condições 
apresentadas. As mudas entregues são de frutíferas e para sombreamento, de 
crescimento  rápido,  com  o  objetivo  de  suprirem  mais  rapidamente  as 
necessidades do local.

Ao  final  do  projeto,  pretende-se  alcançar  240  agricultores/agricultoras 
capacitados, e estima-se que 30% destes estejam em processo de conversão 
agroecológica  e  que  haja  a  adoção  do  manejo  ecológico  de  aves  por  60 
propriedades envolvidas no processo. 

Com os resultados do trabalho de pesquisa, pretende-se gerar e validar 
informações a serem recomendadas pela assessoria técnica e adotadas com 
segurança pelos agricultores.  

CONCLUSÕES: Com  o  desenvolvimento  da  avicultura  no  assentamento, 
espera-se que os agricultores familiares sintam-se estimulados a se iniciarem 
nessas atividades e que, mais do que isso, possam colocar seu produto em 
suas mesas, melhorando a sua qualidade de vida a partir da sua alimentação, 
e também de seus familiares, além de contribuir na sustentabilidade da sua 
propriedade  rural  de  forma  ecologicamente  correta,  e  ainda,  se  houver 
excedentes, poder comercializar seus produtos, contribuindo na renda familiar. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. Pesticide residues in food. 
Rev. Saúde Pública, Apr. 2006, vol.40, no.2, p.361-363. ISSN 0034-8910.

WILLER, H.  Organic Agriculture Worldwide.  Bad Dürkheim: IFOAM, 2006. 
<http://www.fao.org >. Acesso em: 08 Abr 2006.

CÂMARA BRASIL ALEMANHA. Caderno especial  Biofach 2005.  Publicação 
da Câmara de Comércio e Industria Brasil-Alemanha. Ano 13, n. 01. 15p. 
2005.



EMATER.  Os números da agricultura orgânica no Paraná. Curitiba, 2006. 
Disponível em: <www.emater.gor.br>  acesso em 05 ago 2006.

HAMERSCHIDT, I.  Evolução da produção orgânica no Paraná. Disponível 
em <http://www.emater.pr.gov.br/agriorg > acesso em 26  out  2006.

INSTITUTO  PARANAENSE  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E 
SOCIAL, INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IPARDES. Identificação 
de  gargalos  tecnológicos  da  agricultura  paranaense:  subsídios  e 
diretrizes para uma política pública: sumário executivo. Curitiba, 2005.



DISCUTINDO AGROECOLOGIA NO SUDOESTE DO PARANÁ A PARTIR DO III 

SEMINÁRIO ESTADUAL DE ESTUDOS TERRITORIAIS

Beatriz Rodrigues Carrijo

Luciano Zanetti Pessoa Candiotto

Adilson Francelino Alves

Marcos Aurélio Saquet

Michele Briskievich

Suzana Gotardo de Meira

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Painel

RESUMO

O III Seminário Estadual de Estudos Territoriais (SEET), realizado em maio de 2007 

na Unioeste  –  Francisco  Beltrão objetivou dar  continuidade  aos debates  promovidos  pelo 

GETERR  (Grupo  de  Estudos  Territoriais)  durante  o  primeiro  e  segundo  SEETs 

(respectivamente, 2003 e 2005), bem como nas pesquisas realizadas pelos membros grupo. 

Acreditamos que possibilitar o intercâmbio com outros pesquisadores e técnicos envolvidos 

com o desenvolvimento territorial e com a agroecologia, fortaleceu a compreensão do assunto 

e contribuiu para os discentes e docentes de Geografia e de outros cursos terem contato com 

novas idéias e propostas em relação aos temas abordados durante o evento.

Na  edição  do  III  SEET,  contamos  com  as  presenças  dos  professores  Giuseppe 

Dematteis  (Universidade  de  Turim)  e  Ricardo  Abramovay  (USP),  pesquisadores  que  são 

referências acadêmicas em seus países. Outra novidade nessa edição diz respeito à abertura de 

espaços para a apresentação de comunicações orais, que foram publicadas nos anais do III 

SEET. As palestras resultaram no livro “Agroecologia e Desenvolvimento Territorial”, que se 

encontra em processo de editoração.

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia, Desenvolvimento Territorial, Sudoeste Paraná.



INTRODUÇÃO

A realização da terceira edição do Seminário Estadual de Estudos Territoriais, promovido 

pelo GETERR (Grupo de Estudos Territoriais) da Unioeste, campus Francisco Beltrão, foi 

motivada  pelos  profícuos  resultados  obtidos  com a  realização  do  primeiro  e  do  segundo 

SEETs, conforme mencionado anteriormente, bem como pela pertinência da continuidade dos 

debates e da produção no que tange o desenvolvimento territorial, seja a nível teórico, seja nas 

políticas públicas do governo federal por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA). 

Devido ao fato de ser um dos territórios de atuação da SDT/MDA, o Sudoeste paranaense 

vem recebendo recursos para a execução de projetos voltados à agricultura familiar, e para 

tanto, as instituições governamentais e não-governamentais vêm se organizando para discutir 

as prioridades e direcionar os investimentos. Com o intuito de contribuir para essa inovadora 

experiência,  o  GETERR  vem  participando  dos  debates,  sobretudo  no  que  tange  o 

planejamento  das  ações  e  a  sistematização  das  informações  por  meio  de  pesquisas  e 

publicações que buscam estabelecer um nexo entre prática e teoria.

Portanto,  além  de  ser  um  espaço  fundamental  para  comunidade  acadêmica  do  

sudoeste paranaense e de todo o estado do Paraná, o III SEET se constituiu em um evento que 

permitiu  aprofundar  o  debate  em torno  da  eficácia  e  das  limitações  da  efetivação  dessa 

política pública implementada a partir de 2002 pelo governo federal.

Apesar  de  estarmos  vivenciando  o  processo  em  um  território  específico  (sudoeste 

paranaense), o III SEET debateu aspectos teórico-metodológicos referentes ao território e ao 

desenvolvimento territorial, estendendo a abordagem para a realidade paranaense, nacional e 

européia (onde tais temas vêm sendo trabalhados desde a década de 1970). Ademais, nessa 

terceira edição do SEET, discutimos também a relação entre desenvolvimento territorial, meio 

ambiente  e  agricultura  familiar,  de  modo  que  o tema  em destaque  foi  a  agroecologia,  já 

implementada e bem difundida no Sul do Brasil e no sudoeste do Paraná.

Desta forma, trouxemos para o III SEET pesquisadores que vêm, a partir da produção 

científica  européia,  trabalhando  com  aspectos  teóricos  do  desenvolvimento  territorial; 



pesquisadores e técnicos debruçados sobre a questão da agroecologia; assim como resultados 

de pesquisas realizadas no sudoeste paranaense, no Paraná e no Brasil.

OBJETIVOS

O evento teve como objetivo geral:  estabelecer  um intercâmbio com pesquisadores 

vinculados à temática do evento, trazendo para discentes, docentes, entidades de classe e para 

toda  a  sociedade  interessada  novas  informações  e  abordagens  sobre  o  desenvolvimento 

territorial e a agroecologia. Teve ainda como objetivos específicos: a) discutir e aprofundar os 

estudos do conceito de território, desenvolvimento territorial e agroecologia, no contexto da 

agricultura  familiar;  b)  Entrar  em contato com a produção científica  européia  e brasileira 

sobre  os  temas  abordados;  c)  Possibilitar  um  espaço  de  diálogo  entre  a  comunidade 

acadêmica, representantes políticos, movimentos sociais e entidades de classe sobre temas tão 

pertinentes  à  realidade  paranaense  e  do  sudoeste;  d)  Aprofundar  o  intercâmbio 

interinstitucional (UNIOESTE, IES DO PARANÁ, Universidade de Turim, USP, UNESP, 

MDA/SDT,  AOPA,  CAPA,  ASSESOAR,  AMSOP,  Prefeituras  municipais  do  sudoeste 

paranaense) e entre pesquisadores de diferentes grupos de pesquisas; e) Apontar elementos 

para a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento territorial analisando as políticas 

da  Secretaria  do  Desenvolvimento  Territorial/Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário;  f) 

Debater  as  potencialidades  e  as  limitações  da  agroecologia  e  de  práticas  similares,  com 

enfoque no desenvolvimento  territorial  do sudoeste  paranaense;  g)  Abrir  um espaço para 

apresentação  de  resultados  de  pesquisas  realizadas  por  docentes,  discentes  e  outros 

profissionais vinculados à temática; h) Divulgar e socializar os resultados obtidos por meio da 

publicação de um livro do evento e dos anais do mesmo.

MÉTODOS

O evento foi realizado nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2007, no anfiteatro da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Francisco Beltrão. Desenvolvemos a 

seguintes atividades: no dia  29/05/2007, às  19:30h o evento foi aberto com a Conferência 



“Território,  Desenvolvimento Local  e Sustentabilidade” ministrada pelo Prof. Dr.Giuseppe 

Dematteis – Universidade de Turim. 

No dia 30/05/2007, tivemos a apresentação de Comunicações Orais pela manhã e a  Mesa-

redonda  “Agroecologia:  limites  e  perspectivas”,  a  noite,  com  a  presença  da  Profa.  Dra. 

Rosângela Hespanhol – UNESP – Presidente Prudente – SP; do Prof. Dr. Adriano A. Saquet – 

Centro Federal de Educação de São Vicente do Sul (CEFET-RS) e do Sr. Valdemar Arl – 

AOPA (Associação de Agricultura Orgânica do Paraná)/Consultor SDT/MDA. 

No dia  31/05/2007, tivemos pela manhã a Mesa-redonda “Agroecologia no Sudoeste 

do  Paraná”  debatida  por  Valdir  Luchmann  –  CAPA  (Centro  de  Apoio  ao  Pequeno 

Agricultor); Serinei Grigolo – ASSESOAR (Associação de Estudos, Orientação e Assistência 

Rural); Antonio Carlos Picinatto – Instituto Maytenus; Nilton Fritz – EMATER – Francisco 

Beltrão – PR. À tarde foi  realizada  mais  uma sessão de Comunicações  Orais  e à  noite  a 

Conferência de Encerramento: “Desenvolvimento Territorial: porque é tão difícil o diálogo 

entre os atores?” ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Abramovay – USP.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

No III Seminário Estadual de Estudos Territoriais contamos com quatrocentos e dez 

participantes inscritos sendo 394 do estado do Paraná e 16 de outros estados (Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso). O público foi formado por 

acadêmicos  dos  cursos  de  graduação  da  Unioeste-Francisco  Beltrão  (principalmente  de 

Geografia, Ciências Econômicas e Economia Doméstica); acadêmicos de cursos de graduação 

e pós-graduação de outras IES; docentes e pesquisadores dessa e de outras IES e de pesquisa; 

representantes de entidades de classe e dos movimentos sociais ligados à agricultura familiar 

(como a Assesoar); professores da rede pública de ensino e representantes da sociedade civil 

organizada,  bem  como  de  órgãos  governamentais,  como  da  Emater-Paraná. Os  temas 

principais, discutidos durante o evento (mesas, conferências e apresentações orais), foram os 

seguintes:  abordagens  do  conceito  de  território,  desenvolvimento  e  sustentabilidade; 

experiências  de  agroecologia  e  desenvolvimento  territorial  no  Paraná,  com  destaque  ao 



Sudoeste;  dinâmicas  econômicas,  atores  sociais  e  desenvolvimento; 

componentes/características da agricultura familiar; concepções de agroecologia.

Também  tivemos  durante  o  evento:  a)  a  organização  de  uma  feira/exposição  de 

produtos (agrícolas) agroecológicos, por associações de produtores do Sudoeste do Paraná; b) 

duas  reuniões,  respectivamente,  com os  profs.  Drs.  Giuseppe  Dematteis  (Universidade  de 

Turim) e Ricardo Abramovay (USP), para tratar de aspectos metodológicos da pesquisa em 

ciências  sociais  e  da  possibilidade  de  realização  de  atividades  conjuntas  (intercâmbio 

interinstitucional).

Além disso, tivemos 35 trabalhos científicos aprovados pela Comissão Científica do 

Evento. Esses trabalhos foram apresentados e debatidos, durante o seminário e publicados nos 

Anais, em meio digital (CDs). Também foi produzido um  DVD, com a filmagem das mesas e 

conferências.  A publicação  de um livro  em fase de editoração,  composto  por textos dos 

palestranes

CONCLUSÕES 

O III SEET (Seminário Estadual de Estudos Territoriais), na nossa avaliação, superou 

as expectativas, especialmente, no que diz respeito à participação de pessoas (acadêmicos e 

professores) de vários municípios do Paraná e de outros estados do Brasil. Além disso, cabe 

destacar a amplitude e o interesse pela temática, o que também chamou nossa atenção, pois é 

grande  a  preocupação,  no  meio  acadêmico,  em  outras  instituições  do  Estado  (como  a 

Emater...), ONGs etc., com relação à agroecologia e ao desenvolvimento local/territorial. Na 

conferência de abertura do evento, por exemplo, tivemos em torno de 600 pessoas presentes.

Valeu,  evidentemente,  enfrentar  o desafio  para a  realização de um evento desta natureza, 

contribuindo para a socialização de pesquisas e experiências de desenvolvimento local, e, para 

qualificar a discussão corrente a cerca dos temas do seminário. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SOCIEDADE:
GESTÃO PARTICIPATIVA

Elizabeth Maria Lazzarotto1 (Coord.);  Elaine Terezinha Turcatel2;  Maria Helena Ampessan Vivan2; 
Adeline Rina Furutani3, Aluana Moraes, Ana Carolina de Souza, Ana Claudia Sierra de Brito, Anna 
Carolina de souza Sulz, Arnei Júnior Rozin, Bruna R. da Silva, Bruna Maria Bugs, Camila Mascarello, 
Carina Biggi de Souza, Caroline Amaral, Cesar Ricardo Milla, Cristina Chang Chao, Daiane Morilha 
Rodrigues,  Daniele  Laguna,  Débora  Tatiane  Feiber,  Fernanda  Angonese,  Gécica  Gracieli  Wust, 
Halana B.  Barbosa,  Jaiana K.  Gubert,  Jaíne  Belloni  de Assis,  Janaine Frangnan Peres,  Janaina 
Ultado Dutra, Joana Camila N. Trufa, Jolana C. Cavalheiri, Laura Ahmann, Luciane Fátima de Souza, 
Luisa  Limberger,  Mariana  Carla  Mendes,  Michelli  Locks,  Nádya  Aline  Dallabrida,  Pecy  Mary  de 
Almeida Lopes, Raquel Rech, Regianni Agostini de Souza, Renann Zanatta, Ritieli Suffiatti,  Simone 
Roecker4, Simony Vanessa dos Santos,  Tainá Moesch,  Tatiane Baratieri4, Thaís  D.  Eberharodt, 
Vanessa Caprioli, Viviane dos Santos Brim.

Área Temática: 05 
Modalidade: comunicação oral 

RESUMO:  O projeto  atende  a  uma população  jovem-adulta,  sendo  a ocupação 
ligada  à  baixa  escolaridade  e  à  falta  de  formação.  Muitas  famílias  possuem 
membros tabagista e/ou etilista e quando doentes, procuram a unidade básica de 
saúde. A hipertensão, a diabete e as doenças de cunho mental são predominantes. 
Possuem  baixos  salários  e  alimentam-se  de  carboidratos.  Possuem  hábitos  de 
higiene em sua maioria precários e o estilo de vida revela a qualidade de vida. Para 
as  famílias,  o  rio  não  tem  importância,  está  poluído  pelo  lixo  e  pelo  esgoto, 
entretanto o significado do meio ambiente é relacionado ao meio onde vivemos. 
Poucas pessoas relataram sobre cuidar, não destruir, não poluir e preservar o meio 
ambiente.  Conclui-se  que,  para  haver  resolução  dos  problemas,  é  necessária  a 
participação  efetiva  do  indivíduo,  da  família  e  da  comunidade.  No atendimento 
domiciliário  são  desenvolvidas  ações  educativas  que  visam  à  melhoria  das 
condições de vida e a diminuição dos impactos causadores de doenças. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental. Participação comunitária. Sociedade.

INTRODUÇÃO:  A  crise  ambiental  se  evidenciou  nos  anos  60,  refletindo-se  na 
irracionalidade ecológica dos padrões de produção e consumo, marcando os limites 
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4 Acadêmicas  apresentadoras  do  trabalho.  moneroecker@hotmail.com,  (45)  88053021  ou 

thatybar@yahoo.com.,br, (45) 88058516.
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do  crescimento  econômico.  Desde  então,  a  educação  ambiental  adquiriu  status 
educacional, tornando-se necessário formar o educando-cidadão para conhecer os 
problemas  ambientais  e  envolver-se  na  solução  dos  problemas.  Para  realizar  a 
educação ambiental é necessário que se eduque para uma cidadania ativa ante aos 
problemas essenciais de vivência do homem.  A questão ambiental estabelece uma 
das mais admiráveis  extensões de atenção e diagnóstico por parte dos diversos 
setores,  pela  coletividade  e  camada  social  composta  pela  sociedade.  A 
disseminação  da  concepção  de  cidadania  foi  expressiva,  orientando  não  só  as 
práticas  políticas  de  movimentos  sociais,  mas  também  mudanças  institucionais, 
como as incluídas na Constituição Federal de 1988. 
Na comunidade, os indivíduos atuam como um todo tem relações face-a-face e têm 
laços de afinidades. Pode-se relacionar a comunidade com a forma de pensar dos 
indivíduos,  afirmando  que  na  comunidade  há  uma  fusão  entre  pensamentos, 
sentimentos e condutas, formando uma consciência, uma unidade. Carvalho (1995, 
p. 16-7) afirma que a “categoria comunidade designa difusamente um agrupamento 
de pessoas que coabitam num mesmo meio ambiente, ou seja, compartilham o que 
se poderia chamar de condições ecológicas de existência, independentemente dos 
fatores estruturais ou conjunturais que lhes dão origem”. 
A  educação  para  a  saúde  proporciona  à  população  o  entendimento  sobre  o 
processo  patológico,  quando  este  existe,  e  as  alternativas  terapêuticas  e 
perspectivas  futuras  em  função  do  agravo  vivenciado.  É  necessária  a 
responsabilidade de “educar para a vida, para o enfrentamento dos problemas a 
partir de uma honesta abordagem de sua gênese, de sua origem, e educar para a 
vida não é propriamente negar a busca de alternativas, mas estimulá-la” (BRASIL, 
2001, p. 39). 
A partir do exposto, o projeto é realizado junto às famílias que vivem nas margens 
do rio Quati  Chico Esquerdo localizado no Jardim União.  O trabalho é realizado 
pelos  acadêmicos do  Curso  de  Enfermagem,  objetivando a realização educativa 
sobre os problemas vivenciados por estas famílias excluídas por habitarem área de 
conservação ambiental. A relevância das atividades junto às famílias são também 
baseada na premissa de seus direitos quanto à saúde, espaço, lazer, trabalho e 
educação.  Haja vista  a precariedade dos serviços de saúde em contemplar esta 
população marginalizada.  Por  um lado a saúde pública não da conta de prestar 
assistência integral (holística), por outro, a secretaria do meio ambiente nada faz 
para  resolver  as  questões  emergentes  quanto  ao  espaço  habitacional.  O  poder 
público da cidade de Cascavel/PR, não investe nas áreas preservação ambientais. 
Percebe-se o sofrimento destes moradores,  que dia-após-dia  procuram por  seus 
direitos, sem, no entanto conseguir resolutividade.
O  projeto  realiza  educação  em  saúde  nas  visitas  domiciliares  levando  a  estas 
famílias conhecimento sobre destino correto do lixo, esgoto, doenças emergentes, 
como  a  dengue,  parasitoses.  Estes  impactos  ambientais,  em  sua  maioria  são 
ocasionados pela falta de educação em saúde. 



OBJETIVOS: Diagnosticar e realizar educação em saúde, sobre os hábitos e estilo 
de vida, doenças, falta de saneamento, meio ambiente e a participação comunitária 
das famílias cadastradas no projeto Educação Ambiental, Saúde e Sociedade.

MÉTODOS: O projeto é realizado com os acadêmicos do Curso de Enfermagem que 
visitam mensalmente às famílias que residem nas margens do Rio Quati Chico no 
Jardim União, orientando-as em suas necessidades de saúde, educação ambiental e 
prevenção das doenças ocasionadas pelo impacto ambiental. As informações que 
viabilizam a realização de ações preventivas são obtidas por meio das entrevistas 
que permitem o diagnóstico da realidade e a análise dos resultados, caracterizando 
o trabalho em ensino, pesquisa e extensão. As atividades baseiam-se em medidas 
preventivas, de promoção à saúde e na busca-se da qualidade de vida das famílias 
por meio do trabalho educativo. Desta forma, a educação ambiental é o processo 
escolhido como um instrumento capaz de desencadear a saúde e elevação da auto-
estima. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Quanto ao perfil socioeconômico e demográfico das 
famílias constatou-se que as 23 famílias são compostas por 70 membros. Destes, 32 
são do sexo masculino e 38 do sexo feminino. A idade predominante deste grupo 
concentra-se na faixa de 21 a 30 anos, seguindo do grupo da terceira idade.  O 
menor percentual está na faixa de 6 a 10 anos e de 31 a 40 anos.
O  grau  de  escolaridade  da  maioria  destas  famílias  é  o  ensino  fundamental 
incompleto.  O segundo índice  mais  freqüente  refere-se  a indivíduos  com ensino 
médio  incompleto.  São  poucos  os  indivíduos  que  completaram o  ensino  médio. 
Dentre  as  23  famílias  que  participam do  projeto,  constatou-se  que  existem  três 
membros analfabetos.  A população com menor grau de educação tem dificuldade 
em assimilar o trabalho educativo.
Com relação à alimentação, observou-se que estas famílias ingerem diariamente em 
maior quantidade: arroz, feijão e verduras, algumas ingerem frutas. Uma parcela que 
das famílias ingere carne vermelha entre 1 a 4 vezes por semana, a metade delas 
ingerem frango com a mesma freqüência e consomem ovos de 1 a 4 vezes por 
semana  e  mesmo  da  metade  delas  comem  macarrão  com esta  freqüência.  Os 
alimentos  menos  consumidos  foram:  frutas,  verduras  e  carne  de  peixe. 
Correlacionando com o poder aquisitivo, constata-se que 7 famílias ingerem 6 na 
semana, carne vermelha, carne de frango e frutas; estas também são as que mais 
comem verduras.
Observou-se que quanto aos hábitos destas famílias, a maioria delas tem membros 
tabagistas e etilistas.  E,  em algumas famílias,  há pessoas que tem por  hábito  a 
prática de jogos. 
A maioria das famílias, em caso de doença, procura a unidade básica de saúde 
existente no bairro; outras buscam atendimento diretamente no hospital; e algumas 
vão à farmácia em busca de assistência para suas doenças. As principais doenças 



existentes entre os membros das famílias são: a hipertensão, existente em 13 das 
23 famílias; a diabete, presente em 6 famílias; e em terceiro lugar, as doenças de 
cunho mental, como a depressão e a esquizofrenia. Também se observou que os 
problemas  cardíacos  são  prevalentes  nesta  população.  Algumas  das  demais 
doenças  existentes  nas  famílias  são:  colesterol  elevado,  enxaqueca,  câncer, 
hepatite B, HPV, problemas de coluna e varizes. 
Às práticas esportivas, observou-se que o percentual de famílias que não realizam 
lazer é  igual  ao de que não fazem esportes.  Somente a minoria destas famílias 
possuem membros que praticam esportes.
Quanto à ocupação das 23 famílias, observou-se elevado índice de aposentados e 
“donas-de-casa”  (do  lar),  aparecendo,  na  seqüência,  trabalhadores  que  realizam 
serviços gerais e pedreiros. Dentro do nível de escolaridade, observou-se somente 
um professor  com formação universitária.  As demais ocupações estão  ligadas à 
escolaridade de ensino médio e fundamental, e, em algumas famílias, percebe-se 
que  a  ocupação  está  relacionada  à  falta  de  formação,  como  agente  ecológico 
(catador de papel). Dentre as 23 famílias, a maior parte delas tem renda mensal que 
gira em torno de R$ 150,00 a R4 1.000,00 reais. 
No  que  concerne  aos  meios  de  comunicação,  constatou-se  que  a  televisão  é 
utilizada pela totalidade das famílias, sendo citados na seqüência, também, o rádio, 
o  telefone  e  o  computador.  A  minoria  utiliza  internet e  revistas.  Os  meios  de 
transporte  utilizados por  estas  famílias,  mais  da  metade utilizam carro  para  sua 
locomoção  e  na  mesma proporção  usam a  bicicleta  para  transporte.  Quanto  ao 
lazer, somente 6 das 23 famílias declararam que realizar alguma atividade de lazer, 
enquanto que a grande maioria delas não tem lazer. 
No que se refere à habitação das famílias que vivem nas margens do rio e ocupam o 
espaço  na  área  de  preservação  ambiental,  verificou-se  que  a  maioria  tem casa 
própria de madeira, sendo que todas têm rede elétrica. O fato de terem casa própria 
dificulta sua remoção desta área. 
Estas famílias declararam que participam de atividades religiosas,  associação de 
moradores do bairro,  reunião junto à escola e na pastoral  da saúde. O grau de 
confiança  desta  população  é  alto  somente  para  com  a  família.  Pouco  mais  da 
metade  confia  nas  instituições.  Menos  da  metade  confia  nos  vizinhos  e  na 
sociedade.  A  grande  maioria  não  confia  no  governo,  nos  políticos  e  partidos 
políticos. 
Quanto  ao  saneamento  básico,  estas  famílias  têm  o  lixo  coletado  pelo  serviço 
público, os resíduos líquidos são lançados no rio ou depositados em fossa. A maioria 
delas obtém água da rede pública; as que utilizam da água de poço filtram e usa 
cloro  para  descontaminar  a  água.  Apesar  de  utilizarem água  tratada  do  serviço 
público, declararam que não tratam a água. Com relação à existência de artrópodes, 
verificou-se  que  existem  baratas,  mosquitos,  moscas  e  roedores.  Quanto  aos 
animais de estimação, a prevalência foi de cães, gatos e pássaros. 
Sobre o rio, 10 famílias relataram que o rio não tem importância, está poluído e não 
serve mais para nada. Têm muito lixo, provoca doenças e atrai bichos. Só problema, 
enche e é poluído e só para criar ratos. É muito ruim, muito mato, muita cobra. O rio 



do bairro só serve para ajuntar sujeira, deveria acabar. As pessoas não deveriam 
jogar  lixo;  tem  que  mandar  limpar.  A  vigilância  de  saúde  tem  como  principais 
objetivos  o  controle  e  monitoramento  das  mais  diversas  formas  de  difusão  das 
doenças e dos fatores de risco, fazendo o controle ambiental dos alimentos e da 
água utilizada para o consumo humano. 
Entretanto, observou-se que das 23 famílias pesquisadas, 13 responderam sobre a 
importância do rio: é bom para o abastecimento e banho. Se fosse limpo seria bom, 
mas  está  poluído.  Importante  prevenir,  retirar  o  lixo  do  rio,  conscientizar  a 
vizinhança, porque necessitamos de água. É importante para a preservação, o ar 
fica mais suave, preservação da natureza. É bom porque abastece a cidade, mas 
tem muita sujeira que faz mal. É bom, alegra mais a natureza e precisamos de água. 
As famílias têm consciência da importância de se preservar o rio, pois entende que 
habitam em área de preservação ambiental,  gerando com isso impacto ao meio 
ambiente.
O meio  ambiente,  para  18 famílias,  significa que:  o  local  onde vivemos,  são as 
árvores.  Tem  que  manter  limpo,  cuidar  do  meio  onde  vivemos.  É  um  meio  de 
sobrevivência. Tem importância para a vida. É preciso cuidar do ambiente, cuidar 
dos animais. Tem o rio, 30 m para cima do rio não pode jogar lixo. Cultivar verduras, 
frutas, plantas. Ter o quintal limpo. Quando acabar o meio ambiente, acaba a vida. 
Preservar a natureza da mata, ar puro, menos riscos de vendavais, segurança para 
a saúde, não poluição. Cuidado com os animais que estão em extinção, com as 
nascentes.  É  o  meio  onde  nós  vivemos,  tem  que  cultivar,  cuidar  bem.  O  meio 
ambiente é tudo, porque precisamos dele para a sobrevivência, é o ar, a água, a 
mata. Algumas famílias não souberam descrever o significado do meio ambiente. A 
grande maioria das famílias sabe descrever o que é meio ambiente, mas verifica-se 
que na prática o rio é deixado de lado, tornando-se um depósito de lixo. 
Para  10  famílias,  as  doenças  causadas  pelo  lixo  são:  a  dengue,  a  diarréia,  a 
hepatite,  a leptospirose, a hanseníase, o tifo,  a água poluída pelo lixo na rua, a 
sujeira  traz  muitas  doenças,  pois  atrai  moscas.  Constatou-se  que  5  famílias 
responderam que o lixo  causa muitas doenças,  mas os mesmos não têm muito 
conhecimento de quais doenças. Para a maioria das famílias o lixo pode causar 
doenças, mas não conseguem definir quais são elas e as suas conseqüências. 
Segundo 6 famílias, o lixo causa várias doenças, mas não sabem citar os nomes das 
doenças.  A  leptospirose ocasionada  pelo  rato  foi  pontuada por  13  famílias,  e  a 
dengue foi pontuada por 8 famílias. As demais famílias declararam que as doenças 
são:  malária,  doenças  respiratórias,  leishmaniose,  baratas  e  a  febre  amarela. 
Observa-se que as doenças que possui  uma repercussão na mídia são as mais 
citadas pelas famílias, que por sua vez demonstram não ter conhecimento sobre as 
demais.
Quanto a jogar lixo no rio, 4 famílias não acham certo, pois polui o rio, causando 
doenças, e os bichos sujam-no. Isso acaba com a água. Não é certo porque não se 
pode mais ocupar a água nem outros recursos que o rio pode oferecer. É muito 
errado jogar  lixo  no  rio;  se  vir  alguém jogar,  brigo.  Neste  caso,  se  o lixo  fosse 



reciclado, essa quantidade diminuiria, não saturando o aterro e diminuindo o risco de 
contaminação e poluição da região.
Sobre  o  entendimento  de  ambiente  sustentável,  os  resultados indicaram que 17 
famílias não sabem o que é ambiente sustentável, algumas destas nunca ouviram 
esta expressão. Para 6 famílias, o significado desse termo é: próximo da natureza. 
Cuidar para não destruir e não poluir; preservar o meio ambiente. É todo mundo ter 
consciência para o ambiente estar em ordem. É importante para a economia do 
país.  O meio onde podemos viver e nos sustentar sem prejudicá-lo,  e depois se 
devolve. Sobreviver e preservar a natureza. A maior parte das famílias nunca se 
deparou com este tema, mas o mesmo não tem tanta complexidade como aparenta 
ter. 
Ou seja, pode significar a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, por 
meio da participação da população, servindo como garantia da chance de vida para 
as futuras gerações. Para que isso ocorra é necessário o desenvolvimento de ações 
educativas, trabalho este que o projeto busca desenvolver junto a esta comunidade. 

CONCLUSÕES:  A maioria  dos  membros  é  do  sexo  feminino  jovem-adulta.  A 
ocupação  está  ligada  à  baixa  escolaridade  e  à  falta  de  formação.  Em  caso  de 
doenças procuram principalmente a unidade básica de saúde. As principais doenças 
existentes nas famílias são: a hipertensão, a diabete e as doenças de cunho mental. 
A maioria destas famílias tem baixa renda. A alimentação é à base de carboidratos, 
quase não se  alimentam de verduras,  frutas  e  proteínas.  As famílias  vivem nas 
margens do rio ocupando uma área de preservação ambiental. Para a maior parte 
destas famílias, o rio Quati Chico não tem importância, está poluído pelo lixo e pelo 
esgoto jogado pelas famílias. 
Conclui-se  que,  para  possa  haver  resolução  dos  problemas,  é  necessária  a 
participação efetiva do indivíduo, da família e da comunidade. Todos juntos podem 
lutar  por  uma qualidade de vida  para  sua família  e  para  todos os  membros da 
comunidade a qual pertencem. A partir do atendimento no espaço geográfico, são 
construídas relações que possibilitam a realização das ações educativas que visam 
à  melhora  das  condições  de  vida  e  a  diminuição  dos  impactos  causadores  de 
doenças. São priorizadas as atividades de promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos indivíduos e da família em todas as etapas do ciclo de vida, de forma 
integral  e  continuada.  O  indivíduo  deve  ter  consciência  da  realidade  e  tentar 
mudanças na busca do seu bem estar e da sobrevivência do planeta.
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RESUMO

Os produtores rurais de leite no Paraná não são uniformes, pelo contrário, 

apresentam profundas diferenças entre si. Estas diferenças estão em função de 

diversos  fatores,  tais  como:  os  recursos  naturais;  capital  físico;  tecnologia 

incorporada  ao  sistema  produtivo;  capital  humano;  capital  social  e  capital 

financeiro.  Apesar  dos  avanços  obtidos  na  pecuária leiteira  como:  o  uso  da 

ordenha mecânica,  tanques de expansão para resfriamento e o transporte  em 

tanques isotérmicos, todos implantados em atendimento a Normativa nº 51, ainda 

é preocupante os aspectos que comprometem a produtividade e a qualidade do 

leite e seus derivados, principalmente o leite fornecido pelos pequenos produtores 

aos laticínios que visam atender o Programa Leite das Crianças. Existe também a 

carência de informações quanto aos adequados índices zootécnicos de produção 

e as boas práticas de manejo. O objetivo deste trabalho é consolidar a cadeia de 

produção leiteira por meio de capacitação e treinamento de pequenos produtores, 
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promover a gestão de custos na propriedade e orientação do produtor rural para 

produção  de  leite  de  qualidade.  O  projeto  encontra-se  em fase  de  execução, 

sendo  que  já  foram  selecionadas  doze  propriedades  leiteiras  que  terão  suas 

atividades monitoradas. Nos municípios de Cascavel e Francisco Beltrão foram 

realizadas  reuniões  com  a  EMATER,  SISCLAF,  SENAI  além  de  treinamento 

laboratorial aos acadêmicos.

Palavras-chave: qualidade, manejo, nutrição.

INTRODUÇÃO

No Paraná, existem diferenças entre produtores e bacias leiteiras quanto 

aos  índices  de  produtividade.  Grande  parte  do  leite  produzido  em 86,9% dos 

estabelecimentos rurais é representada por produtores familiares.  Destes, cerca 

de 50% praticamente não possuem renda, apenas subsistem e detêm, no seu 

conjunto, menos de 15% da área (IPARDES, 2003). Os produtores rurais de leite 

no Paraná não são uniformes, pelo contrário, apresentam profundas diferenças 

entre si. Apesar dos avanços obtidos na pecuária leiteira, todos implantados em 

atendimento  a  Normativa  nº  51,  ainda  é  preocupante  os  aspectos  que 

comprometem  a  produtividade  e  a  qualidade  do  leite  e  seus  derivados, 

principalmente  o  leite  fornecido  pelos  pequenos  produtores  aos  laticínios  que 

visam atender o Programa Leite das Crianças. Dessa  forma,  ainda  existe 

carência  de  informações  para  o  produtor  quanto  aos  adequados  índices 

zootécnicos de produção e as boas práticas de manejo. 

MATERIAL E MÉTODOS



Foram  escolhidas  propriedades  agrícolas  demonstrativas  situadas  nas 

regiões  oeste  e  sudoeste  do  Paraná.  Foi  feito  um levantamento  do  perfil  das 

propriedades escolhidas por meio de questionários assim como o diagnóstico e 

plano de controle ambiental como o mapa georrefenciado da utilização do solo.



O  monitoramento  das  atividades  desenvolvidas  nas  propriedades 

compreenderá: sugestões no manejo nutricional e das pastagens, controle geral 

do  rebanho,  análises  para  identificação  de  animais  portadores  de  mastite, 

avaliação das condições de ambiência visando maior produção de leite, orientação 

de  controle  zootécnico  e  melhoramento  genético.  O  controle  e  avaliação  da 

qualidade do leite será feito por meio de coleta das amostras e realização das 

análises de composição centesimal,  físico química,  uréia,  contagem de células 

somáticas, contagem global, redutase, contagem de bactérias psicrotróficas em 

leites resfriados realização de teste de antibióticos, avaliação das condições de 

higiene na produção de leite por meio das Boas Praticas de Higiene (BPH), coleta 

de  dados  nas  propriedades  com  aplicação  de  questionário  de  observação, 

levantamento e avaliação dos custos (custo fixo, custo variável, custo médio) da 

produção  atualizada  de  leite  na  propriedade,  apresentação  aos  produtores  o 

diagnóstico das análises, avaliação das BPH e os custos da produção de leite, 

proposição de adequações para produção de leite com qualidade, apresentando a 

avaliação dos custos envolvidos na adoção dessas práticas, promoção de cursos 

de  boas  práticas  de  manejo  para  produção  de  leite  com  qualidade  e 

gerenciamento de custos da propriedade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para  a  execução  da  primeira  meta  do  subprojeto,  foi  elaborado  um 

questionário  para  a escolha  das doze propriedades agrícolas  demonstrativas  : 

esta fase envolveu a participação de pesquisadores, acadêmicos e técnicos da 

associação de produtores de leite da região;

Foram  visitadas  32  propriedades  e  todos  os  questionários  foram 

submetidos às análises para a seleção das propriedades de acordo com o perfil 



estabelecido  no  projeto.  A  partir  das  propriedades  selecionadas,  foram  feitos 

questionários  específicos  das  áreas  abrangidas  pelo  projeto,  procedendo-se  à 

visita a estas propriedades para coleta de dados. 

Foram realizadas reuniões na EMATER com os integrantes do projeto e 

também representantes dos municípios de Cascavel e Guaraniaçu envolvidos na 

fase  inicial  do  projeto,  para  exposição  do  plano  de  trabalho,  e  todos  os 

participantes foram convocados para um encontro com a comissão da SETI na 

UNIOESTE. 

Em  Francisco  Beltrão,  que  compreende  a  Região  Sudoeste  (Francisco 

Beltrão e Pato Branco) foi realizada reunião com a EMATER, SISCLAF, SENAI e 

outros integrantes do projeto envolvidos na fase inicial, para exposição do plano 

de trabalho, e todos os participantes foram convocados para um encontro com a 

comissão  da  SETI  na  UNIOESTE.  Foram  realizadas  atividades  junto  aos 

coordenadores da cadeia do leite na Região Sudoeste para identificar as unidades 

de referência para o trabalho, municípios e linhas e responsáveis por cada ação 

do projeto. Foi realizado um treinamento no laboratório de Alimentos, a fim de 

capacitar os integrantes quanto às análises que serão realizadas no decorrer do 

projeto. Também foi  realizada uma reunião entre os integrantes do projeto e a 

prefeitura  Municipal  de  Guaraniaçu  para  definição  de  quais  os  produtores 

integrarão o projeto.

CONCLUSÃO

Atualmente,  o  projeto  encontra-se  em  fase  de  execução.  Estão  sendo 

analisados os dados dos questionários específicos dentro de cada área zootécnica 

além de treinamento laboratorial aos acadêmicos. 
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EXTERNALIDADES AMBIENTAIS NEGATIVAS E A INTERNALIZAÇÃO DOS 
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo analisar as externalidades ambientais negativas 
que  ocorrem  nas  produções  que  não  se  preocupam com o  bem estar  do  meio  ambiente.  A 
problematização refere-se no modo de como internalizar os custos sociais negativos da produção, 
gerados pelas extenalidades ambientais negativas, para a coletividade. O princípio do poluidor-
pagador  coloca  que  para  corrigir  essas  externalidades  aplica-se  a  internalização  dos  custos 
adicionados a sociedade para o poluidor. O princípio do poluidor-pagador não defende somente 
que o custo seja ele internalizado, ou seja, embutido no valor do produto, mas sim impedir que este 
produto poluidor seja produzido e socializado. O custo não poderá ser minimizado com um simples 
pagar, tem-se a necessidade de analisar as externalidades ocorridas por este fato. O método de 
abordagem utilizado é o dedutivo e as técnicas de pesquisa são a bibliográfica, a documental e a 
legislativa,  e  ainda,  englobam os  artigos  de revista  e  internet,  além de vários  outros meios  e 
técnicas de pesquisa direta e indireta. 

PALAVRAS-CHAVE: Externalidades, Custos e Internalização. 
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INTRODUÇÃO: 

O Direito Ambiental tem como norte assegurar a todos o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado,  e em contrapartida determina que  o progresso,  visando  o 
desenvolvimento sustentável, é dever do Poder Público e de toda a coletividade. No que 
se refere as externalidade ambientais, melhor seria fazer uma visita ao Direito econômico, 
eis que são desvios de mercado, que ocorrem quando o produto colocado no mercado 
não reflete no preço final o seu real valor de produção.

Os custos sociais das externalidades ambientais negativas origina a minimização 
dos custos internos da produção, não transparecendo o preço real daquele produto, e 
assim a internalização do custos da produção, seria essa  contabilização dos custos. A 
internalização  dos custos serve para  determinar  o  real  valor  do  produto que gera as 
externalidades ambientais  negativas para sociedade na forma do princípio do poluidor 
pagador.

O princípio do poluidor-pagador é o que impõe ao poluidor o dever de arcar com 
as  despesas  de  prevenção,  reparação  e  repressão  da  poluição.  Deixa  claro  que  o 
causador da poluição e da degradação dos recursos naturais  deve ser o responsável 
principal pelas conseqüências de sua ação (ou omissão), ou seja, tem responsabilidade 
civil objetiva pelos danos causados, que independe de sua culpa. Este princípio imputa ao 
poluidor os custos sociais da poluição por ele causado.

O objetivo maior do princípio poluidor-pagador é fazer com que os custos pelas 
externalidades ambientais, repercutam nos custos finais de produtos. Em outras palavras, 
busca-se  fazer  com  que  os  agentes  que  originaram  as  externalidades  ambientais 
negativas  assumam os custos impostos a outros  agentes,  não tornando estes  custos 
impagos, que proporcionam maior lucro ao poluidor.

Deste modo, percebe-se que o princípio não tem como objetivo tolerar a poluição 
mediante um pagamento em dinheiro, mas sim fazer com que o poluidor assuma o custo 
da poluição. Trata-se de evitar a socialização do prejuízo ambiental em proveito de um 
beneficio privado

OBJETIVOS: 

O objetivo principal do trabalho é enfocar na questão da proteção e preservação 
do meio ambiente. Objetiva-se fornecer uma maior conscientização dos problemas sócios 
ambientais  que  vêm  surgindo  ao  longo  da  evolução  das  sociedades.  Deste  modo, 
pretende-se introduzir uma maior educação ambiental, para que seja de conhecimento de 
todos como desenvolver e ao mesmo tempo cuidar do nosso meio ambiente.

Em  nossa  região  do  oeste  do  Paraná,  pouco  se  vê,por  parte  de  empresas 
privadas,  uma  preocupação  no  que  se  refere  a  preservação  ambiental,  por  isso  a 



necessidade em enfocar o tema na questão empresarial no que tange a responsabilidade 
sócio ambiental da empresas de nossa região. Muitas empresas geram externalidades 
ambientais negativas e nem por isso se preocupam em arcar ou agregar em seu produto 
o  valor  dessas  externalidades,  que  o  princípio  do  poluidor-pagador  coloca  como 
responsabilidade objetiva do poluidor.

Necessário  se faz alertar  a toda sociedade que devemos estar  atentos a esta 
relação entre nós e a empresa que esta gerando o produto,  pois  nas diversas vezes 
estamos consumindo produtos que são altamente poluidores, que se utilizam de um custo 
baixo de produção, pois não agregam valores ao utilizarem o nosso meio ambiente, não 
contam  como  custo  de  produção,  e  assim  tornam-se  produtos  mais,  aparentemente, 
baratos para nosso bolso.  Por isso o interesse em enfocar para a sociedade sobre a 
educação  ambiental,  para  evitarmos  que  essas  empresas  continuem  nos  enganando 
utilizando o que é de todos, direito coletivo,  para gerarem um lucro privado, sem que 
internalizamos os custos gerados. 

MATERIAL E MÉTODOS:

O método de abordagem utilizado na presente pesquisa  é o dedutivo,  onde,  a 
partir  da  relação  entre  enunciados  básicos,  denominadas  premissas,  tira-se  uma 
conclusão,  ou  seja,  serão  analisadas  várias  legislações  e  pensamentos  doutrinários, 
apontando-se  os  mais  adequados  para  aplicação  ao  caso  concreto.  Os  instrumentos 
utilizados  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  caracterizam-se  pelas  pesquisas 
bibliográficas,  documental  e  legislativa,  e  ainda,  englobam  os  artigos  de  revistas  e 
Internet, além de vários outros meios e técnicas de pesquisa direta e indireta.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES:

A  educação  ambiental  é  de  suma  importância  para  chegarmos  a  um 
desenvolvimento ambiental por completo. Muito se fala hoje em dia sobre a educação 
ambiental,  mas mesmo assim,  muito pouco se tem feito.  Nada melhor  para evitar  os 
danos ambientes, do que aumentar a conscientização de toda a população dos perigos 
que certos produtos ao serem fabricados e assim consumidos,  acabam trazendo para 
todos.

Esta pesquisa esta relacionada com os atuais problemas gerados pela falta de 
consciência dos cidadãos que acabam por aproveitar dos recursos ambientais para gerar 
lucros privados. Pois com os avanços científicos do homem fez crescer a velocidade com 
que consegue destruir e degradar o meio ambiente em que vive. Assim devemos estar 
atentos aos danos que são gerados por esses usos e aplicar a eles a responsabilidade de 
reparação, tendo em vista que o meio ambiente está protegido por um direito coletivo que 
deve ser mantido. 

Muitas foram as influências  econômicas sofridas para que se chegasse a uma 
normatização do direito ambiental,  pois este está intimamente influenciado por aquele, 
que  ultimamente  tem deixado  de  ser  divergente  para  se  tornar  convergente  com  os 
interesses ambientais,  seguindo  o  pensamento  que  a  produção  de riquezas  depende 



também de recursos minerais. A economia, para manter sua existência tem observado 
melhor seus conceitos no que se refere ao meio ambiente, percebe desde já, que deverá 
mudar um pouco de sua concepção para continuar um mínimo de organização. Nessas 
mudanças  podemos  perceber  a  preocupação  econômica  quanto  a  internalização  dos 
custos de produção, bem como do desenvolver com equilíbrio,  garantindo os recursos 
para o futuro.

Toda  atividade  produtiva  ou  de  exploração  dos  recursos,  gera  impactos 
ambientais. Em linguagem econômica, os custos sociais ou os danos não compensáveis, 
denominam-se  externalidades.  Em regra,  o  valor  social  dos  benefícios  decorrente  da 
atividade  proporcionada  é  inferior  aos  custos.  É  exatamente  este  uso  não  pago  do 
ambiente  que  gera  desequilíbrio.  Às  externalidades  é  imperioso  atribuir  valores 
monetários. (ALBUQUERQUE, 1999).

Quando as externalidades se encontram presentes, o preço de uma mercadoria 
não reflete necessariamente o seu valor social. Conseqüentemente, as empresas poderão 
vir a produzir quantidades excessivas ou insuficientes, de tal forma que o resultado seja a 
ineficiência do mercado. Pode ser positiva e negativa, quando no preço do bem colocado 
no  mercado  não  estão  incluídos  os  ganhos  e  as  perdas  sociais  resultantes  de  sua 
produção ou consumo, respectivamente. Segundo a teoria econômica das externalidades, 
o  efeito  negativo  ou  positivo  não  pode  ser  agregado  ao  valor  do  produto  por  ser 
impossível de ser medido. (Rodrigues, 2002, pg. 141).

No que se refere ao meio ambiente, as externalidades  são os custos sociais do 
processo  de  desenvolvimento  e  que,  só  recentemente,  através  do  princípio  poluidor-
pagador, passaram a ser computados — já que exigíveis — no preço final de produtos e 
serviços. Diz-se, assim, que esses custos são internalizados.

Aqui  o  enfoque  dado  refere-se  a  externalidade  ambiental  negativa,  ou  seja, 
(desfavoráveis, importando perdas para os terceiros), que se caracteriza essencialmente 
pelo fato de não serem espontaneamente considerados nem contabilizados nas decisões 
de produção ou de consumo de quem desenvolve a atividade que os gera.

Um exemplo de externalidade ambiental negativa seria a empresa que polui um rio 
e que conseqüentemente gerará prejuízos à sociedade.  O Estado provavelmente atuará 
impondo uma multa com o intuito de desestimular essa externalidade negativa.

O  princípio  do  poluidor-pagador  coloca  como  solução  para  as  externalidades 
ambientais negativas a internalização dos custos da produção. Muitas vezes o preço de 
mercado  dos  bens  podem  não  refletir  fielmente  os  verdadeiros  custos  ou  benefícios 
resultantes da sua produção ou de seu consumo, um exemplo clássico disso, podemos 
pensar  nas fábricas de recipientes  plásticos ao colocar  seus produtos no mercado.  A 
pergunta que se faz é: será que o preço final  que foi  dado ao seu produto levou em 
consideração o custo social da sua produção? Pois se considera que este é um produto 
de grande poluição ambiental, quando jogadas de qualquer forma, sem nenhum tipo de 
recolhimento especial. 

Verifica-se, desta forma, uma certa divergência quanto ao custo privado e o custo 
social,  e sendo assim, há que internalizar  essa diferença,  ou seja,  fazer com que os 
prejuízos, que para a coletividade advêm da atividade desenvolvida pelos poluidores, seja 
suportados por estes como verdadeiros custos de produção.

Um outro exemplo que pode ser citado é o exemplo da fábrica que utiliza água em 



seu processo produtivo, retirando-a diretamente do leito do rio, está gerando um custo 
ambiental, pois não está pagando por esta água. Desta forma, além de deixar de pagar 
pelo serviço de transporte tradicional desta água, está também utilizando-se de um bem 
que não pertence somente à fabrica ou aos seus proprietários.

A medida que os custos sociais não são contabilizados como gastos da empresa, 
que  acabam  sendo  suportados  pela  sociedade,  torna-se  custos  impagos.  Os  custos 
sociais que ocorrem com a atividade produtiva origina a minimização dos custos internos 
da  produção,  proporcionando  maior  lucro.  Sendo  assim,  acaba  que  os  produtos  são 
colocados no mercado a um preço menor do que seu real valor, tendo em vista seu baixo 
custo. (CAMPOS, 1996).

Tem-se  um  desinteresse  por  parte  dos  poluidores  produtores  em  investir  em 
técnicas limpas de produção, já que os custos sociais gerados pela poluição não serão 
arcados por eles, por isso a necessidade de se fazer com que os custos sociais sejam 
internalizados e embutidos no valor dos produtos comercializados, pois os consumidores 
preferiram produtos menos poluentes e assim mais baratos, por não ter no seu valor o 
custo da poluição.

Com isso enfocamos o princípio do poluidor-pagador a este contexto, pois este 
veio impor ao poluidor que terá que arcar com os custos tantos sociais como econômicos 
da poluição ambiental, ou seja, será responsabilizado e não o sentido de dizer que pagou 
poderá  poluir,  mas  sim  fazer  com  que  as  atividades  de  preservação  e  conservação 
acabem ficando mais baratas para o poluidor,  que deste modo, fará o impossível para 
manter o ambiente saudável, para não ser obrigado a arcar com os custos.  O princípio 
não  visa,  por  certo,  tolerar  a  poluição  mediante  um  preço,  nem  se  limita  apenas  a 
compensar os danos causados, mas sim, precisamente, procura evitar o dano ambiental.

O princípio do poluidor-pagador consiste no fato do usuário dos recursos naturais 
poderem sofrer a incidência de um custo - instrumento econômico - devido à utilização 
dos bens naturais.  A quantia arrecadada é destinada para a proteção e reparação do 
meio ambiente. Fenômenos que, durante o processo produtivo, alem de o produto ser 
comercializado,  são  produzidos  externalidades  negativas,  embora  resultantes  da 
produção,  são recebidas pela coletividade,  ao contrário do lucro,  que é recebido pelo 
produtor privado.

Sendo assim, fica claro, porque é totalmente errada a idéia de que o princípio do 
poluidor-pagador seja uma porta de entrada para a poluição, bastando para isso que o 
poluidor apresente seu comprovante de pagamento, ou seja, bastando a justificativa de 
que internalizou os custos, ou seja, arcou com a despesa pela poluição, logo terá o direito 
de poluir o quanto achar conveniente. Mas sim, que este princípio tem a função de se 
evitar o dano ao meio ambiente,  e impedir  que a sociedade arque com os custos da 
recuperação  do  ato  lesivo  ao  meio  ambiente  causado  por  poluidor  perfeitamente 
identificado, ou até mesmo evitar que o dano ecológico fique sem reparação e para isso 
sua execução pode ocorrer de vários modos, sendo, através de instrumentos econômicos, 
ou seja,  através de instrumentos de responsabilidade civil.  (RODRIGUES, 2002, PAG. 
145-146).

A internalização dos custos sociais é importante e ajuda para determinar o valor 
real  do produto -  que muitas vezes desconsidera os aspectos ambientais,  tornando o 
preço do produto mais próximo da realidade.



CONCLUSÃO:

Sendo assim, conclui-se que as externalidades negativas ambientais devem ser 
internalizadas  no  valor  do  produto,  sendo  computados  como custos  sociais  pela  sua 
produção,  que  deverá  ser  arcado  pelo  produtor,  como  também  coloca  o  princípio 
fundamental  para tal  problema, o princípio do poluidor-pagador,  porque senão, aquele 
estaria  auferindo  um enriquecimento  as  custas  de  um efeito  negativo  suportado  pela 
sociedade.  A partir  do momento que o poluidor computa as externalidades ambientais 
negativas na produção daquele produto o seu preço irá ser aumentado ou ele ira arcar 
com os custos, sendo assim, competirá em desvantagem com aquele produto que não 
traz externalidade ambiental negativa, e com isso, o consumidor terá a escolha de ficar 
com o produto que tornará mais barato em relação a este. 

Nesta  linha  de  pensamento,  tem-se  que  a  solução  é  dificultar  a  produção  de 
produtos  degradantes  ambientais,  preferindo,  deste  modo,  aqueles  que  produzem  de 
forma limpa,  pois  o sentido aqui  não seria fazer com o produtor  somente pague pela 
poluição, ou seja, internalize os custos, mas sim impedir que estes produtos degradantes 
sejam  produzidos,  ou  que  haja  uma  sobre  carga  no  preço  do  produto  que  causa  a 
externalidade  ambiental  negativa,  barateando  a  produção  que  se  utiliza  de  técnicas 
limpas, chegando, deste modo, ao ideal da educação ambientalista.

Tudo  isso  se  pode  perceber  aqui  mesmo  em nossa  região  oeste  do  Paraná, 
grandes e pequenas empresas acabam gerando externalidades ambientais negativas e 
nem por isso internalizam os custos na preocupação de que seus produtos tiveram custos 
maiores em relação a outros que não utilizaram o meio ambiente. 
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é avaliar a freqüência de captura de peixes em 

torneiro de pesca variada realizada no Lago da Hidrelétrica Governador José Richa. Foi 

utilizada duas modalidades de pesca: a embarcada e de barranco. A pesca embarcada era 

composta por até três participantes sendo a de barranco individual. Foram capturadas 

oito espécies de peixes, num total de 1074 peixes. Sendo 914 pela pesca embarcada, 

correspondente a 85,11% do total, e 160 peixes pela pesca de barranco, correspondente 

a 14,89% do total. O mandi (Pimelodus sp) representa a maior porcentagem de captura 

(50%) totalizando 537 peixes, seguidos da joaninha (Crenicichla iguassuensis) com 240 

peixes ou 22,35%, o lambari (Astyanax sp) com 162 peixes, 15,08%, a tilápia do Nilo 

(Oreochromis  niloticus)  com 88 indivíduos  e  8,19% e  ainda  o  cara  (Geophagus  cf  

brasiliensis), a saicanga (Oligosarcus longirostris), o jundiá (Rhamdia.  sp) e a traíra 

(Hoplias malabaricus) com 2,88, 0,84, 0,37 e 0,28% de total de peixes capturados. Esta 

diversidade de espécies mostra  que para esta época do ano, o mandi (P.  sp) tem se 

apresentado  como  potencial  para  a  pesca  e  inclusive  para  o  cultivo,  por  estar  bem 

adaptado ao ambiente, mesmo após o represamento.

Palavras-chaves: extensão pesqueira; peixes nativos; pesca esportiva. 

Introdução

O  rio  Iguaçu  tem  sido  muito  impactado  pelos  represamentos  das  usinas 

hidrelétricas e pela intensa atividade agrícola nas suas margens, o que tem contribuído 



para alteração da fauna íctica de forma brutal. Além das mudanças do ambiente houve a 

introdução  de  algumas  espécies  alóctones,  proveniente  de  alguns  cultivos  no  seu 

entorno, bem como dos próprios viveiros que ficaram submersos quando foi represado o 

rio para a construção da Hidrelétrica Governador José Richa (Salto Caxias), além de 

introdução por pescadores com finalidade da pesca esportiva. O rio Iguaçu é um dos 

maiores  tributários  da  margem  esquerda  do  rio  Paraná  (Julio  Jr.  et  al.,  1997),  é 

caracterizado pelo alto endemismo e pela diversidade específica (Sampaio, 1988).

Nos primeiros anos de ambientes represados, ocorre um efeito inevitável que á a 

alteração na abundâncias das espécies de peixes, podendo ocorrer eliminação de alguns 

componentes  ictiofaunísticos  (NOVAKOWSKI  et  al.,  2007),  pois  algumas  espécies 

fluviais  desaparecem,  enquanto  outras  persistem  e  alteram  suas  densidades 

(AGOSTINHO et  al.,  1992).  Isto  foi  verificado  para  o  surubim (Steindachneridion  

melanodermatum) com registro recente (GARAVELLO, 1991), mas segundo Garavello 

(2005) sua captura já é restrita a jusante do reservatório de Segredo. 

Delaviera, (2002) observou que após o represamento do lago Governador José 

Richa  ocorreu  abundância  de  espécies  de  pequeno  porte,  pois  a  disponibilidade  da 

matéria orgânica resultante da decomposição do material submerso promove o aumento 

na produção de todos os níveis tróficos, incluindo peixes predadores (O’BRIEN 1990). 

É  importante  que  periodicamente  se  façam levantamentos  sobre  a  estatística 

pesqueira, visando avaliar o comportamento das espécies de peixes do reservatório.  Os 

torneios de pesca são eventos importantes para tal estudo, além de possibilitar a inserção 

das universidades com as entidades da sociedade regional, pode-se avaliar qual espécie 

apresenta-se com maior densidade de estocagem bem como avaliar sua diversidade. 

Objetivo

O objetivo do presente trabalho foi acompanhar um torneio de pesca variada no 

lago  da  Hidrelétrica  Governador  José  Richa,  avaliando  a  freqüência  de  captura  de 

diferentes espécies pelas diferentes modalidades de pesca.

Material e métodos



O trabalho  foi  realizado  por  técnicos  da Universidade  Estadual  do  Oeste  do 

Paraná,  através  do  Grupo  de  Estudos  de  Manejo  em  Aqüicultura  de  Toledo.  Foi 

realizado no dia 18 de abril de 2006, na praia artificial da cidade de Três Barras do 

Paraná, na margem direita do reservatório, um acompanhamento ao torneio de pesca 

variada, promovido pela prefeitura do município e apoiado pelo conselho ProCaxias. 

Foram utilizados  duas  modalidade  de  pesca,  sendo uma de  barranco e  outra 

embarcada. A pesca embarcada foi composta por três integrantes por equipe, enquanto 

que a pesca de barranco era individual. O único instrumento de pesca permitida para as 

duas modalidades foi o molinete, a carretilha e a vara de pesca.

O período da pesca foi  das nove horas da manhã às 13 horas,  sendo que os 

pescadores saíram de um ponto da praia  artificial,  onde foram cadastrados  todos os 

pescadores  da  modalidade  embarcada  e  de  barranco.  O  término  da  pesca  variada 

ocorreu às 13 horas, e quando os pescadores retornavam ao ponto de partida com os 

peixes capturados, os mesmos foram separados por espécies, contabilizados e pesados 

individualmente.

A pesca embarcada contou com a participação de 24 embarcações enquanto que 

a  pesca  de  barranco  contou  com 11  pescadores  que  conseguiram obter  sucesso  na 

pescaria. 

Foi premiada a equipe que pescou o maior peixe, obteve o maior peso total dos 

peixes capturados e a equipe que conseguiu a maior variedade de espécies. 

Resultados e discussão

Foi  observado  que  na  pesca,  seja  ela  de  barranco  ou  embarcada,  foram 

capturadas  oito  espécies  de  peixes:  mandi  (Pimelodus  sp),  joaninha  (Crenicichla  

iguassuensis), lambari (Astyanax sp), tilápia (Oreochromis niloticus), cará (Geophagus 

cf  brasiliensis),  saicanga  (Oligosarcus  longirostris),  jundiá  (Rhamdia  sp)  e  traira 

(Hoplias malabaricus). 

No  total,  entre  a  pesca  embarcada  e  a  de  barranco,  foram capturados  1074 

peixes, sendo 914 capturados pelos pescadores embarcados, correspondente a 85,11% 

do total capturado, e 160 peixes capturados pela pesca de barranco, correspondente a 



14,89% do total. O peso total dos peixes capturados pela pesca embarcada foi de 40,6 

kg e 2,8 kg para a pesca de barranco (Tabela 1). 



Tabela 1. Quantidade de peixes capturados na pesca variada de Três Barras do Paraná.

Espécie NPE NPB NTP PC 
Mandi (Pimelodus sp) 534 3 537 50,00
Joaninha (Crenicichla iguassuensis) 196 44 240 22,35
Lambari (Astyanax sp) 103 59 162 15,08
Tilápia (Oreochromis niloticus) 47 41 88 8,19
Cara (Geophagus cf brasiliensis) 24 7 31 2,88
Saicanga (Oligosarcus longirostris) 7 2 9 0,84
Jundia (Rhamdia sp) 2 2 4 0,37
Traira (Hoplias malabaricus) 1 2 3 0,28
Total de peixes capturados 914 160 1074 100
Peso de peixes capturados (kg) 40,6 2,8 - -
Porcentagem de captura 85,11 14,89 100 -
NPE = número de peixes capturados pela pesca embarcada; NPB = número de peixes capturados pela 
pesca de barranco; NTP = total de peixes capturados; PC = porcentagem de cada espécie capturada.

Dentre as oito espécies capturadas, destaca-se o mandi (Pimelodus sp) com 50% 

do total capturado (537 peixes), sendo que 534 foram capturados pela pesca embarcada 

e  3  peixes  pela  pesca  de  barranco.  A  joaninha  (C.  iguassuensis)  aparece  sendo  a 

segunda espécie de peixe mais capturada com 240 peixes ou 22,35% do total. O lambari 

(Astyanax  sp)  foi  à  terceira  espécie  de  peixes  mais  capturada  com  162  peixes, 

representando 15,08% do total, porém, para esta espécie a pesca de barranco apresentou 

mais de 50% da captura. A tilápia do Nilo (O. niloticus) apareceu como a quarta espécie 

de peixes mais capturada com 88 indivíduos ou 8,19% do total. Outras espécies como o 

cara (G. cf brasiliensis), a Saicanga (O. longirostris), o Jundiá (Rhandia sp) e a Traíra 

(H. malabaricus) aparecem com 2,88, 0,84, 0,37 e 0,28% de total de peixes capturados.

A predominância do mandi (Pimelodus sp) nas capturas pode ser influenciada 

pela sazonalidade,  pois conforme relatado por Cassemiro et  al.  (2002) neste período 

(final de verão início do outono) há uma grande disponibilidade de insetos e suas larvas 

no ambiente aquático, e como a espécie é carnívora com tendência insetívora, o que 

também explicar a alta taxa de captura da joaninha (C. iguassuensis). Já para o lambari 

(Axtyanax sp)  como  a  mais  de  dez  espécies  para  este  grupo,  o  ambiente  tem 

proporcionado amplas condições para seu desenvolvimento e produção.



Conclusão

Esta diversidade de espécies mostra que para esta época do ano, o mandi (P. sp) 

tem se apresentado maior  captura,  estes resultados podem indicar esta espécie  como 

potencial para a pesca e inclusive para o cultivo, por estar bem adaptado ao ambiente, 

mesmo após o represamento.
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ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
APRESENTAÇÃO: COMUNICAÇÃO VERBAL

RESUMO 
O projeto de “Adequação Ambiental em Microbacias” no “Programa Cultivando Água 
Boa” teve como tema a gestão ambiental no meio rural,  com vistas a diagnosticar 
passivos ambientais; elaborar planos de controle ambiental; aproximar organizações 
e instituições da sociedade comprometidas com a mudança na gestão das políticas 
públicas com foco na agropecuária e o meio ambiente. Sua relevância justifica-se 
pela necessidade de elaboração e orientação de novas normas e procedimentos de 
gestão  das  atividades  no  meio  rural,   de  forma   a  reduzir  a  degradação  e  os 
impactos  ambientais  nos  solos,  na  água  e  na  biodiversidade.  O  Objetivo  foi  de 
orientar  a  elaboração de projetos  em propriedades e  microbacias,  esclarecer  os 
agricultores das especificidades, acompanhar as reuniões de comitês gestores e, 
orientar  estudantes  da  Unioeste  para  o  desenvolvimento  destas  atividades.  A 
metodologia  utilizada  envolveu  reuniões  com  as  comunidades,  visitas  aos 

1 wzonin@yahoo.com.br – 45 3284 7925; nardel@unioeste.br 45 8401 4177; 
armin@yahoo.com.br 45 9965 0968

mailto:wzonin@yahoo.com.br
mailto:armin@yahoo.com.br
mailto:nardel@unioeste.br


agricultores e, atividades realizadas no Laboratório de Extensão Rural da Unioeste – 
MCR. No laboratório foram elaborados os projetos técnicos e executivos, conforme 
diretrizes da legislação ambiental vigente e as normas do Convênio 7833/05, entre a 
UNIOESTE  e  a  ITAIPU  BINACIONAL.  Foram  elaborados  1369  projetos,  em  8 
microbacias pertencentes a 6 municípios,  envolvendo um público aproximado de 
5000 pessoas.

PALAVRAS-CHAVE: Água, Ambiente, Educação

1 INTRODUÇÃO

O  paradigma  da  “Revolução  Verde”  adotado  no  Brasil  tem  provocado 

profundas mudanças no modo de produzir, consumir e viver. O modelo tecnológico 

adotado  acelerou  a  produção,  a  produtividade,  gerando  impactos  negativos  nos 

recursos ambientais,  na estrutura fundiária,  fatores que, certamente,  aceleram a 

degradação social e ambiental.

Na Região Oeste do Paraná a adoção deste modelo de produção e gestão, 

“alienado  ambientalmente”,  tem  predominado  até  a  atualidade.  Porém, 

recentemente, o “Programa Cultivando Água Boa” tem sido um divisor de águas, 

pois  tem promovido  profunda reflexão sobre as relações homem/natureza. Nesse 

sentido sua importância é fundamental, pois  permite  o  repensar de novas bases 

para  o  planejamento  do  desenvolvimento  rural,  mediante  o  cuidado  com  as 

microbacias,   proporcionando  o  equilíbrio  entre  as  dimensões  econômicas, 

ecológicas, sociais e técnicas.

Neste contexto emerge o Convênio 7833/2005, formalizando uma parceria de 

intercâmbio  técnico,  acadêmico,  interinstitucional  e  financeiro,  que  permitiu 

estruturação do Laboratório de Extensão Rural, garantindo a execução de trabalhos 

técnicos de alta complexidade, viabilizando em dois anos um investimento de R$ 

132.000,00 em bolsas para estudantes.

O desenvolvimento do projeto, através de ações que envolveram atividades 

de  ensino-pesquisa-extensão,  permitiu  formar  recursos  humanos,  capazes  de 

contribuir  para a transformação teórica e prática das formas de gestão territorial, 

bem como, do próprio ensino e da pesquisa realizada na Universidade, tendo como 



diretrizes a sustentabilidade socioambiental.  O projeto implicou no desafio de se 

construir uma metodologia de trabalho apropriada à  sua realidade específica  e que 

facultasse  a elaboração de   conhecimentos teóricos, técnicos e práticos.

Este  entendimento  tem  por  base  o  princípio  da  indissociabilidade  das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é  fundamental para a formação 

acadêmica. Neste sentido, o projeto criou espaços para que professores, alunos, 

agricultores e outros atores sociais pudessem ser os  sujeitos do ato de aprender. 

Ao  mesmo  tempo  em  que  a  Extensão  possibilitou  a  democratização  do  saber 

acadêmico  e  contribuiu  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população, 

cumprindo com sua responsabilidade social.

Tomando por  base a indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão e  a 

realidade sócio-econômica e ambiental da região Oeste do PR, é que o Laboratório 

de Extensão Rural (LER) e o GIIPEDES (Grupo Interdisciplinar e Interinstitucional de 

Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Sustentável), juntamente com a direção 

do Centro de Ciências Agrárias, Direção do Campus de Marechal Cândido Rondon, 

FUNDECAMP  e  Reitoria,  institucionalizaram  uma  parceria  com  a  ITAIPU 

BIANCIONAL para o desenvolvimento do projeto em questão.

Figura 1 Imagens do Laboratório de Extensão Rural

1.1 Assinatura do Convênio 1.2 Assinatura do Convênio



1.3 Entrega do veículo Corsa para o 
desenvolvimento de atividades do projeto.

1.4  Solenidade oficial

1.5 Estagiárias do projeto 1.6 Estagiários do projeto
Fonte: Arquivos do projeto

A realização destas atividades de extensão possibilitou  construir o diálogo 

entre  os  conhecimentos  sistematizado  nas  universidades  e  o  conhecimento 

tradicional  das  comunidades  rurais  implicados  no  projeto.  Deste  processo  de 

intercâmbio  resultou  a  sistematização  de  novos  conhecimentos  sobre  o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias e preservação ambiental.

Do  ponto  de  vista  técnico-científico  e  educacional,  este  trabalho  foi  uma 

oportunidade impar para professores e acadêmicos da Unioeste aprimorarem seus 

conhecimentos  na  elaboração  de  projetos  voltados  à  melhoria  e  à  adequação 

ambiental das propriedades rurais, subsidiando a discussão sobre o gerenciamento 

dos recursos naturais, com os quais os futuros profissionais irão trabalhar.



2 OBJETIVOS

O projeto  visou  principalmente  a formação de recursos humanos mediante a 

elaboração de  atividades de gestão e planejamento ambiental  que considerassem:

a) Diagnósticos de propriedade rurais;

b) Elaborar projetos técnicos para correção dos passivos; 

c) Encaminhamento dos projetos para aprovação nos órgãos competentes; 

d) Elaboração de Planos de Controle Ambiental;

e) Acompanhar e orientar ações para correções dos passivos ambientais.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido na Bacia do Paraná III,  que drena suas águas 

para o reservatório da Itaipu. Sua  área de abrangência é de aproximadamente 8 mil 

Km2,  subdividida em 13 sub-bacias, envolvendo 28 municípios no Paraná e 1 no 

Mato Grosso. Os principais rios que formam a bacia do Paraná III são os rios São 

Francisco Verdadeiro que nasce em Cascavel, Arroio Guaçu, que nasce em Toledo, 

o São Francisco Falso, que nasce em Céu Azul, o Ocoí, que nasce em Matelândia. 

A população aproximada dos 29 municípios é  constituída de 900 mil pessoas. 

A  capacitações  da  equipe  para  execução  do  projeto  foi  através  de 

Metodologias,  tais  como:  cursos,  oficinas,  palestras,  dia-de-campo,  reuniões 

técnicas,  visitas  técnicas,  enfocando  os  seguintes  temas:   Desenvolvimento 

sustentável;  Gestão  territorial  e  ambiental  aplicada  ao  meio  rural;  Abordagem 

espacial do território rural;  Abordagem espacial da propriedade rural; Licenciamento 

ambiental;  Correção dos passivos ambientais; Elaboração de projetos, modelos e 

fluxos; Parte prática de campo em unidade de demonstração; Geoprocessamento; 

Informática - Uso de Software Livre.

O  levantamento  das  informações  pertinentes  foi  feito  por  meio  de 

diagnóstico  com  formulários  previamente  elaborados,  utilizando-se  também  de 



equipamentos topográficos e de georeferenciamento.  A partir  de diálogo com os 

agricultores,  foram  trocadas  informações  úteis  para  ambas  às  partes.  Das 

informações  obtidas  através  do  diagnóstico  resultou  a  criação  de  um banco  de 

dados, sistematizado e organizado para as necessidades das instituições parceiras 

e acessíveis à comunidade regional. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 2 - Microbacias em que as ações foram realizadas

Fonte: Laboratório de Extensão Rural

A Tabela 1 mostra a abrangência do projeto, envolvendo os municípios de 

Marechal  Cândido  Rondon  (Sanga  Ajuricaba,  Córrego  Curvado,  Arroio  Fundo), 

Quatro Pontes (Sanga Itá),  Mercedes (Sanga Mineira), Nova Santa Rosa (Sanga 

Guabiroba), Maripá (Sanga das Antas) e Pato Bragado (Sanga Gaúcha). 

Microbacia
Número de 

proprietários
Número de 

propriedades
Área levantada em 

hectares

Sanga Ajuricaba 81 106 1.857,7669

Córrego Curvado 161 237 3.631,2054

Arroio Fundo 393 507 6.875,0670

Sanga Gaúcha 55 66 745,73410

Sanga Itá 127 177 1.955,2422

Sanga das Antas 35 41 814,1742

Sanga Guabiroba 94 115 1.117,2247

Sanga Mineira 94 120 1.559,3608

TOTAL 18.555,7753 18.555,7753 18.555,7753

http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=22&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=1&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=2&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=2&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=3&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=4&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=18&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=19&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=20&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=3&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=2&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=1&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=4&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=22&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=18&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=19&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=20&data_inicial=&data_final=
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Figura 2 Estrutura fundiária
Em relação à estrutura fundiária das bacias (Figura 2), constatou-se que 96% 

dos lotes rurais, possuem área menor que 30 hectares, de Agricultura Familiar.. A 

partir destas informações, pode-se aquilatar o perfil predominante dos agricultores 

que vivem nas áreas das microbacias. 

Tabela 2 - Situação atual dos principais passivos ambientais
Indicador Existente Proposta Implantar  Adequar Ceder

Mata Ciliar (ha) 687,0637 1.144,16 457,0997 ……….  
Reserva Legal (ha) 2.612,77 3.425,84 813,6894 …….. 304
Área de Agricultura (ha) 12.173,94 ………. ……. ……… ……….
Área de Pastagem (ha) 2.482,58 ……… ……….. ……….. ………
Sede  e Circulação  (ha) 1.857,47 1.857,61 ……….. ………….. ………..
Açude  Atual (ha) 93,6632 63,953 ……….. ……. …………
Estrada  Atual (Km) 194,0833 196,5543 ………. 77 ……….
Terraços (Km) ………. …………. ……….. 538 ……….
Instalações agropecuárias ……….. ………… …….. 310 …..
Deficit total de matas (ha) 1270,7891

Fonte: Laboratório de Extensão Rural

Os principais passivos ambientais foram a Reserva Legal e as instalações 

de  suinocultura,  conforme  aponta  a  Tabela  2.  Para  solucionar  estes  problemas 

buscaram-se  alternativas  técnicas,  ancoradas  na  legislação  e  diretrizes 

socioambientais das políticas públicas.
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             Figura 3 Uso do solo em percentual da área total

Quanto ao uso do solo (Figura 3), a área utilizada com culturas anuais é de 

aproximadamente 60%, isto porque na Região Oeste, os solos predominantes são 

aptos para estas atividades. Também é significativa a área de pastagem, em função 

da atividade leiteira na região.

Já em relação à Reserva Legal, que por lei é de 20%, a existência é de 13%, 

contabilizando um déficit de 7%. Também para APP’s, estudos realizados na região 

indicam  uma  necessidade  de  5%.  Para  APP’s,  o  déficit  contabilizado  é  de 

aproximadamente 1,5%.

Quadro 1 Ações de ensino, pesquisa e extensão 

Microbacia

Sang
a 
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M
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ei
r
a

TOT
AL

Acadêmicos capacitados 20 20 20 20 20 20 20 20 160
Professores capacitados 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Artigos científicos 50
TCC’s 15
Monografias 5
Dissertação de mestrado 2 2
Teses de doutorado 2
Entrevista em rádios, 
televisão e jornais

1 1 1 1 1 1 1 1 8

http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=3&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=3&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=3&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=2&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=2&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=2&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=1&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=1&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=1&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=4&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=4&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=4&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=22&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=22&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=22&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=18&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=18&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=18&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=19&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=19&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=19&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=20&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=20&data_inicial=&data_final=
http://sgabh.itaipu.gov.br/portal_sda/sistema/telas/vis_bacia.php?&sl_micro=20&data_inicial=&data_final=


Construção de cerca (Km) 12,393 4,128 12,39 2,8 7 35
Abastecedouro comunitário 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Readequação de estradas 
(Km)

13,252 0,9 8 50

Readequação de terraço 
(Km)

8,919 8,918 10,89 30 100

Plantio de arvores 6.000 50.000

Entrega de Espalhadores de 
adubo orgânico

1 1 1 1 1 2 2 1 10

Construção/ readequação 
de esterqueiras e açudes

5 5 30

Readequação de 
construções

3

Reuniões 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Palestras 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Dia-de-campo com 
envolvimento de escolas

2 4

Oficinas de futuro 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Público atingido diretamente 
(famílias)

81 161 393 55 127 35 94 94 1040

Fonte: Laboratório de Extensão Rural

O  Quadro  1  evidencia  a  complexidade  de  ações  interinstitucionais  que 
envolveram  a  UNIOESTE,  ITAIPU  BINACIONAL,  IAP,  EMATER  e  Prefeituras 
Municipais na execução de atividades nas Microbacias  envolvidas.

Figura 4 Ações extensionistas do projeto



Figura 5 Ações extensionistas do projeto

4.1 Capacitação da equipe 4.2 Capacitação da equipe

4.3 Reunião com agricultores 4.4 Reunião com agricultores

4.5 Reuniões do Comitê Gestor 4.6 Reuniões do Comitê Gestor

4.7 Reuniões do Comitê Gestor 4.8 Reuniões do Comitê Gestor



5.1 Adequação de estradas 5.2 Adequação de terraços

5.3 Instalações inadequadas 5.4 Adequação de instalações

5.5 Dia de Campo 5.6 Dia de campo

5 CONCLUSÕES

 Pelo exposto pode-se avaliar que o projeto atingiu as metas estabelecidas 

para com as entidades parceiras, para  com comunidade externa e interna. O que 

faculta dizer que ele se  tornou num grande laboratório teórico-prático de ensino, 

pesquisa  e  extensão.  Nesse  sentido,  as  metodologias  desenvolvidas  foram  de 



grande  importância  técnica  e  acadêmica  e,  as  atividades  extensionistas 

proporcionaram  mudanças  de  atitudes  nos  diferentes  atores  envolvidos  com  a 

questão ambiental, gestão pública e privada. Assim o projeto contribuiu para formar 

novas consciências, as quais, certamente, irão  fazer as transformações necessárias 

na gestão das atividades agropecuárias, com foco na preservação ambiental.
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I ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE ALTERNATIVO – ERCA: 

RESULTADOS ALCANÇADOS

Autores: Vanda Pietrowski, José Renato Stangarlin, Luis Francisco Angeli Alves, Tiago 

Rodrigo Lohmann, Gustavo Castoldi, Beatriz Kraemer, Gilmar Franzener

Área temática: Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: painel

Resumo
O I  Encontro  Regional  de  Controle  Alternativo  visou  discutir  métodos  alternativos  no 
controle  de  doenças  e  pragas  de  interesse  agrícola.  Contou  com  a  participação  de 
pesquisadores de diversas instituições, do Paraná e de outros Estados, renomados em suas 
respectivas áreas,  buscando trazer ao público informações sobre temas atuais  dentro do 
sistema agroecológico.  Foi organizado e realizado pelo Grupo de Pesquisa em Controle 
Biológico  e  Alternativo  em  Fitossanidade  (COBALFI),  cadastrado  no  CNPq.  Os 
pesquisadores que compõem o grupo vêm desenvolvendo diversas atividades de pesquisa e 
extensão dentro do controle alternativo e biológico de doenças e pragas.  O evento contou 
no primeiro dia com a palestra discutindo a questão do controle alternativo de doenças de 
plantas  e  no  segundo  dia  sobre  as  dificuldades  encontradas  em  relação  ao  controle 
alternativo de pragas, bem como o manejo do ambiente visando reduzir o impacto dessas 
pragas. O evento possibilitou aos participantes se atualizarem nos temas abordados além de 
manterem contato com pesquisadores de outras instituições.

Palavras-chave: agroecologia, parasitóides, indução de resistência

Introdução

A  sociedade  contemporânea  se  depara  com  grandes  questionamentos  frente  à 

sustentabilidade  de  suas  ações,  nos  mais  diversos  níveis,  mas  principalmente  no  que 

concerne ao ambiente. Nesse contexto, a agricultura se destaca como uma das atividades 

que  mais  modifica  o  ambiente  gerando  um  grande  impacto  ambiental.  A  agricultura 

moderna utiliza  uma grande quantidade de insumos químicos  (fertilizantes  e defensivos 

agrícolas) para sustentar a produção de alimentos em grande escala. Pragas e doenças de 



plantas ameaçam a produção agrícola e para combatê-las, empregam-se diversos compostos 

químicos  com ação  supressora  contra  as  mesmas  mas  que  em contrapartida  poluem o 

ambiente  e  geram desequilíbrios  na biota  dos  agroecossistemas  e  mesmo de  ambientes 

selvagens, devido à dispersão destes compostos no espaço e no tempo.

Tendo  em  vista  os  problemas  gerados  pelos  defensivos  agrícolas,  surgiu  a 

necessidade de buscar formas alternativas para se controlar as pragas e doenças de plantas. 

O controle  alternativo  vem sendo  empregado  por  diversos  produtores  no  mundo  todo, 

principalmente orgânicos, que visam desta forma produzir alimentos com menor impacto 

sobre  o  ambiente.  Com o mesmo intuito,  várias  pesquisas  vêm sendo conduzidas  para 

avaliar a eficiência de medidas de controle alternativo, buscando também novas soluções 

para os principais problemas relativos a pragas e doenças.

Segundo Primavesi (1998), é necessário empregar o combate integrado a doenças e 

pragas fazendo uso de métodos que melhoram a saúde do solo e das plantas, como rotação 

de culturas, adubação verde, uso de composto ou utilização de palha como cobertura morta, 

e também o emprego de inimigos naturais, feromônios e defensivos orgânicos e biológicos.

Ações  no  sentido  de  divulgar  e  incentivar  a  adoção  de  medidas  de  controle 

alternativo  são  essenciais  para  a  consolidação  das  mesmas.  Assim,  a  realização  de 

encontros, simpósios e eventos em geral que abordam o tema são de suma importância para 

que  produtores,  profissionais  da  área  e  estudantes  possam  interagir  através  de  suas 

experiências e resultados de pesquisas e buscar soluções para os problemas enfrentados na 

produção de alimentos.

Objetivos do evento

• Incentivar  a  adoção  de  métodos  de  controle  alternativo  frente  aos  desafios  da 

agricultura moderna;

• Conhecer as novidades nas pesquisas em controle alternativo;



• Trazer  para  a  universidade  pesquisadores  reconhecidos  profissionalmente  para 

interagir com suas experiências;

• Estabelecer  e  estreitar  relações  com  outros  atores  que  promovem  o  controle 

alternativo.

Métodos

O I Encontro Regional de Controle Alternativo ocorreu no período de 28 a 29 de 

novembro de 2007 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de 

Marechal  Cândido  Rondon.  Constou  de  uma  série  de  palestras  ministradas  por 

pesquisadores de várias universidades do Brasil que realizam pesquisas relacionadas com o 

controle de pragas e doenças de plantas. O evento recebeu apoio financeiro da Secretaria de 

Estado de  Ciência  e  Tecnologia  (SETI),  através  da Unidade  Gestora  do Fundo Paraná 

(UGF) e da Caixa Econônmica Federal, tendo como colaboradores a UNIOESTE, campus 

de  Marechal  Cândido  Rondon,  o  Centro  de  Apoio  ao  Pequeno  Agricultor  (CAPA),  a 

EMATER e ITAIPU Binacional. Foi prevista a participação de cento e cinquenta pessoas, 

envolvendo produtores rurais, profissionais da área e acadêmicos.

A relação dos temas apresentados e seus palestrantes segue abaixo:

28 de novembro de 2007:

Palestra: Princípios gerais de controle de doenças de plantas

Palestrante: Dr.  Odair  José  Kuhn  (UNIOESTE/PR),  bolsista  de  Pós-Doutorado 

Júnior do CNPq



Palestra: Controle de doenças de plantas com extratos vegetais

Palestrante: Dra. Solange Maria Bonaldo (Faculdade Integrado/PR)

29 de novembro de 2007:

Palestra: Aspectos gerais e controle de ácaros

Palestrante: Dr. Noeli Juarez Ferla (UNIVATES/RS)

Palestra: Controle de insetos praga com extratos vegetais

Palestrante: Dr. Paulo César Bogorni (ESALQ/SP)

Palestra: Manejo da biodiversidade para conservação de inimigos naturais

Palestrante: Dr. Luis Cláudio P. Silveira (UFLA/MG)

 

Resultados e Discussão

O Encontro contou com a participação de setenta e sete pessoas sendo que a grande 

maioria constou de acadêmicos (67), principalmente dos cursos de Agronomia e Ciências 

Biológicas da Unioeste. Participaram também seis produtores rurais e quatro profissionais 

da área envolvidos com o desenvolvimento da agricultura alternativa.

O evento  em questão  possibilitou  aos  participantes  a  atualização  sobre  diversos 

temas  relativos  ao  controle  alternativo  em  fitossanidade,  além  da  possibilidade  de 

estabelecer  uma  troca  de  informações  com  os  palestrantes  que  são,  dentro  de  suas 

respectivas áreas, renomados pesquisadores.

Outro  ponto  importante  foi  a  apresentação  à  comunidade  acadêmica,  aos 

agricultores  e técnicos,  do  Grupo de Pesquisa em Controle  Biológico e  Alternativo  em 



Fitossanidade  (COBALFI),  bem  como  as  atividades  que  seus  pesquisadores  vêm 

desenvolvendo na região, muitos deles em parceria com agricultores.

A participação foi inferior à esperada, principalmente por parte dos agricultores e 

técnicos. A justificativa dos mesmos foi o período realizado, o qual corresponde a uma 

intensa  atividade  no campo  em virtude  da safra  de verão.   Outro ponto a  salientar  do 

período do evento foi  a sua realização  após o encerramento  do período letivo,  no qual 

vários acadêmicos já haviam retornado para suas cidades em função das férias. Como se 

pretende que o evento seja uma atividade contínua do grupo de pesquisa, este período deve 

ser revisto em função dos problemas relatados.  

Conclusões

Embora o número de participantes tenha sido abaixo do esperado, o evento teve um 

resultado positivo, indicando ser viável sua continuidade nos próximos anos pelo grupo de 

pesquisa em questão, além de atender a uma crescente demanda do Estado.
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O DESTINO DO LIXO NAS PROPRIEDADES RURAIS DE UMA MICROBACIA
 EM CASCAVEL-PR
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Temática: Meio Ambiente
Apresentação: Painel

Resumo
Podemos  considerar  a  utilização  do  espaço  no  entorno  de  um  rio,  como  um verdadeiro 
laboratório natural, rico em possibilidades, de onde se diagnostica os ciclos físicos, químicos 
e biológicos da natureza, seus fenômenos e as conseqüências da sua utilização pelo homem. 
Um  destes  aspectos,  encontrados  na  interação  homem  e  natureza,  refere-se  ao  resíduo 
doméstico  e  agrícola  produzido  nas  propriedades  rurais,  enfocando-se  neste  trabalho  a 
Microbacia Santa Rosa, no município de Cascavel, oeste do estado do Paraná. Os resultados 
da  observação  quanto  à  destinação  dos  resíduos  na  microbacia  não  foram  satisfatórios, 
observou-se  que  ainda  se  utiliza  muito  do  hábito  de  queima  e  enterramento.  Torna-se 
evidente, portanto, a necessidade de implantação de uma política de manejo consistente, com 
a adequada  gestão  do poder  público  e  a  realização  de  cursos  e  projetos  que orientem os 
proprietários rurais sobre formas de destino do lixo, mais eficentes e técnico-politicamente 
corretos,  tanto para os moradores  como para o  ambiente.  Contribuindo desta  forma,  para 
modificar idéias e ações da prática social  atual,  ainda que se tenha a certeza de que essa 
mudança de atitudes e hábitos é muito difícil.

Palavras-chave: Resíduo Sólido; Área Rural, Meio Ambiente. 

Introdução

Muito se fala na preocupação para se alcançar a sustentabilidade na sociedade atual, 
entretanto,  o  ser  humano  nem  mesmo  possui  a  responsabilidade  de  destinar  de  maneira 
correta, o lixo que produz. Ou ainda, não há consciência da importância de reutilizar seus 
resíduos e reduzir a produção dos mesmos. 

No Brasil, cada indivíduo produz cerca de (1) um quilo de resíduo doméstico ao dia, 
auxiliando para a produção diária de 240 mil toneladas. Desta quantidade, temos que 50% vão 
parar  em lixões  a  céu aberto,  25% se destina aos  aterros  que são,  na maioria  das vezes, 
inadequados, e 1% é reciclado (NOVAES; NOVAES, 2000). 

Sabe-se que nas comunidades ribeirinhas, principalmente, os investimentos e lucros 
dos  proprietários  dependem  integralmente  da  associação  entre  o  homem  e  a  natureza. 
Portanto,  para  que  esta  integração  se  faça  satisfatória,  é  necessário  rever  certos  padrões 
comportamentais, que vêm sendo herdados de geração a geração. Assim, temos a produção e 
a má disposição do lixo rural, que atualmente assume proporções imensas, sendo um grave 
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problema de sanidade pública e ambiental.  
Segundo  Martini  (2006),  a  baixa  concentração  populacional  na  área  rural  cria  a 

impressão de que este ambiente não é impactado, tanto quanto o ambiente urbano. No entanto, 
esta é uma falsa impressão, pois, além do lixo rural ser formado pelos mesmos resíduos que 
produz o ambiente urbano e ainda, por restos vegetais e agrícola. A falta da reciclagem e do 
reaproveitamento  do  lixo  ocasiona  sérios  problemas,  como  disseminação  de  patógenos, 

produção  de  odores,  contaminação  dos  lençóis  freáticos,  do  solo,  de  mananciais,  dentre 
outros, danificando bens essenciais para a produção agrícola.  Além da má destinação dos 
resíduos, tratando-se particularmente da área rural, verificamos o serviço de coleta de lixo 
domiciliar muito escassa e insuficiente no Brasil, visto que atinge apenas cerca de 13% das 
propriedades (MARTINI, 2006).

Os  resíduos  são,  em  sua  maioria,  produtos  da  ocupação  da  terra  pelo  homem, 
proveniente do  atendimento e satisfação de seus luxos. Deste modo, tem-se o dever de ser 
manejado adequadamente, pois, desta prática depende também a saúde da microbacia.  

Objetivos 

Foram  levantadas  e  analisadas  as  formas  utilizadas  para  o  destino  do  lixo  pelos 
proprietários  rurais,  da comunidade  de uma Microbacia  na Região  Oeste  do Paraná,  bem 
como observado a importância que os mesmos atribuem à limpeza na região. 

Métodos 

A pesquisa foi realizada na Microbacia Santa Rosa, que pertence a Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraná III e drena parte significativa, tanto rural quanto urbana, do distrito de Sede 
Alvorada, pertencente ao Município de Cascavel, Região Oeste do Estado do Paraná. 

 

_________________________
1. thaisapegoraro@gmail.com
2. irenecarniatto@yahoo.com.br.

3

mailto:thaisapegoraro@gmail.com


830.000

830.000

840.000

840.000

850.000

850.000

7.
25

0.
00

0

7.
25

0.
00

0

Sistema de Projeção Cartográfica - UTM
Datum - SAD 69 Fuso 21 S ±

Cascavel

Área de 
estudo

0 5 102,5
 km

Toledo

Figura 1 - Mapa de localização da Microbacia Santa Rosa. Fonte: CARNIATTO, 2007.

O distrito de Sede Alvorada contempla 2.400 habitantes, sendo uma pequena sede com 
poucas  quadras  de área  urbanizada.  Possui  um sistema viário  baseado em vias  simples  e 
apresenta revestimento asfáltico somente na via principal que é a BR 467,a qual une a cidade 
de  Cascavel  e  Toledo  (PARANÁ;  SANEPAR,  1995).  No  distrito  há  coletas  de  lixo 
domiciliar, realizada duas vezes por semana, apenas na área urbana do distrito. A área rural 
fica  em déficit,  pois,  os  vários  produtores  de  terras,  não  usufruem de  coleta  regular  de 
resíduos sólidos. 

Foram entrevistados 42 (quarenta e dois) proprietários da Comunidade da Microbacia 
Santa Rosa sobre o destino do lixo em suas propriedades. 

Discussão e Resultados

A maioria dos proprietários entrevistados tinha acima de 40 anos (72% do total), eram 
do sexo masculino (55%) e haviam cursado até o Ensino Fundamental (45% do total).

Foi perguntado: “O que você faz com o lixo do seu domicilio?”. Segundo as respostas, 
pôde ser evidenciado, conforme apresenta a Figura 2, que a coleta do lixo domiciliar acontece 
em  apenas  3  das  42  propriedades  entrevistadas.  Provavelmente,  estas  três  propriedades 
recebem coleta por estarem situadas próximo da área urbana. Como o caminhão de coleta não 
percorre  a  maioria  das  propriedades,  nessas  os  resíduos  acabam  sendo  principalmente 
queimados por 37% dos moradores, separados para a reciclagem ou reutilizados, por 21%, e 
enterrados por 20%.   
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Figura 2 - Principais destinos do lixo produzido nas propriedades da Microbacia Santa Rosa.
 

Entretanto,  realizar  a  queima  do  lixo  ou  enterrá-lo  são  métodos  considerados  não 
adequados, pois, compromete a qualidade do ambiente. A queima, por exemplo, pode causar 
incêndios,  aumenta  a  emissão  de  gases  tóxicos  no  ambiente  e  enfraquece  o  solo.  Já  se 
enterrados,  sem critérios  de  seleção,  entre  outros  problemas,  os  materiais  não  orgânicos 
levarão um longo tempo para se decomporem e contaminam os  recursos  naturais.  O alto 
índice destas formas de destino dos resíduos demonstra, possivelmente, que o lixo rural tem 
coleta difícil e de alto custo, obrigando os agricultores a utilizarem destinos impróprios. 

Ainda nesta questão, alguns moradores se dispõem a levar o lixo até a sede do distrito, 
onde  será  coletado  pela  prefeitura.  Existe  a  porcentagem de  21% que  separa  o  lixo  e  o 
disponibiliza  para  a  reciclagem  ou  o  reutilizam,  mesmo  não  havendo  coleta  seletiva  no 
município. Nesta porcentagem, estão incluídos moradores que reutilizam o material orgânico 
como adubo na agricultura, através da compostagem, sendo uma forma de reincorporação dos 
nutrientes ao solo. Alguns proprietários comentaram também que reutilizam o óleo vegetal na 
confecção de sabão. 

Quando solicitado sobre as 03 (três) principais carências/ problemas encontrados da 
comunidade,  a  falta  de coleta  de  lixo  na  região  ou  a  presença  do  lixo  jogado em locais 
impróprios foram citados por 10 (dez) agricultores. Destes, 3 (três) consideram este como o 
principal problema da comunidade. 

O  resultado  da  questão  sobre  a  utilização  dos  insumos  naturais  ou  químicos  na 
agricultura da região pode ser observado conforme a Figura 3:
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Figura 3 – Resposta dos moradores à questão referente à utilização de produtos químicos na 
agricultura

Percebe-se, portanto, a necessidade de orientar os moradores referente à utilização da 
agricultura orgânica na Microbacia, uma vez que esta prática está presente em apenas 7% das 
propriedades da Microbacia e é importante, pois, preserva a saúde, os ciclos e as atividades 
biológicas  do  solo,  conservando  a  biodiversidade  do  mesmo.  Ainda,  exclui  a  adoção  de 
substâncias  químicas  e  outros  materiais  sintéticos  que  prejudicam  os  recursos  naturais. 
Entretanto, a agricultura orgânica é realizada em apenas 0,08% da área total do Brasil, sendo 
275.576 ha, este baixo número é explicado provavelmente porque a prática requer muita mão-
de-obra, assalariada ou familiar. (IWAKE; PIERUCCINI, 2001). 

Mesmo com o alto índice de utilização de produtos químicos na região, verificou-se 
que o descarte das embalagens é realizado de maneira satisfatória, seguindo a Lei nº 9.974 de 
2000, que estabelece normas para o recolhimento destas embalagens pelo próprio distribuidor. 
Assim, a porcentagem de 74% dos proprietários entrega de volta para a Cooperativa que lhes 
concedeu o produto, sendo este um aspecto muito favorável encontrado entre as ações dos 
proprietários na microbacia. Porém, ainda há a porcentagem de 5% que não fazem o descarte, 
provavelmente deixando a embalagem em contato direto com o meio ambiente (Figura 4):
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Figura 4 – Descarte das embalagens de produtos químicos na Microbacia Santa Rosa

Quando  questionados “Como  o  poder  público  (estado  ou  prefeitura)  poderia 
solucionar estes problemas ambientais?”, 29 dos 42 entrevistados citaram que o poder público 
deve garantir  a disposição do lixo em locais  adequados,  através de coletas regulares e 10 
entrevistados citaram a construção de um aterro sanitário.  Na questão aberta e de múltipla 
escolha “como a comunidade deve agir para que as soluções se concretizem?” A alternativa 
“depositar  o lixo em locais  adequados” foi a mais assinalada.  Além disso,  sobre quais  as 
“ações que você realiza para cuidar do meio ambiente”, ficou evidenciado a preocupação da 
comunidade com o destino adequado do lixo na Microbacia Santa Rosa.

A questão do lixo demonstra ser algo preocupante aos moradores, pois, citaram a falta 
de coleta ou presença do lixo jogado em locais  impróprios, como uma das três principais 
carências  ou  problemas  encontrados  da  comunidade,  sendo  um  fator  citado  por  dez 
agricultores. Destes, três consideram este como o principal problema da comunidade. Outras 
carências e problemas do bairro e da comunidade foram citados, sendo o principal problema 
encontrado  as  enxurradas  ocasionadas  pela  água  da  chuva  causando  erosão  e  formando 
voçorocas e que carrega todo tipo de lixo que encontra jogado ou mal condicionado, tanto nas 
residências urbanas do distrito, quanto nas propriedades rurais. A readequação das estradas 
seria uma das soluções para este problema encontrado.  

Conclusões 

Percebe-se que a população do distrito  de Sede Alvorada tem consciência  sobre o 
problema que a má disposição do lixo representa para a comunidade. Porém, acredita que 
incinerar e enterrar o lixo seriam as práticas mais viáveis a se executar. 

Segundo DAROLT (2002) no ano de 2000 no Brasil, 52,5% do lixo rural era enterrado 
ou queimado. Esta alta porcentagem ainda é verificada atualmente, como foi evidenciado nas 
propriedades de Sede Alvorada. O fato demonstra possivelmente, que o lixo rural tem coleta 
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difícil  e um alto custo, obrigando os agricultores a utilizarem destinos impróprios para os 
resíduos.

Atualmente, o mercado consumidor solicita cada vez mais produtos com selo de boa 
procedência agrícola e, neste caso, é sabido que os investimentos e lucros dos proprietários 
dependem integralmente da boa relação do homem com a natureza. 

O melhor destino do resíduo sólido, ainda é a reciclagem, que disponibiliza, além do 
ganho  ambiental,  uma  possível  renda  na  venda  dos  recicláveis.  Além da  reciclagem,  os 
resíduos orgânicos, provenientes da cozinha das residências, restos da lavoura, restos de poda 
e dejetos de animais podem ser submetidos à vermicompostagem ou a compostagem, ainda 
pouco praticada  por proprietários,  cujos  processos agilizam a decomposição  dos  resíduos, 
transformando-os em material próprio para ser usado na propriedade, o adubo. Além de esta 
técnica favorecer a reposição dos nutrientes ao solo e gerar a partir do lixo um rico adubo, 
incentiva a agricultura orgânica, pois, utiliza-se do adubo orgânico. Ainda, o produtor rural 
tem a iniciativa e a opção econômica de transformar os resíduos em gás e/ou biofertilizantes, 
através da utilização dos biodigestores, embora requeira um investimento um pouco mais alto. 
Algumas propriedades brasileiras também, com as sobras da lavoura, desidratam produtos que 
poderiam ser perdidos na safra e constituir-se em resíduos, como o tomate seco, a uva passa, 
dentre outros. Estas são algumas saídas para transformar o lixo em riqueza para o produtor, 
por agregar certo valor econômico aos resíduos e aos recursos naturais, pela diminuição da má 
disposição dos resíduos. 

Porém, para que estas iniciativas se disseminem e cheguem a abranger todo o território 
nacional, se faz necessário à conscientização da sociedade através de eficientes programas de 
Educação  Ambiental  a  fim  de  realizarem  ora  a  seleção  do  resíduo  dentro  de  casa  para 
posterior reciclagem, ora para reaproveitá-los de forma a se beneficiarem economicamente. 
Do bom resultado também depende a participação dos gestores públicos, em disponibilizar a 
coleta  domiciliar  para  o  destino  a adequados  aterros  sanitários  e  infra-estrutura  para  o 
desenvolvimento da reciclagem, daqueles resíduos que não se podem reutilizar ou reciclar. 
Um adequado  programa de  gestão  dos  resíduos,  aliado  ao  desenvolvimento  de  Educação 
Ambiental  específica,  pode  proporcionar  resultados  realmente  satisfatórios  em  prol  da 
sustentabilidade nas microbacias. 
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O DISCURSO INTERNACIONAL DA SUSTENTABILIDADE
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Área temática: 05 – Meio Ambiente
Modalidade: Apresentação Oral

RESUMO:

Com o advento do pensamento positivista, “Progresso” passa a ser a palavra que melhor 
indica os anseios da sociedade. Foi em nome do progresso que o mundo assistiu uma 
mudança de pensamento e ações que levaram o homem a intervir com maior intensidade 
na natureza com o objetivo de produzir mais, gerar mais produtos, gerar mais riquezas, 
enfim,  obter  progresso.  A intervenção se  deu por  práticas  geradas  pelo pensamento 
científico que propôs o uso de máquinas, fertilizantes químicos, inseticidas e herbicidas 
como uma forma de controlar erradicar alguns “entraves para o progresso”. Produziu-se 
mais a partir da Revolução Verde, porém, hoje se discute os efeitos desse modelo de 
desenvolvimento. Cada vez mais entidades internacionais têm motivado a formação de 
uma consciência ambiental e consequentemente ocorre a criação e implementação de 
leis ambientais.  O desenvolvimento sustentável  ganha força paulatinamente,  mas,  tal 
idéia ainda não é soberana entre a sociedade.

PALAVRAS CHAVES: Sustentabilidade, Progresso, Políticas Públicas.

INTRODUÇÃO:

Ao tornar-se filosofia dominante, o pensamento positivista propôs o “progresso” 
como a principal meta social.  Neste contexto surge o chamado “Saber Científico” o 
qual,  segundo  BARBIERI,  moldado  na  concepção  de  ciência  moderna,  privilegia  a 
experimentação, repetitividade e comprovação. O saber técnico seria uma conseqüência 
da aplicação metódica do conhecimento moderno. Com isso, todo o saber herdado a 
partir do conhecimento empírico e desprovido de uma explicação lógico-racional foi 
tido como inválido, incoerente ou desqualificado.

O  agricultor,  como  todo  e  qualquer  indivíduo  culturalmente  construído,  foi 
resistente  à  nova  idéia  num primeiro  momento.  Assim,  foi  necessária  uma série  de 
investimentos em seu capital cultural para que pudesse ser enquadrado na nova ordem e 
se ambientar com a cientificidade da produção.

Introduziram-se  assim  as  sementes  híbridas  que  substituíram  as  crioulas, 
também  foram  introduzidos  os  herbicidas  e  inseticidas  que  prometiam  conter  os 
entraves  ao progresso agrícola.  Os fertilizantes  químicos  passaram a ser comuns  no 
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meio  rural  e  os  antigos  conhecimentos  gerados  a  partir  do  amaino  do  solo, 
conhecimentos obtidos de pai para filho repassados a gerações, deixaram de ter algum 
valor.

Esta nova racionalidade trouxe as técnicas como meio de eficiência da produção 
e  assim,  serviu  aos  interesses  de  multinacionais  produtoras  de  agro-químicos,  de 
cooperativas e até mesmo do Estado que tinha como objetivo a obtenção de superávit 
positivo.

Com base  na  filosofia  positivista,  o  Estado  direcionou  suas  políticas  com o 
intuito de alcançar o tão almejado “progresso”. Conforme comenta Michel Foucault, 
imperava a idéia de que o bom governo deveria gerir bem pessoas e coisas (recursos 
naturais, riquezas, etc.) e assim, tomando o Estado do Paraná como exemplo, logo nos 
primeiros  anos  de  sua  emancipação  suas  políticas  de  desenvolvimento  já  estavam 
direcionadas às “aptidões do solo”. Assim, foi interesse do governo promover o uso das 
novas tecnologias e obtenção de riquezas pela alta produtividade. 

Como  resultado  desse  modelo  de  desenvolvimento,  produziu-se  um  meio 
ambiente  alterado  e  desequilibrado  como  também,  uma  população  humana  doente. 
Aumentou muito os casos de Câncer, doenças respiratórias, contaminação, intoxicação, 
etc.

Os  problemas  citados  são  apenas  alguns  dentre  tantos  outros  exemplos  de 
problemas gerados a partir desse modelo tradicional de desenvolvimento. Poderíamos 
citar a nível global a destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, o derretimento das 
geleiras, o aquecimento global, etc.

Os efeitos dessas modificações ambientais acabaram por chamar a atenção da 
sociedade internacional. Tais problemas passaram a ser discutidos e a sustentabilidade 
passou a ser pauta freqüente nas reuniões entre governos internacionais e em outras 
entidades.  Certamente,  esse  foi  um  fator  importante  que  motivou  a  criação  e 
implementação  da  legislação  ambiental  no  Brasil  como  também,  ainda  vem 
promovendo a formação de uma consciência ecológica.

OBJETIVOS:

Como objetivo geral, objetiva-se discutir a sustentabilidade e a gestão do Estado 
incluindo  a  influência  de  organismos  internacionais  como  órgãos  incentivadores  do 
novo modelo de desenvolvimento.

Como objetivo específico, pretende-se discutir o discurso do desenvolvimento 
sustentável  bem como compreender  as  políticas  governamentais  que visam à gestão 
produtiva  do  meio  ambiente.  Nesse  contexto,  discute-se  o  direito  ambiental  e  sua 
eficácia  bem  como  os  elementos  que  compõe  a  cultura  do  agricultor  local.  

MÉTODOS:

O principal método utilizado na realização da pesquisa é o hermenêutico uma 
vez que o grupo busca analisar o discurso como “norma”, “poder”, “coerção”, “força”. 
Desta forma,  busca-se compreender  o discurso da sustentabilidade não apenas como 
discurso contido na legislação, mas também na sociedade como um todo. Foi também 



utilizado o método bibliográfico, pois boa parte das discussões ocorrem com base em 
textos jurídicos e filosóficos. Apesar disso, tem-se buscado elementos externos ao texto 
uma vez que o grupo de pesquisa tem se atido a discutir também o suicídio como um 
dos  efeitos  do  tradicional  modelo  de  desenvolvimento.  Nesse  sentido,  buscou-se 
processos judiciais bem como inquéritos policiais e casos de intoxicação que constam 
em registros da Unidade de Saúde 24 Horas de Marechal Cândido Rondon.

DISCUSSÃO E RESULTADOS:

Ao analisar as transformações ocorridas após o advento da filosofia positivista, 
observa-se que a busca pelo progresso foi meta social de praticamente toda a sociedade 
“civilizada”. Em todas as áreas, o pensamento positivista exerceu influência e alterou a 
forma do homem ver a si mesmo e interagir com o meio.

Buscou-se  o  progresso  em  todas  as  áreas  e  para  isso,  o  método  científico 
prometia  o  desenvolvimento  a  partir  da  aplicação  das  técnicas  oriundas  de  suas 
conclusões.  A  partir  das  descobertas  científicas  no  campo  da  química  e  biologia, 
descobriram-se formas de alterar a natureza de modo a controlar os “entraves” impostos 
pela natureza contra o progresso humano.

No campo político, observa-se o Estado na tentativa de alcançar o progresso por 
meio da boa gestão de seu território. No pensamento tradicional,  conforme denuncia 
Michel Foucault,  o bom governo era aquele que geria bem pessoas e coisas,  isto é, 
conduzia a relação das pessoas e o meio ambiente a fim de gerar riquezas. Isso explica o 
incentivo  público  em  financiar  a  mecanização  do  agricultor,  o  acesso  às  novas 
tecnologias (adubos químicos e herbicidas) bem como a despreocupação com os danos 
ambientais provocados pelo uso dessas “novas tecnologias”.

Por volta da década de 60 e 70 que a humanidade passou a questionar o modelo 
tradicional  de  desenvolvimento  uma  vez  que  se  passou  a  perceber  o  aumento  de 
conseqüências negativas  geradas por ele.  Assim,  em 1972 ocorreu a Conferência  de 
Estocolmo que teve papel importante ao discutir os problemas ambientais enfrentados 
em  todo  o  globo;  também,  a  criação  do  “Pnuma”,  órgão  criado  em  1972  pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas e tem como finalidade promover a cooperação 
internacional  em matéria  de meio  ambiente.  Mais tarde,  ocorreu à famosa ECO 92, 
também denominada RIO 92 que culminou com a Agenda 21,  documento contendo 
sugestões para o desenvolvimento ecologicamente correto. 

Assim, percebe-se que o discurso da sustentabilidade não é apenas local, restrito 
ao  Brasil,  mas  internacional.  Também,  pode-se  pensar  que  a  legislação  ambiental 
brasileira  tem  influência  de  organismos  internacionais  uma  vez  que  o  discurso  da 
sustentabilidade  é  internacional.  O caráter  internacional  deste  discurso  também fica 
evidente ao observar a atuação de órgãos de financiamento internacional como BID e 
Banco Mundial que exigem do Brasil políticas de preservação ao meio ambiente para a 
concessão de financiamentos.

Questionar o modelo de desenvolvimento não somente é uma forma de assumir 
a  responsabilidade  pela  saúde  individual  e  coletiva,  mas,  sobretudo  de  repensar  o 
modelo  de  economia  que  rege  as  trocas  comerciais  empresariais  e  dos  Estados.  A 
cultura  da qual  fazemos  parte  precisa  ser  reelaborada  em muitos  aspectos.  Pensar  a 



sustentabilidade  é  uma  forma  de  novos  relacionamentos  entre  o  homem  e  o  meio 
ambiente.

CONCLUSÕES:

A sustentabilidade  tem sido  uma  forma  de  rediscutir  o  papel  do  Estado  na 
sociedade.  Se  antes  se  buscava  o  progresso  a  qualquer  custo,  hoje  se  pensa  em 
progresso sem agressão ao meio ambiente. Cabe ao Estado promover o bem estar de 
seus  cidadãos  e  assim,  é  fundamental  o  desenvolvimento  com  respeito  ao  meio 
ambiente.

Inclui-se uma nova responsabilidade ao Estado, a de preservar o meio ambiente, 
pois é anseio da sociedade que cada vez mais percebe a sustentabilidade como algo 
fundamental para o bem estar das futuras gerações. Nesse sentido, é preciso lembrar que 
essa discussão não ocorre apenas em nossa localidade ou em nosso país. Trata-se de 
uma discussão Mundial de modo que cabe a humanidade repensar o desenvolvimento e 
encontrar meios ecologicamente limpos para o desenvolvimento.
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente
MODALIDADE DE APRESENTAÇAO: Painéis

RESUMO: O trabalho teve como objetivo verificar a necessidade e quantificar 
as obras de adequação ambiental na microbacia Sanga Gaucha baseadas nos 
projetos da adequação ambiental (PCAs) elaborados pelo Projeto Gestão por 
Bacias,  parte  integrante  do  Programa  Cultivando  Água  Boa.  O  trabalho 
constituiu  em  levantamento  a  campo  do  uso  do  solo  atual  e  passivos 
ambientais nas propriedades, com aplicação de questionário aos proprietários, 
processamento dos dados e elaboração de mapas com softwares  livres na 
plataforma Linux Poseidon, e cadastramento das propriedades no programa de 
gerenciamento de dados Sig@Livre. Baseado nos PCAs das propriedades foi 
verificada  a necessidade de reflorestamento em 96,3794ha, abrangendo Áreas 
de  Preservação  Permanente  (APPs)  e  Reserva  Legal  (RL)  a  implantar,  e 
necessidade de adequação de 190m de estrada,  reforma de 33,312Km de 
terraços e implantação de mais 10,042Km.
 
PALAVRAS-CHAVE:  Áreas  de  Preservação  Permanente,  Conservação  de 
Solos, Projetos de Adequação Ambiental.

INTRODUÇÃO: Microbacia é uma área delimitada como um divisor de águas 
que  drena  as  águas  das  chuvas  por  drenos  naturais  (Ravinas),  canais 
tributários para um curso fluvial. Para suprir as necessidades humanas há a 
exigência da utilização de recursos naturais, como uso do solo, consumo de 
água,  corte  de  arvores  e  inúmeros  outros.  A  exploração  destes  ambientes 
inevitavelmente  provoca  distúrbios  ao  meio  ambiente.  Porem  o  manejo 
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adequado destes recursos pode gerar um equilíbrio entre exploração e meio 
ambiente. (ROCHA, 2001).
Os principais componentes das bacias hidrográficas – solo, água, vegetação e 
fauna  –  coexistem  em  permanente  e  dinâmica  interação,  respondendo  as 
interferências naturais e de natureza antrópica, que afetam os ecossistemas 
como  um  todo.  Nesses  compartimentos  naturais,  os  recursos  hídricos 
constituem-se indicadores das condições dos ecossistemas no que se referem 
aos  efeitos  do  desequilíbrio  das  interações  dos  respectivos  componentes 
(SOUZA  e  FERNANDES,  2000).  A  qualidade  de  cada  corpo  d’água  esta 
relacionada, com a geologia, o tipo de solo, o clima, o tipo e a quantidade de 
cobertura vegetal e o grau e modalidade de atividade humana dentro da bacia 
hidrográfica (VALENTE e CASTRO, 1987).
O Código Florestal, Lei nº 7.803, de 15 de julho de 1989, estabelece em seu 
Artigo 2.º que “são áreas de preservação permanente pelo só efeito dessa lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: a) ao longo dos 
rios ou de qualquer outro curso d’água, em faixa marginal cuja largura mínima 
será de 30 metros para os rios com até 10 metros de largura (...);  c)  Nas 
nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d’água’, qualquer 
que seja a sua situação topográfica num raio de 50 metros de largura”. Diz 
ainda o  código  florestal,  em seu artigo  3.º  que também “consideram-se de 
preservação  permanente  (...)  as  florestas  e  demais  formas  de  vegetação 
natural destinadas a atenuar a erosão das terras”.
Para LOHMAN (2003), as matas ciliares funcionam como reguladores do fluxo 
de  água,  sedimentos  e  nutrientes  entre  os  terrenos  mais  altos  da  bacia 
hidrográfica e o ecossistema aquático. Os ecossistemas, formados pelas matas 
ciliares,  desempenham  suas  funções  hidrológicas  das  seguintes  formas: 
estabilizam a área crítica, que são as ribanceiras do rio, pelo desenvolvimento 
e manutenção de um emaranhado radicular; funcionam como tampão e filtro 
entre os terrenos mais altos e o ecossistema aquático, participando do controle 
do  ciclo  de  nutrientes  na  bacia  hidrográfica,  através  de  ação  tanto  do 
escoamento superficial quanto da absorção de nutrientes do escoamento sub-
superficial pela vegetação da mata ciliar; atuam na diminuição e filtragem do 
escoamento  superficial,  impedindo  ou  dificultando  o  carregamento  de 
sedimentos  para  o  sistema  aquático,  contribuindo,  dessa  forma,  para  a 
manutenção  da  qualidade  da  água  nas  bacias  hidrográficas;  promovem  a 
integração com a superfície da água, proporcionando cobertura e alimentação 
para peixes e outros componentes da fauna aquática.
As áreas de uso agrícola estão relacionadas com o restante da natureza, e por 
esta razão a destruição ambiental pode trazer severos prejuízos e até mesmo 
inviabilizar determinadas atividades agropecuárias, incluindo aí desde o manejo 
e  a  conservação  dos  solos,  para  manutenção  da  porosidade,  fertilidade  e 
microrganismos, até os animais e plantas que dependem uns dos outros. A 
proximidade de florestas nativas favorece o controle de pragas na agropecuária 
(RIBEIRO, 2001).
Segundo FERREIRA (2005)  a  expressão "uso do solo"  pode ser  entendida 



como sendo a forma pela qual o espaço está sendo ocupado pelo homem. O 
levantamento do uso do solo é de grande importância, na medida em que os 
efeitos do mau uso causam deterioração no ambiente. Os processos de erosão 
intensos, as inundações, os assoreamentos desenfreados de reservatórios e 
cursos d´água são conseqüências do mau uso deste solo. 
A erosão do solo está no centro dos problemas do diagnóstico ambiental na 
área rural, onde as causas e os efeitos da erosão se correlacionam resultando 
numa série de desequilíbrios, tais como: redução da produtividade e da renda 
dos  produtores,  aumento  do  custo  de  produção,  aumento  do  custo  dos 
alimentos para as populações urbanas, redução da demanda de mão de obra 
no meio rural, êxodo rural e aumento dos custos indiretos (crédito, pesquisa, 
extensão,  etc.)  (PEREIRA  et  al.  1994).  Práticas  conservacionistas  são 
empregadas para reduzir o impacto das gotas da chuva e a ação da enxurrada 
sobre o solo reduzindo as perdas por  erosão.  O terraceamento é a prática 
conservacionista considerada mais eficaz no controle da erosão, recomendada 
para  terrenos  íngremes,  normalmente  associados  a  outras  práticas  como 
plantio em nível (BERTONI, 1990).

OBJETIVOS:  Verificar  a  necessidade  de  adequação  ambiental  em 
propriedades rurais da microbacia Sanga Gaúcha, município de Pato Bragado, 
Paraná, e quantificar as adequações necessárias na microbacia baseando se 
em projetos de adequação ambiental.
 
METODOLOGIA: Os dados para o presente trabalho foram obtidos através de 
levantamento de campo, realizado por acadêmicos de Agronomia e Zootecnia, 
para correção dos passivos ambientais na microbacia hidrográfica da Sanga 
Gaucha, localizada no município de Pato Bragado – PR. O trabalho faz parte 
do Projeto Gestão por Bacias, integrante do Programa Cultivando Água Boa, 
que  consiste  num conjunto  de  18  programas,  70  projetos  e  108  ações  de 
responsabilidade, propostos para a bacia hidrográfica do Paraná III, a serem 
executados  em parceria  com os  co-usuários  dessa  bacia  e  visa  garantir  a 
qualidade  da  água  que  forma o  Lago  de  Itaipu  e  gera  energia  elétrica  de 
qualidade para o Brasil e para o Paraguai (ITAIPU BINACIONAL, 2008). 
A  primeira  etapa  do  trabalho  consistiu  em  visitas  às  propriedades  rurais 
localizadas  na  microbacia,  aplicação  de  questionário  aos  proprietários  e 
levantamento do uso atual do solo e dos passivos ambientais encontrados, foi 
realizada com auxilio  de GPS, trena e imagens Laser  Scanner.  A segunda 
etapa  envolveu  o  processamento  dos  dados  coletados,  com  auxilio  dos 
softwares livres na plataforma Linux Poseidon: QCad (um programa de CAD 
(Computer  Aided  Design)),  versão  2.0.1.0  –  Professional,  o  Sistema  de 
Informações  Geográficas  (SIG)  SPRING,  (Sistema  de  Processamento  de 
Informações  Georeferenciadas),  versão  4.1,  e  o  OpenJUMP  (Open  Java 
Mapping  Platform),  versão  1.0.  Utilizando  os  mesmos  softwares  foram 
elaborados os mapas representativos da situação atual (DAP) e do projeto de 
adequação ambiental (PCA) das propriedades. Foi ainda realizado o cadastro 



das  propriedades  no  programa  de  gerenciamento  de  dados  Sig@Livre 
desenvolvido na Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI). 
Baseando  se  nos  PCAs  e  no  banco  de  dados  do  Sig@Livre  foram 
selecionados e tabulados os  dados de APPs a restaurar,  RL a restaurar  e 
obras  de  conservação  de  solo,  envolvendo  as  estradas  a  adequar  e 
terraceamento a implantar e reformar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A microbacia Sanga Gaúcha está localizada 
no município de Pato Bragado, este situado no extremo oeste do Estado do 
Paraná, a 630Km da capital Curitiba, à latitude 24°38’ e longitude 54°38’, com 
altitude média de 288m. É um dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, com 
população estimada  de 4428  habitantes  e  área  total  de  135285 ha (PATO 
BRAGADO,  2008).  Foram  trabalhadas  66  propriedades  na  microbacia,  de 
posse de 55 proprietários, que juntas totalizaram uma área de 745,7341ha. 
Foi verificado na microbacia um défice de 17,2841ha de APPs e 79,0953ha de 
RL,  apontando uma necessidade de 96,3794ha de reflorestamento em toda 
microbacia.  Em  trabalho  realizado  por  UHLEIN  et  al.  (2007a)  os  autores 
verificaram  que  3%  da  área  total  da  microbacia  é  composta  por  APP  e 
apontaram que mais 2% da área total devem ser reflorestados para a correta 
preservação da sanga gaúcha e nascentes. FEIDEN et al. (2007a) apontaram 
que apenas 46% da área de RL exigida pela legislação se encontra preservada 
na microbacia,  indicando também a grande necessidade de reflorestamento 
para adequação ambiental das propriedades rurais localizadas na microbacia 
Sanga Gaúcha. 
Outro trabalho (UHLEIN et al. 2007b) abordou a utilização da água da sanga 
gaúcha  e  verificou  que  em  12  propriedades  a  água  é  utilizada  para 
dessedentação animal, indicando o acesso dos animais à sanga e transito livre 
dos mesmos pela APP, este fato será revertido com a execução dos projetos 
elaborados,  abrangendo  o  reflorestamento  e  implantação  de  cercas  de 
proteção em toda a extensão das APPs.
Analisando os dados de conservação de solos foi verificada a necessidade de 
adequação  de  190m  de  estradas  na  microbacia.  Foi  apontada  também  a 
necessidade de reforma de 33,312Km de terraços e  a  construção de mais 
10,042Km.  A  reforma  dos  terraços  é  indicada  quando  entende-se  que  os 
mesmos estão com suas funções prejudicadas, seja pelo seu rebaixamento, 
pela falta de integração ou por bigodes inadequados. A construção de terraços 
é  justificada para  complementar  a  ação deficiente  dos já  existentes,  o  que 
segundo  FEIDEN  et  al.  (2007b)  é  o  caso  de  36%  das  propriedades  da 
microbacia Sanga Gaúcha.



Figura 1. Imagem Ikonos da microbacia da Sanga Gaúcha, Município de Pato 
Bragado, PR.

CONCLUSÕES:  Os  projetos  de  adequação  ambiental  elaborados  para  a 
microbacia  Sanga  Gaúcha  apontam  uma  deficiência  na  APP  e  RL  e 
conseqüente necessidade de reflorestamento de grande parte destas áreas. 
Foi observada deficiência na conservação do solo da microbacia, apontando a 
necessidade de adequação de estradas e reforma e construção de terraços.
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RESUMO:  As  Oficinas  Socioambientais  direcionadas  à  Educação  Ambiental  para 
Jovens são ações processuais da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais 
e  Sustentabilidade–SEIPAS,  Curso  de  Serviço  Social/CCSA/UNIOESTE/Toledo,  e 
estão concentradas nas áreas de estudos, informações e pesquisas em meio ambiente, 
gestão e educação ambiental, políticas de população, desenvolvimento territorial, ética e 
sustentabilidade. Toma-se por base na implementação das oficinas a difusão e execução 
de  políticas  ambientais  e  a  efetivação  dos  princípios  da  educação  ambiental  para 
sociedades sustentáveis. O objetivo geral das oficinas socioambientais junto ao Projeto 
Florir Toledo, em 2007, com 28 horas, com encontros semanais, foi de fomentar com os 
22 jovens discussões de questões sociais e ambientais e suas implicações com o estilo 
de vida da juventude para um futuro seguro e saudável. As dinâmicas centraram-se em 
metodologias participativas estimuladas a partir de discussões de textos recortados da 
Agenda 21 Global,  Agenda 21 Paraná,  da Carta  da  Terra,  das  8  Metas  do Milênio 
(ONU), das Deliberações das Conferências Nacionais de Meio Ambiente, da Política 
Nacional de Educação Ambiental,  do ECA, e outros documentos de reconhecimento 
nacional e internacional.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental para jovens, Agenda 21, Projeto Florir 
Toledo 

INTRODUÇÃO:  Conforme  o  texto  da  Agenda  XXI  (2001,  p.  205),  a  juventude 
representa no mundo cerca de 30 por cento da população do mundo. É imprescindível 
dessa forma que a juventude, em sua ampla representatividade populacional mundial, 
participe  ativamente  de  tomadas  de  decisões  relativas  ao  desenvolvimento  e  meio 
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ambiente, pois estas afetam sua vida pessoal atual, do entorno e tem repercussões no seu 
futuro e se tornam estratégicas para o êxito do Programa da Agenda 21. Além de sua 
contribuição intelectual e de grande capacidade de mobilização, os jovens trazem novas 
perspectivas  e  alternativas  aos  processos  de  desenvolvimento  humano  integral  e 
societário sustentável, e que devem ser estimulados e consideração no planejamento e 
execução dos projetos coletivos, relevando-se nas inquietações e discussão avaliativas 
das agendas governamentais oficiais: que rumo tomará o processo de desenvolvimento 
em  curso  (social,  econômico,  cultural,  técnico,  tecnológico,  ético)?  Como  são 
priorizados  os  direitos  e  necessidades  dos segmentos  mais  excluídos  no desenho de 
políticas  de  interesse  público?  Quais  compromissos  somos  capazes  de  assumir  nos 
discursos oficiais,  nas legislações e nas práticas  com o uso sustentável  dos recursos 
naturais? A justificativa das ações da SEIPAS, conforme proposta do Projeto: Oficinas 
Socioambientais  e ações processuais da Sala de Estudos e Informações em Políticas 
Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS – Ano 2006-2007, e sua aproximação com o 
tema crianças e jovens no desenvolvimento sustentável desenvolve-se gradativamente 
com o contato com as atividades do Projeto Florir Toledo, a partir do ano de 2007, e 
está relacionada à possibilidade de acompanhamento e controle desse processo global e 
nacional por parte dos jovens que integram o Projeto, sobretudo, no exercício do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à saudável qualidade de vida. 
A participação dos jovens em atividades educacionais, de formação e conscientização 
contribui para a busca de soluções para os problemas ambientais e de desenvolvimento, 
em especial, quanto à responsabilidade pública e adoção de decisões em relação ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento sustentável (AGENDA XXI, 2001, p. 206). Assim, o 
envolvimento  dos  jovens  com  a  temática  de  proteção  ambiental  (envolvendo  as 
concepções de qualidade de vida e de direito a um ambiente saudável) pode contribuir 
para uma maior aproximação destes com o meio em que vivem, já que o meio ambiente 
é entendido como “tudo o que cerca o ser vivo, que o influencia e que é indispensável à 
sua  sustentação,  incluindo  solo,  clima,  recursos  hídricos,  ar,  nutrientes  e  outros 
organismos” (URBAN, 2000).  O meio  ambiente  “não é constituído  apenas  do meio 
físico e biológico, mas também do meio sócio-cultural e sua relação com os modelos de 
desenvolvimento  adotados  pelo homem”.  As ações  da SEIPAS buscam e pautam-se 
novos pensamentos, entendimentos e atitudes de reapropriação social da natureza, num 
contexto da transformação ambiental,  de diversidades de vidas e culturas. E que não 
escapam à questão do poder e à produção de sentidos civilizatórios para as estratégias 
do saber ambiental (Roesler, p. 117). A problemática ambiental tem sido explicada sob 
esse ponto de vista a partir de uma diversidade de perspectivas ideológicas: por um lado 
entendida como resultado da pressão exercida pelo crescimento da população sobre os 
limitados recursos do planeta; por outro, vista como efeito da acumulação de capital e 
da maximização da taxa de lucros em curto prazo, que estimulam padrões tecnológicos 
de  usos  e  ritmos  de  exploração  da  natureza,  bem como  suas  formas  de  consumo. 
Entende-se  que  a  problemática  ambiental  não  é,  ideologicamente  neutra,  nem 
alheia  aos  interesses  econômicos,  sociais,  políticos  e  culturais  no  contexto  da 
questão  ambiental,  por  isso,  é  possível  analisá-la  em  sua  gênese  intrínseca  no 
processo histórico da humanidade dominado pela expansão do modo de produção 
material  e  tecnológica  numa  ordem  econômica  mundial  marcada  pelas 



desigualdades  entre  nações  e  classes  sociais  na  esfera  pública.  Neste  sentido, 
mudanças globais em sistemas sociais e para as condições de sustentabilidade do 
planeta  passam a  subsidiar  e  motivar  a  internalização  de  bases  ecológicas  e  de 
princípios jurídicos, políticos e sociais no alcance da gestão dos recursos naturais 
na  relação  sociedade-natureza  sustentável.  As  transformações  ambientais  futuras 
dependerão da inércia  ou da transformação de um conjunto de processos  sociais 
que  determinarão  as  formas  de  apropriação  da  natureza  e  suas  transformações 
tecnológicas  por  meio  da  participação  social  no  processo  de  gestão  social  do 
desenvolvimento  sustentável.  A sustentabilidade  subentende  uma equação  entre  as 
demandas  ambientais  e  as  necessidades  de  desenvolvimento  dos  assentamentos 
humanos,  ou  seja,  o  desenvolvimento  não  pode  ser  feito  a  qualquer  custo  e  ritmo, 
comprometendo irresponsavelmente o espaço e os recursos das cidades e do campo, a 
qualidade de vida da população e das demais espécies. Tentamos aproximar as ações da 
SEIPAS e das oficinas de educação ambiental para jovens e outros segmentos, dentre 
eles, crianças, adultos, idosos, a um processo de aprendizagem permanente, baseado no 
respeito a todas as formas de vida, enfocando a relação entre o ser humano na natureza, 
para  fomentar  um  debate  público  mais  amplo  sobre  questões  ambientais  e  de 
desenvolvimento.  As  ações  priorizadas  nessa  iniciativa  de  extensão  universitária 
favorecem a participação institucional em projetos sociais locais com foco educativo e 
de capacitação para a preservação ecológica, em tempos e territórios que marcam crise 
de civilização e de ameaças  a sustentabilidade dos recursos naturais.  Como também 
aproximam-se  das  propostas  de  políticas  para  a  juventude  como  idealiza  o  próprio 
Projeto Florir Toledo (TOLEDO, 2006, p. 4), ao assumir o compromisso de um enfoque 
integrado e transversal e que permita somar esforços institucionais e organizacionais 
com trabalhos  planejados  em conjunto  com os  próprios  jovens,  e  com adultos  que 
mantém  estreitas  relações  com  eles:  família,  docentes,  dirigentes  comunitários, 
empresários, policiais, comunicadores sociais e diversas equipes multi disciplinares que 
atuam com jovens. A comunidade científica e tecnológica deve assim, ao nosso ver, 
contribuir de forma mais aberta e eficaz a elaboração de políticas de desenvolvimento 
sustentável  com a participação de todos os segmentos,  e  dentre  eles,  a  infância  e a 
juventude,  resultando  em  significativas  melhorias  no  processo  de  comunicação, 
planejamento, gestão, cooperação e práticas com conseqüências positivas para o meio 
ambiente,  como estimula  a  Agenda 21 Global  em seu  Capítulo  25:  A infância  e  a 
Juventude no Desenvolvimento Sustentável. 

OBJETIVOS:  Geral: Oportunizar discussões referentes às questões sócio-ambientais e 
cidadania e as implicações destas com o estilo de vida e acesso aos jovens à qualidade 
de vida, à educação, à formação e emprego, visando seu desenvolvimento econômico, 
tendo como princípio o bem estar humano e respeito a todas as formas de vida em suas 
variadas manifestações.  Específicos:  Fomentar discussões de políticas de proteção do 
meio  ambiente,  educação  ambiental  e  cidadania,  como  caminhos  desejáveis  para  a 
construção  da  sustentabilidade  do  Planeta  Terra;  Propor  atividades  formativas  em 
educação ambiental e de construção de saberes ambientais; Incentivar a discussão sobre 
a correlação entre as questões ambientais e o acesso a uma sadia qualidade de vida, à 
educação  e  formação  para  o  emprego  dos  adolescentes  e  jovens;  Estimular  que  os 



jovens se tornem centros efetivos de atenção para a sensibilização em relação a questões 
ambientais, observados os objetivos do Projeto Florir Toledo. 

MÉTODOS: As ações processuais administradas e fomentadas pela SEIPAS 2006/2007 
possibilitaram  a  execução  de  importantes  atividades  dentre  elas  Oficinas 
Socioambientais,  agrupadas  para  grupos  mais  específicos,  e  que  contribuíram  para 
avaliar  e  fortalecer  os  objetivos  inicialmente  planejados  para  a  mesma  na  área  de 
estudos,  informações  e  pesquisas  em meio  ambiente,  gestão  e  educação  ambiental, 
políticas de população, desenvolvimento territorial, ética e sustentabilidade. Dentre os 
objetivos da SEIPAS encontra-se a constituição de acervo documental e bibliográfico 
sobre  recursos  naturais  (regionais,  nacionais  e  globais),  fomento  a  atividades  de 
qualificação e formação de recursos humanos, publicações técnicas e informações sobre 
ações  e  políticas  ambientais  sustentáveis  em  página  eletrônica,  e  outros  meios  de 
comunicação,  e  que  estão  sendo  consolidando  gradativamente.  Em especial,  com a 
potencialização de materiais para atividades integradas de ensino e outras iniciativas de 
projetos de extensão e pesquisa. As ações da SEIPAS e a ocupação de seu espaço físico 
tornam-se uma referência interna e externa para além do Curso de Serviço Social e do 
CCSA/Unioeste/Toledo. Dessa forma implementam-se as ações com a metodologia de 
fomentar o pensar e agir crítico em relação às diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente e da Política Nacional de Educação Ambiental, seja na instituição de ensino 
ou em outros espaços de convívio social; de oportunizar capacitação de atores sociais 
para o envolvimento mais ativo nas discussões e execução das políticas ambientais e de 
gestão  dos  recursos  naturais  nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal;  ainda  de 
fortalecer  atividades  além do Serviço Social  na implementação  de políticas  públicas 
setoriais,  em  especial,  com  atividades  pedagógicas  envolvendo  equipes 
multidisciplinares e interinstitucionais para a compreensão da magnitude dos problemas 
ambientais  e  do  saber  ambiental  necessário  à  compreensão  da  vida  e  das  relações 
humano-sociedade-natureza.  Para  tal,  contou-se  para  a  realização  das  oficinas  com 
materiais  didáticos como filmes,  folders, textos,  reportagens,  recursos de fotografias, 
revistas,  papéis,  slides,  canetas,  dentre  outros.  Priorizou-se  muito  os  relatos  e 
percepções ambientais dos jovens, convidados e equipe técnica.  As atividades foram 
implementadas na forma de oficinas interativas, semanalmente nas terças-feiras, com 
exposição  de  temas  e  dinâmicas  focadas  nas  Diretrizes  da  Agenda 21  Global  e  do 
Estado do Paraná, e em especial no capítulo 25 que trata da Infância e da Juventude no 
Desenvolvimento  Sustentável,  nas  diretrizes  das  Conferências  Nacionais  de  Meio 
Ambiente, das 8 Metas do Milênio, Política Nacional de Educação Ambiental, e outros 
documentos  planetários.  Temas  orientados  e  aproximados  também  as  diretrizes  do 
Programa  Nacional  de  Formação  de  Educadoras(es)  Ambientais  e  Coletivos 
Educadores, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e em execução na Bacia do 
Paraná III em parceria com o IBAMA, Itaipu Binacional, Parque Nacional do Iguaçu 
dentre  outros  colaboradores,  como  a  UNIOESTE,  conforme  seguem:   Educação 
Ambiental  e  Carta  da  Terra;  Agricultura  Sustentável;  Segurança  Nutricional  e 
Alimentar;  Gestão  Socioambiental  e  Terceiro  Setor;  Biodiversidade;  Gestão  dos 
Recursos Hídricos; Diversidade Espacial  e Integração Regional;  Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Sustentável; Produção Científica e Tecnológica; Padrões de Produção 



e Consumo; Socialização dos relatórios. As oficinas foram realizadas no período de 02 
de  outubro  a  11  de  dezembro  de  2007,  perfazendo  um total  de  28  horas,  com 12 
encontros.  

DISCUSSÕES E  RESULTADOS:  Atividades realizadas no Sub-Projeto:  Oficinas de 
Educação Ambiental para Adolescentes - Projeto Florir Toledo:  

Cronograma de Execução:
1. Apresentação  do  projeto  e  Carta  da  Terra  –  Dia  02.10.2007,  (duas  horas). 

Responsáveis pela Oficina: Professora Coordenadora: Marli Renate von Borstel 
Roesler; Acadêmicas: Franciele Margarida Doré; Andréia Cristine Zimpel; Jaci 
Cielo Bonetti; Maria Helena dos Santos; Elisabete de Albuquerque Grando; 

2. Educação Ambiental e Agenda XXI - Capitulo 25: A infância e a juventude no 
desenvolvimento sustentável – Dia 09. 10. 2007 (duas horas). Responsáveis pela 
Oficina:  Professora  Coordenadora:  Marli  Renate  von  Borstel  Roesler; 
Acadêmicas:  Franciele  Margarida  Doré;  Andréia  Cristine  Zimpel;  Jaci  Cielo 
Bonetti; Maria Helena dos Santos;

3. Biodiversidade – Dia 16.10. 2007 (duas horas). Responsável pela Oficina: Maria 
do Socorro Baungartner; 

4. Gestão  Socioambiental  e  Terceiro  Setor  –  Dia  23.10.2007  (três  horas). 
Responsáveis  pela  Oficina:  Eliana  Aparecida  Vittos,  representante  da  ONG 
Chico Mendes; e representantes do Eco Clube de Toledo; 

5. Produção Científica e Tecnológica Dia 30. 10. 2007 (duas horas). Responsável 
pela Oficina: Professor Cleber Lindino; 

6. Direitos  Humanos  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Dia  06.  11.  2007  (três 
horas). Responsáveis pela Oficina:   

7. Professora  Coordenadora:  Marli  Renate  von  Borstel  Roesler;  Acadêmicas: 
Andréia Cristine Zimpel; Maria Helena dos Santos. Elisabete de Albuquerque 
Grando;

8. Agricultura  Sustentável  – Dia 13.  11.  2007 (quatro horas).  Responsável  pela 
Oficina: Professor Dr. Luis  Antônio de Mendonça Costa;

9. Padrões de Produção e Consumo - Dia 20. 11. 2007 (duas horas). Acadêmicas: 
Maria Helena dos Santos; Andréia Cristine Zimpel; Franciele Margarida Doré.

10. Diversidade Espacial  e Integração Regional – Dia 27. 11. 2007 (duas horas). 
Responsável pela Oficina:  Edílson Eberhardt;

11. Gestão  dos  Recursos  Hídricos:  a  bacia  hidrográfica  do  Paraná  III  como 
referência  -  Dia  04.  12.  2007  (duas  horas).  Responsáveis  pela  Oficina: 
Professora  Coordenadora:  Marli  Renate  von  Borstel  Roesler;  Acadêmicas: 
Franciele Margarida Doré; Maria Helena dos Santos;

12. Socialização  dos  relatórios,  confecção  de  cartões  natalinos  de  materiais 
recicláveis e confraternização – Dia  11. 12. 2007 (quatro horas). Responsáveis 
pela Oficina: Acadêmicas: Franciele Margarida Doré; Maria Helena dos Santos. 
Jaci Cielo Bonetti, Eliane Pereira.  

Participaram  das  atividades  22  jovens  inscritos  no  projeto  Florir  Toledo  –  Turno: 



Vespertino.  A execução do projeto foi da SEIPAS, Curso de Serviço Social  CCSA- 
Unioeste/ Toledo, em parceria com a Secretaria de Assistência Social - Projeto Florir 
Toledo.  Contou com o apoio  da  Secretaria  Estadual  do Meio Ambiente  e  Recursos 
hídricos;  do  ProFEA/  Núcleo  de  Toledo,  e  de  outras  instituições.  Desejou-se  como 
resultado das oficinas socioambinetais, ampliar os espaços de debate sobre as políticas 
ambientais  e  sustentabilidade  junto  à  juventude;  efetivar  as  diretrizes  da  Política 
Nacional de Educação Ambiental na UNIOESTE/Campus de Toledo, através de ações 
educativas formais e informais (ensino, pesquisa e extensão) ; oportunizar a capacitação 
de atores sociais (jovens do Projeto Florir Toledo) para o envolvimento mais ativo nas 
discussões e também na execução de políticas ambientais e práticas educativas locais; - 
fortalecer  atividades  do  Serviço  Social  na  implementação  de  políticas  ambientais 
integradas,  em especial,  em  atividades  de  educação  ambiental  para  a  promoção  de 
sociedades sustentáveis;  e, difundir e fomentar  atividades da  SEIPAS integradas no 
espaço acadêmico e comunitário próximo: bairro Jardim Santa Maria. 

CONCLUSÃO: Avaliamos como positiva a execução do Projeto de Extensão: Oficinas 
Socioambientais  da  Sala  de  Estudos  e  Informações  em  Políticas  Ambientais  e 
Sustentabilidade – SEIPAS – Ano 2006-2007, e do Sub-projeto: Oficinas de Educação 
Ambiental para Adolescentes - Projeto Florir Toledo, com 22 jovens do Projeto Florir 
Toledo e que o freqüentam o período vespertino . Os resultados podem ser percebidos e 
avaliados  pelo  tempo de permanência  com os  participantes  e  interesse demonstrado 
pelos  mesmos  nas  discussões  e  realização  das  atividades  dirigidas.  Os  temas 
desmembrados centraram-se nas diretrizes da Agenda 21 e nos propósitos do Programa 
Formação de Educadores Ambientais (ProFEA), sobretudo, em atividades estimuladas 
aos participantes do Núcleo de Toledo. Acreditamos que de certa forma iniciamos uma 
caminhada  de  formação  de  educadores  ambientais  populares  e  que  requer  um 
aprofundamento teórico e um aprendizado de modos a interagir com os educandos na 
tradução do sentido crítico  e transformador da educação ambiental  em suas práticas 
sociais, para a compreensão da magnitude dos problemas ambientais atuais e do saber 
ambiental necessário à compreensão da vida e da relação humano-sociedade-natureza. 
Por último, manifestamos o desejo de que as atividades iniciadas em 2007 possam ser 
retomadas e ampliadas sob novo cronograma e dinâmicas propositivas em 2008, e como 
já se manifestou favoravelmente a Secretaria de Ação Social, coordenadora do Projeto 
Florir Toledo, com sede no bairro jardim Santa Maria, Toledo-Paraná,  próximo à sede 
da UNIOESTE/Toledo. 
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PANORAMA DAS VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA EM 
PISCICULTURAS DO MODELO EMATER DE PRODUÇÃO DE TILÁPIAS*

Bueno, W. G1.; Feiden, A2.; Boscolo, W. R2.; Hein, G3.; Higuchi, L. H4; Maluf, M. L. F.2

Área 05: Meio Ambiente

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral

Resumo:  A fim de incentivar a produção de peixes como alternativas para pequenos 

produtores  rurais  a  EMATER-PR  vêm trabalhando  o  modelo  de  piscicultura  semi-

intensiva de tilápias para a região Oeste do estado,  com os objetivos específicos  de 

aumentar  a  produtividade  e  desenvolver  uma  atividade  economicamente  viável  e 

ambientalmente  sustentável.  Diante  disto,  o  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  os 

parâmetros físico-químicos da água dos viveiros de cultivos de tilápias  Oreochromis 

nilóticus em  dez  propriedades  com  pisciculturas.  Quinzenalmente  avaliou-se  a 

temperatura que esteve entre 25,97 a 28,57 ºC, ou seja, dentro da faixa ideal para o 

cultivo de tilápias. Nos viveiros 3, 6, 7 e 8  os valores de oxigênio dissolvido (O2D) não 

ultrapassaram 3 mg L-1  e os demais mantiveram-se entre 3,92 a 7,67 mg L-1 esta relação 

pode ter sido influenciada pelas adubações que ocorreram ao longo do cultivo. Houve 

uma relação entre o aumento do pH com os valores de O2D. A condutividade da água 

não obteve grandes variações com médias de 0,07 a 0,18 mS.cm-1. Este estudo auxiliou 

na compreensão da dinâmica dos viveiros e vêem contribuindo com o desenvolvimento 

sustentável da atividade dentro das normas ambientais vigentes.

1 Acadêmico do Curso de Zootecnia – Centro de Ciências Agrárias – Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná/UNIOESTE. E-mail: guilhermezoo@yahoo.com.br.
2 Professor  Adjunto  do  curso  de  Engenharia  de  Pesca,  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná. 
GEMAq – Grupo de Estudos de Manejo na Aqüicultura.
3 Médico Veterinário EMATER-PR/ Toledo.
4  Bióloga – Esp. Controle de Qualidade em alimentos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
GEMAq – Grupo de Estudos de Manejo na Aqüicultura.

* Parte integrante do Convênio CV 19/04 SETI/FUNDAÇÃO 
TERRA/EMATER/UNIOESTE.
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 Palavras-chave: Aqüicultura sustentável, agricultura familiar, qualidade da água.

Introdução
Atualmente, a criação de peixes tornou-se uma importante alternativa dentro dos 

sistemas  de  produção agropecuária,  principalmente  para  pequenos produtores  rurais. 
Uma das vantagens desta atividade tem sido a agregação de renda à propriedade em 
áreas marginais. Segundo Hein et al. (2004) na região oeste do Paraná, cada vez mais o 
cultivo de peixes em sistema semi-intensivo com a utilização da mão de obra familiar 
está intensificando o uso da terra. Desde 2004, início do projeto “Modelo EMATER-PR 
de Produção” o panorama da produção anual  de tilápia  no estado do Paraná era  de 
aproximadamente 21 mil  toneladas  (SEAB/DERAL/DEB, 2006), sendo que a região 
oeste foi a maior produtora. 

Outro aspecto  a ser  considerado dentro desta  atividade,  que para muitos  é  o 

ponto  decisivo  na  viabilidade  do  agronegócio,  refere-se  à  análise  e  planejamento 

econômicos  e  o  desenvolvimento  sustentável,  através  do  acompanhamento  das 

condições climáticas, topográficas e biológicas do ambiente. A evolução da tecnologia 

de cultivo,  com tendência a intensificação do manejo,  por aumento da densidade de 

estocagem e incremento na biomassa produzida pode proporcionar melhores índices de 

produtividade baseado em parâmetros sustentáveis nos aspectos técnicos, econômicos, 

sociais e ambientais.

A EMATER vêem desenvolvendo e aprimorando novas técnicas e metodologias 

no que se refere ao cultivo de peixes na região oeste do Paraná, dentro deste panorama o 

implantou-se o “Modelo EMATER-PR de Produção de Tilápias” que consiste em elevar 

a produtividade regional para 10 - 12 toneladas/ hectare/cultivo, reduzir o período de 

cultivo para 150 dias (do alevino à despesca), empregar juvenis para povoamento dos 

viveiros de engorda, manejar racionalmente a criação com monitoramento da água e do 

arraçoamento.  Esta  ações  visam  tornar  a  atividade  profissional  e  com  importância 

econômica dentro do sistema de produção da propriedade rural,  mantendo em níveis 

aceitáveis  e  sob  controle  a  emissão  de  efluentes  para  o  desenvolvimento  de  uma 

atividade economicamente viável e ambientalmente sustentável. 

Kubitza  (2003)  salienta  que diversas  estratégias  têm sido desenvolvidas  para 

evitar ou diminuir os impactos ambientais da atividade da aqüicultura sobre a água. O 

acompanhamento  da  qualidade  da  água  utilizada  nos  cultivos  é  fundamental  para 

garantir o sucesso da produção de peixes, uma vez que dependem dela para realizar 
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todas suas funções vitais, ou seja: respirar, alimentar, reproduzir, excretar. A produção 

de um viveiro está relacionada com a qualidade da água que o abastece, embora sejam 

raros os mananciais que não podem ser aproveitados para a piscicultura (LEONHARDT 

et  al.,  2007).  Contudo,  o  monitoramento  e  acompanhamento  das  variáveis  físico-

químicas da água torna-se de suma importância em todo processo produtivo.

O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros físico-químicos da água dos 

viveiros de cultivos de tilápias Oreochromis nilóticus em dez pisciculturas de produção 

de tilápias na região oeste do Paraná. 

Material e Métodos

O projeto de certificação Ambiental  do Modelo Emater de piscicultura Semi-

Intensiva envolve produtores rurais de quatro municípios do oeste do Paraná. Para este 

trabalho fez-se uma avaliação das propriedades acompanhadas em dois municípios.

Quinzenalmente  fez-se  o  monitoramento  da  qualidade  de  agua  em  dez 

pisciculturas localizadas nos municípios de Maripá e Assis  Chateaubriand. Em pontos 

pré-determinados  (saída  da  água  dos  viveiros)   são  mensuradas  as  variáveis  de 

temperatura da água com um  termômetro digital,  potencial hidrogeniônico (pH) com 

potenciômetro de campo, condutividade e o oxigênio dissolvido com aparelhos digitais 

portáteis equipamentos fabricados pela empresa Hanna instruments. A transparência da 

água foi medida pelo disco de Secchi nos mesmos pontos dos viveiros.

Os viveiros que estão sendo acompanhados foram padronizados com tamanho 

médio recomendado de 2.000 e 3.000 m2. Possuem formato retangular com o fundo e as 

bordas regulares para facilitar a passagem das redes de despesca. A profundidade média 

é de 1,0 a 1,5 m e o fundo possui inclinação de 0,5 a 1,0% em direção ao monge. 

Posterior ao início do cultivo, retirou-se uma camada de 10 cm de lodo no fundo, em 

seguida  fez-se  a  calagem  dos  mesmos.  O  sistema  de  abastecimento  de  água  é 

individualizado e abastecido por gravidade. 

Os viveiros foram adubados no ínicio do cultivo com esterco líquido de suíno e 

sua fertilização é ajustada  periodicamente de acordo com os níveis de transparência da 

água a fim de melhorar a produtividade dos mesmos. 
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Para  produção  de  peixes  foram  utilizadas  juvenis  de  tilápia  do  Nilo 

Oreochromis niloticus, linhagem Chitralada, sexualmente revertida com peso inicial 

de 20,20 g nas pisciculturas de Maripá e 31,50 g em Assis Chateaubriand, todas com 

densidade de 2,7 peixe/m2. Os animais foram arraçoados duas vezes ao dia com ração 

comercial  extrusada  contendo  32%  e  28%  de  proteína  bruta,  nas  fases  I  e  II, 

respectivamente.  Ambas  as  rações  contiveram  nível  máximo  de  fósforo  de  1%. 

Utilizou-se  a  taxa  de  arraçoamento  de  3  a  2% em relação  à  biomassa  média  do 

tanque, ajustadas de acordo com as biometrias quinzenais e a temperatura da água.

Os valores médios de cada variável físico-química foram submetidos à análise 

de  variância  (ANOVA)  e  pelo  teste  F  pelo  programa  computacional  Statistical  

Analysis System, SAS (1997) e quando detectadas diferenças significativas entre os 

tratamentos foram submetidas ao teste de Tukey.

Resultado e Discussão

 Durante o decorrer do experimento a temperatura da água não oscilou entre os 

viveiros das pisciculturas avaliadas, atingindo uma amplitude de 25,97 a 28,57 ºC no 

período matutino,  este fato pode estar associado ao clima da região que se manteve 

estável durante  as coletas.  Segundo Boyd (1998) esses valores de temperatura estão 

dentro da faixa ideal de conforto térmico para peixes tropicais que variam de 27 a 32 ºC. 

Em relação ao pH observa-se na Tabela 1 que ocorreram efeitos significativos entre a 

água  dos  viveiros  de  produção,  porém estes  valores  não  representam problemas  ao 

cultivo. De acordo com Sipaúba-Tavares (1995) a melhor faixa de pH para viveiros de 

aqüicultura  é  de  7,0  a  8,5.  O  pH  flutua  consideravelmente  com  a  hora  do  dia  e 

profundidade da água, pois o pH da água do viveiro geralmente está relacionado com a 

concentração  de  dióxido  de  carbono.  Contudo os  valores  de  pH encontrados  nestas 

unidades de cultivo estão dentro do preconizado pelo CONAMA (2005) o qual dispõe 

dos limites em relação aos recursos hídricos para água doce de classe 1, a qual pode ser 

utilizada para aqüicultura. 

Observando a Tabela 1 verifica-se uma correlação entre os maiores valores de 

pH  com  os  de  oxigênio  dissolvido.   Segundo  Lin  (2003)  viveiros  de  piscicultura 
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geralmente  apresentam  uma  variação  freqüente  de  pH,  devido  à  seqüência  entre 

fotossíntese e respiração, fazendo variar a concentração de CO2 e oxigênio dissolvido 

que possui uma reação ácida com a água. Durante o dia o pH da água é mais alcalino e a 

noite a água fica mais ácida porque há maior liberação de CO2. Valores extremos de pH 

aumentam a produção de muco nas brânquias, interferindo a respiração e a manutenção 

do equilíbrio osmótico.

Nos viveiros 3, 6, 7 e 8  os valores de O2D não ultrapassaram 3 mg L-1   e os 

demais mantiveram-se entre 3,92 a 7,67 mg L-1, essas diferenças podem ser atribuídas as 

adubações feitas pelos produtores para fertilizar  os viveiros.  Rodrigues  et al.  (2001) 

utilizando diferentes adubações orgânicas, observou que os tratamentos tiveram efeitos 

significativos,  apresentando  valores  mais  elevados  de  oxigênio  dissolvido  quando 

adubados  com estrume  de  aves,  seguido  pelo  de  suínos.  Boyd  (1998)  cita  que  em 

viveiros adubados ou com uso de esterco, baixo oxigênio dissolvido é uma indicação da 

aplicação  excessiva  de  fertilizantes  ou  estercos.  Em  viveiros  com  arraçoamento,  a 

abundância de fitoplâncton aumenta com relação ao aumento do nível de arraçoamento, 

e em viveiro sem aeração, níveis arraçoamento acima de 30-40 kg/ha por dia geralmente 

ocorrem queda nas concentrações de oxigênio dissolvido. 

Os  valores  de  condutividade  da  água  não  obtiveram  grandes  variações  com 

médias de 0,07 a 0,18 mS.cm-1 demonstrando não haver potenciais fontes poluidoras no 

cultivo.  Para Kubitza (2003) os valores elevados de condutividade elétrica podem ser 

relacionados  à  própria  dinâmica  de  manejo  dos  viveiros,  onde  constantemente  se 

adicionam  grandes  quantidades  de  matéria  orgânica  advinda,  principalmente  da 

alimentação e fertilização. 

Contudo, a dinâmica dos diferentes viveiros avaliados esteve dentro dos padrões 

normais.  Porém,  deve-se  considerar  que  ao  longo  do  cultivo  estas  variáveis  podem 

apresentar alterações, pois trata-se de um sistema dinâmico que interage com diversos 

fatores  do  sistema.  Este  fato  demonstra  o  quão  importante  é  dar  continuidade  ao 

constante monitoramento da água, auxiliando assim o melhor manejo dos viveiros e na 

tomada de decisões quanto ao aspecto ambiental desta atividade.  
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Tabela 1.  Valores médios  das variáveis  da temperatura (Temp.),  condutividade,  pH, 
Transparência  (Secchi)  e  oxigênio  dissolvido  (O2D)  na  água  dos  viveiros  das 
pisciculturas de Assis Chateaubriand (Local de 1-5) e Maripá (6-10).

Local

1 27,57 ab 0,15 abc 7,76 ab 21,33 a 5,43 ab

2 27,93 ab 0,18 a 7,78 ab 27,00 a 3,92 bc

3 27,50 ab 0,17 abc 7,05 b 26,00 a 2,23 c

4 27,73 ab 0,14 abcd 7,61 ab 31,00 a 4,30 bc

5 28,57 a 0,06 d 7,79 ab 48,67 a 7,67 ab

6 25,97 b 0,07 d 7,11 b 49,00 a 2,32 c

7 27,90 ab 0,09 bcd 7,49 ab 30,17 a 2,70 c

8 26,90 ab 0,10 bcd 7,32 ab 26,00 a 2,89 c

9 27,27 ab 0,07 d 8,19 a 40,50 a 4,03 bc

10 27,57 ab 0,08 cd 8,05 ab 28,00 a 4,23 bc

CV (%) 3,09 24,51 4,66 29,68 21,78
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de tukey (p<0,05)

O2D              

(mg L-1)
Temp. (ºC) 

Condutividade 

(mS.cm-1)
pH

Secchi   
(cm)

Conclusão

Este  estudo  auxiliou  na  compreensão  da  dinâmica  dos  viveiros  e  vêem 

contribuindo  com  o  desenvolvimento  sustentável  da  atividade  dentro  das  normas 

ambientais vigentes.
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Resumo:
A agricultura agroecológica vem se tornando, cada vez mais, uma opção para os pequenos 
agricultores da região Oeste do Estado. Este sistema de cultivo permite, além de agregar 
valor  ao  produto,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  do  agricultor  e  do  meio  ambiente 
principalmente pela redução na utilização de produtos químicos. Entretanto muitos são os 
obstáculos a serem vencidos nesse sistema, destacando-se dentre esses o controle de pragas 
e doenças. No intuito de auxiliar os agricultores agroecológicos nessa dificuldade, realizou-
se o respectivo projeto,  o qual teve como objetivos  fazer  a difusão do uso de controle 
biológico de pragas,  produzir  e fornecer  agentes de controle  biológico a esse público e 
formar recursos humanos (acadêmicos) capacitados para atuarem em métodos de controle 
biológico de pragas. O projeto trabalhou de forma articulada e em parcerias com diversas 
associações  de  agricultores  orgânicos,  com o  Centro  de  Apoio  ao  Pequeno  Agricultor 
(CAPA), com a Emater, prefeituras e com a Itaipu Binacional. Em decorrência da adoção 
dessas tecnologias pelos agricultores,  associada ao conhecimento dos demais agentes de 
controle biológico, naturalmente existentes nas propriedades, foram implementadas ações 
que fortaleceram a adoção do controle biológico por esses agricultores.

Palavras-chave: Controle Biológico, Agricultura Agroecológica, Parasitóides

Introdução
Um novo paradigma de agricultura,  ou talvez  um resgate  de antigos  paradigmas  de 

produção agrícola vem crescendo acentuadamente nos últimos anos.  Tal fato deve-se a um 
conjunto de fatores, dos quais se destaca a busca por alimentos de qualidade, isentos de 
resíduos de agrotóxicos, a necessidade de redução dos impactos ambientais gerados pela 
agricultura tradicional, a agregação de valor ao produto, principalmente a aqueles oriundos 
da agricultura familiar e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores. 

Esse novo paradigma, que envolve a produção de alimentos através de uma agricultura 
de base ecológica, vem recebendo forte incentivo dos governos seja em níveis estadual ou 
federal.  Fator  esse  que  vem  estimulando  a  conversão  de  áreas  convencionais, 
principalmente pelos pequenos agricultores.

Como exemplo desse processo tem-se o aumento da agricultura orgânica no Estado, que 
segundo Hamerschmidt  (2008) cresceu em torno de 1.600% da safra 1996/97 para a safra 



2004/05, enquanto que o número de agricultores orgânicos, no mesmo período, passou de 
450 para 4138.

A região Oeste do Estado, caracterizada por apresentar pequenas propriedades com uma 
produção familiar,  não poderia deixar  de seguir  essa tendência  e vem apresentando um 
crescente aumento no número de agricultores que produzem nos moldes da agricultura de 
base ecológica,  seja  ela,  orgânica,  agroecológica  ou  biodinâmica.  Contudo,  a  produção 
nesse  sistema  apresenta  muitos  aspectos  de  difícil  resolução  e  têm  encontrado  sérias 
dificuldades, principalmente no controle de plantas espontâneas, doenças e pragas. 

Buscando  contribuir  para  sanar  essas  dificuldades,  a  Unioeste  –  campus de  Mal. 
Cândido Rondon vem atuando em conjunto com diversas entidades no intuito de produzir e 
fornecer  aos  agricultores  agentes  de  controle  biológico  e  de  qualificar  agricultores  e 
técnicos na adoção desses agentes, através das atividades de extensão do Laboratório de 
Controle Biológico.

O controle biológico de pragas é um método de controle extremamente compatível com 
os  sistemas  de  produção  de  base  ecológica.  Baseia-se  na  adoção  do  uso  de  inimigos 
naturais, em sua maioria já existente nas propriedades, porém em baixo nível. Trata-se de 
uma manipulação da cadeia trófica favorecendo o consumidor secundário e desfavorecendo 
o primário, nesse caso o inseto praga.  

Algumas tecnologias do controle biológico estão disponíveis para serem adotadas em 
condições  de  campo,  porém existem problemas  na  sua  difusão  e  transferência  para  os 
agricultores, seja pela inexpressividade de iniciativas de produção em larga escala, seja pela 
falta de divulgação do seu uso, ou mesmo pelo baixo número de agentes de difusão. 

Além da produção e transferência aos agricultores desses agentes, há necessidade de 
repassar  informações  aos  agricultores  para  que  estes  possam  reconhecer  quais  são  os 
agentes  benéficos  existente  em suas propriedades  e suas  características  biológicas.  Tais 
conhecimentos são importantes para que estes possam manejar suas propriedades no intuito 
de melhorar o controle biológico que ocorre naturalmente na mesma e dessa forma reduzir 
o impacto das pragas sobre as culturas. 

Objetivos
- Produzir e disponibilizar Trichogramma pretiosum para controle de insetos praga;
- Difundir o controle biológico de pragas;
- Qualificar  agricultores  e técnicos  no reconhecimento  dos insetos  benéficos para 

controle de pragas que ocorrem naturalmente na propriedade;
- Formar  recursos  humanos  (acadêmicos)  capacitados  para  atuarem  na  área  de 

controle biológico.



Métodos
A  proposta  foi  desenvolvida  junto  aos  agricultores  orgânicos,  agroecológicos  e 

biodinâmicos da região Oeste do Estado do Paraná, com o auxílio da EMATER, Centro de 
Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), associações de agricultores e entidades ligadas ao 
setor.

Procedimentos Operacionais para a produção de Trichogramma

Criação do hospedeiro alternativo

Os parasitóides foram produzidos utilizando-se como hospedeiro alternativo a traça-
das-farinhas,  Anagasta  kuehniella,  conforme  metodologia  utilizada  no  laboratório  de 
Controle Biológico, com as adaptações necessárias à coleta via anestesia com CO2. 

Os ovos da traça foram inoculados em dieta artificial  a base de farinha de trigo 
integral  acrescido  de  levedo  de  cerveja  (3%),  para  o  desenvolvimento  larval.  Foram 
utilizadas bandejas de plástico nas quais as tampas são recortadas e fechadas com tecido 
tipo  voal,  permitindo  a  aeração  e  impedindo  a  entrada  de  parasitóides.  As  larvas 
permaneceram durante todo seu desenvolvimento nessas condições.

Logo após  o início  da  emergência  dos  primeiros  adultos,  as  dietas  contendo  as 
pupas, foram transferidas para as gaiolas de emergência. Os adultos foram coletados após 
receberem  uma  pequena  dosagem  de  CO2  para  anestesiá-los,  sendo  posteriormente 
recolhidos em recipientes específicos acoplados embaixo das gaiolas.  Em seguida foram 
transferidos  a  tubos  de  PVC,  cujas  extremidades  foram  vedadas  com  tela  de  náilon, 
permitindo assim a coleta dos ovos.

Os ovos foram coletados diariamente e subdivididos em dois lotes; o primeiro com 
aproximadamente 2 % dos ovos foi utilizado para a manutenção da criação da traça e outro 
com o restante dos ovos, utilizado para a produção de T. pretiosum.

Criação dos parasitóides

Os parasitóides foram criados em frascos de vidro, onde foram acrescidos filetes de 
mel,  nos quais  foram colocadas as cartelas contendo os ovos do hospedeiro alternativo, 
esterilizados em lâmpada germicida, para o parasitismo. Foi utilizada uma proporção de 
aproximadamente 10 ovos do hospedeiro por fêmea do parasitóide, por um período de 24 
horas. 

Os  ovos  parasitados  foram  fornecidos  aos  agricultores  em  cartelas,  quando  os 
parasitóides  estavam  em  fase  final  do  período  de  pupa,  próximos  da  emergência  dos 
adultos.

Procedimentos Operacionais para a difusão do controle biológico de pragas.



A difusão  do  controle  biológico  de  pragas  foi  feita  via  realização  de  palestras, 
encontro técnico e visitas às propriedades dos agricultores, sempre contando com o auxílio 
dos técnicos da extensão rural, parceiros do projeto, como a EMATER, CAPA, Prefeituras 
e Associações de agricultores.  A distribuição do agente de controle foi feita através das 
associações dos agricultores.

Resultados e Discussão

Fornecimento de agentes de controle biológico:

O agente de controle biológico produzido no Laboratório foi a espécie T. pretiosum. 
A  linhagem  dessa  espécie  foi  coletada  parasitando  ovos  da  traça-do-tomateiro  (Tuta 
absoluta) em áreas de agricultores de Marechal Cândido Rondon, indicando que a mesma 
já se encontrava presente na região.  

As  espécies  pertencentes  ao  gênero  Trichogramma são  conhecidas  como 
parasitóides  de  ovos,  pois  atuam controlando  a  praga  na  fase  de  ovo,  antes  que  essas 
causem  algum  tipo  de  dano  e  são,  dentre  as  espécies  de  parasitóides  utilizados  em 
programas  de controle  biológico,  as mais  utilizadas  em nível  mundial  (Parra  e Zucchi, 
1997). As fêmeas desta vespinha colocam seus ovos no interior dos ovos da praga, matando 
o  embrião  e  usando  os  nutrientes  para  o  desenvolvimento  de  sua  prole.  Todo  o 
desenvolvimento do parasitóide ocorre internamente no ovo da praga.

Nos anos  de 2006 e  2007,  referentes  a  esse  projeto,  o  Laboratório  de Controle 
Biológico distribuiu respectivamente, 837 e 586 cartelas de T. pretiosum.  A liberação das 
cartelas foi realizada em áreas de agricultores, na cultura do tomate para controle da traça-
do-tomateiro  (T.  absoluta),  da  broca  pequena  (Neoleucinodes  elegantalis)  e  da  broca 
grande  (Helicoverpa  zea).  Também  foram  liberadas  em  área  com  plantio  de  algodão 
orgânico no campo experimental da Cooperativa Agroindustrial de Goioerê, para controle 
do curuquerê do algodão (Alabama argilacea) e da lagarta-da-maça (Heliothis virescens).   

Foram atendidos, com fornecimentos dos parasitóides, agricultores dos municípios 
de  Goioerê,  Marechal  Cândido  Rondon,  Mercedes,  Quatro  Pontes,  Nova  Santa  Rosa, 
Palotina, Verê, São Miguel do Iguaçu e Arapuá.

Os resultados obtidos demonstraram que para a cultura do tomate, onde qualquer 
dano ao fruto gera perda de produção e as lagartas ficam pouco tempo expostas o que 
dificulta  a  adoção  de  outros  métodos  de  controle,  pois  logo  penetram  na  planta,  as 
liberações dos parasitóides foram eficientes.

Na cultura do algodoeiro a eficiência não correspondeu à esperada em virtude do 
início das liberações terem sido realizadas quando a população da praga já estava elevada, 
uma  vez  que  os  contatos  empresa-universidade  se  iniciaram  tardiamente.  Para  futuros 
trabalhos  há  necessidade  de  selecionar  linhagens  do  parasitóide  mais  específica  a  essa 
cultura e iniciar as liberações assim que se constate a presença da praga. 



Os  agentes  de  controle  biológico,  considerando  a  lógica  da  cadeia  alimentar, 
demoram a fazer o controle do inseto praga quando liberados com uma elevada presença 
dessas pragas.  Quando conseguem reduzir a população desses insetos daninhos, o dano 
econômico já ocorreu. Portanto, para que haja eficiência na utilização de inimigos naturais 
no controle de pragas a população do inseto praga deverá ser continuamente monitorada. A 
liberação ou aplicação desses agentes de controle deverá ser realizada tão logo comecem a 
surgir as primeiras pragas, para que o agente tenha tempo para agir antes que a mesma 
cause perdas econômicas. O uso de agentes de controle biológico de forma preventiva não é 
eficiente, pois o inimigo natural só sobrevive com a presença de sua presa. 

Difusão do controle biológico:

Ao longo de todo o projeto foram feitas visitas aos agricultores da região, nas quais 
se discutia sobre as dúvidas que os mesmos apresentassem a respeito do controle biológico 
de pragas e do manejo de sua propriedade visando aumentar a ação dos inimigos naturais 
na  mesma.  Também  eram  destacados  os  cuidados  a  serem  tomados  na  liberação  dos 
parasitóides e na adoção de outras medidas de controle simultaneamente às liberações.

Outra metodologia de difusão adotada foi a participação em reuniões e encontros 
técnicos, nos quais estavam reunidos agricultores e técnicos que trabalhavam com esses 
sistemas agrícolas. 

Além das participações de forma direta com agricultores e técnicos, realizou-se o I 
Encontro Regional de Controle Alternativo, no intuito de repassar informações a respeito 
do  controle  alternativo  de  doenças  e  pragas.  Esse  evento  passará  a  ser  realizado 
anualmente, buscando discutir o controle alternativo, dentro do qual se encontra o controle 
biológico. 

Como estratégia de difusão do controle biológico de pragas, porém não de forma 
direcionada aos agricultores de base ecológica, foram montadas unidades demonstrativas 
do controle biológico na Exposição Agropecuária de Marechal Cândido Rondon e no Show 
Rural, em Cascavel, nos anos 2006 e 2007. A participação no Show rural foi em parceria 
com a EMATER e a EMBRAPA, na área destinada a agricultura agroecológica.  

Formação de recursos humanos:

Durante o período referente a esse trabalho, estagiaram no Laboratório de Controle 
Biológico 11 acadêmicos,  sendo oito do curso de Agronomia,  dois do curso de Ciência 
Biológicas, ambos da Unioeste e uma do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental  da 
UTFPR Medianeira, sendo que nesse último caso realizou seu estágio final de conclusão de 
curso.



Conclusões

A realização desse trabalho auxiliou os agricultores no controle de insetos pragas, 
principalmente na cultura do tomate.  A difusão do controle biológico demonstrou ser uma 
atividade  que  demanda  trabalho  continuo,  inclusive  com  publicações  voltadas  aos 
agricultores,  principalmente  envolvendo  a  questão  de  reconhecimento  dos  agentes 
benéficos de suas propriedades.
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RESUMO  -  Ao  contrário  de  outros  seres  vivos  que,  para  sobreviverem,  estabelecem 
naturalmente o limite de seu crescimento e consequentemente o equilíbrio com outros seres e o 
ecossistema  onde  vivem a  espécie  humana  tem dificuldade  em estabelecer  o  seu  limite  de 
crescimento,  assim como para  relacionar-se  com outras  espécies  e  com o  planeta.  Essa  é  a 
fronteira entre o conhecimento e a ignorância humana sobre sua própria casa, o Planeta Terra. 
Fica evidente a importância de sensibilizar os humanos para que ajam de modo responsável e 
com consciência, conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro. Considerando a 
importância  da  temática  ambiental  e  a  visão  integrada  do  mundo,  no  tempo  e  no  espaço, 
sobressaem-se as escolas, como espaços privilegiados na implementação destas atividades.  A 
escola dentro da Educação Ambiental deve sensibilizar o aluno a buscar valores que conduzam a 
uma  convivência  harmoniosa  com o  ambiente  e  as  demais  espécies  que  habitam o  planeta, 
auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem levado à destruição inconseqüente dos 
recursos naturais e de várias espécies.

PALAVRAS CHAVE - Educação ambiental, escola, meio ambiente.

INTRODUÇÃO -  Historicamente  a  humanidade,  como  um todo,  não  tem cuidado  bem do 
planeta, nem dos seres que nele vivem. De acordo com Dias (1993), há uns cinco milhões de 
anos os primeiros seres humanos que habitaram o Planeta enfrentaram inúmeras dificuldades e 
desafios,  pois  "a  natureza era  mais  poderosa que os homens",  e  os afetava  mais  do que era 
afetada por eles. Todos precisavam saber quais frutos serviam para comer, onde encontrar água 
durante a seca, como evitar animais selvagens, que plantas serviam para fazer um bom remédio, 
ou se poderiam ser utilizadas como materiais de construção.
Naquele  momento o conhecimento ambiental  era  também necessário  para a proteção contra 
ataques da natureza e para o melhor aproveitamento de suas riquezas.

Esse conhecimento foi sendo repassado de geração em geração, muitas vezes acrescido de novas 
descobertas,  e  a  interação  entre  os  homens  e  o  ambiente  ultrapassou a  questão  da  simples 
sobrevivência.

Com a urbanização e evolução da civilização, a percepção do ambiente mudou drasticamente e 
a  natureza  passou  a  ser  entendida  como  "algo  separado  e  inferior  à  sociedade  humana", 
ocupando uma posição de subserviência.  No decorrer do século passado, para se atender as 
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necessidades  humanas  foi-se  desenhando  uma  equação  desbalanceada:  retirar,  consumir  e 
descartar. 

Mas foi a partir da Revolução Industrial que a natureza passou a ser administrada como um 
"supermercado  gratuito,  com  reposição  infinita  de  estoque",  gerando,  entre  outros,  o 
esgotamento de recursos naturais,  a destruição de ecossistemas e a perda da biodiversidade. 
Afetando assim os mecanismos que sustentam a vida na Terra e evidenciando o modelo de 
desenvolvimento "insustentável" por trás desta realidade.

Chega-se aos dias de hoje com a maioria da população vivendo em centros urbanos. A água 
limpa sai da torneira e a suja vai embora pelo ralo, o lixo produzido diariamente é levado da 
frente das casas sem as pessoas terem a mínima preocupação de saber qual o seu destino. Ou 
seja,  a  grande  maioria  da  população  não  consegue  perceber  a  estreita  correlação  do  meio 
ambiente, com o seu cotidiano. (DONELA,1997)

Fica evidente a importância de sensibilizar os humanos para que ajam de modo responsável e 
com consciência, conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro; para que saibam 
exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a comunidade tanto local como internacional; 
e se modifiquem tanto interiormente, como pessoas, quanto nas suas relações com o ambiente.

Uma educação transformadora envolve não só uma visão ampla de mundo, como também a 
clareza  da  finalidade  do  ato  educativo,  uma  posição  política  e  competência  técnica  para 
programar  projetos  a  partir  do  aporte  teórico  e  formador  de  profissional  competente.  (JR 
PHILIPPI; PELICIONI, 2005)

Dentro  deste  contexto  procuramos  ver  as  possibilidades  através  de  analise  bibliográfica  da 
implementação da Educação Ambiental em escolas publicas e paralelamente a isso dentro da 
nossa realidade tentamos inserir a teoria e a prática no nosso cotidiano escolar. 

Através e  com o programa Cultivando Água Boa encontramos  subsídios e  suportes para as 
nossas analises teóricas e praticas, fazendo a junção da educação não-formal, realizada com os 
agricultores  e  moradores  da  Sanga Minera  e  da  educação  formal,  realizada  com alunos  do 
Colégio Estadual Leonilda Papen do Município de Mercedes.

OBJETIVO - Refletir sobre as experiências adquiridas com o Programa Cultivando Água Boa 
e ver as possibilidades  através da analise bibliográfica da aplicação da Educação Ambiental 
formal. 

MÉTODOS  -  Desenvolvemos  nossa  experiência  considerando  a  interdisciplinaridade  e  a 
contextualização como elementos fundamentais  ao processo de construção do conhecimento. 
Segundo Philippe Perrenoud (2004), a conseqüência de uma prática em que os conteúdos são 
“depositados” nas cabeças dos alunos de forma desprovida de significado é que eles acumulam 
saberes, mas não conseguem mobilizar o que aprenderam em situações reais.

E essa articulação somente se constrói a partir das necessidades da vida diária, das emoções e do 
enfrentamento das situações desafiadoras, com as quais temos que dialogar.

Nessa perspectiva, acreditamos no pressuposto de que é mais importante que o aluno saiba lidar 



com a informação e não simplesmente, a retenha. O aluno precisa saber por que esta aprendendo 
e ter clareza em relação aos seus objetivos e aos processos de vida fora do contexto escolar.

Esta atividade se configura como um processo de construção de uma cidadania emancipatória, 
na  medida  em  que  assegura  a  apropriação  de  diversos  conteúdos  curriculares  de  forma 
interdisciplinar,  construindo  competências  para  a  formação  de  um  sujeito  cidadão,  co-
responsável e participativo.

DISCUSSÕES - Iniciamos nossa trajetória de trabalho a partir de uma conversa informal com 
os  alunos  sobre  o  conhecimento  prévio  acerca  da  Bacia  Hidrográfica.  Oportunamente,  foi 
realizada  a  ida  até  a  Sanga Mineira,  onde participaram do mutirão  de limpeza  do rio.  Esta 
atividade também promoveu a ampliação dos espaços pedagógicos em um processo informativo 
e educacional, dentro de um contexto interativo e transformador da realidade socioambiental.

No retorno a sala de aula, foi avaliado o aproveitamento dos alunos com base em depoimentos 
sobre o que foi vivenciado, nos quais eles enfatizaram: a poluição da água e o acúmulo de lixo.

Este fato deu continuidade ao desenvolvimento do projeto. Com base nas situações vivenciadas 
e informações obtidas sobre a água, foram desenvolvidas atividades para a sensibilização dos 
alunos perante a sua natureza o seu meio ambiente.

Diante dos fatos colocados surgiu a necessidade de se conhecer as formas de captação da água 
no município, principalmente pelo fato de se localizar, na Sanga Mineira a fonte que abastece 
todo  o  município.  Oportunamente  os  alunos  foram novamente  levados  a  campo,  para  uma 
melhor  visualização  do  ambiente.  Nesta  atividade,  os  alunos  atuaram  como  educadores 
ambientais, realizando o registro das informações obtidas através de questões relativas á fonte 
de  abastecimento,  armazenamento  e  consumo,  o  que  gerou  a  construção  de  mapas  com a 
localização ideal dos pontos de abastecimento e da coleta de esgoto e de lixo que a cidade 
deveria ter.

“Com a visita  á  captação de água,  vimos todo o processo: onde é a  
nascente,  onde  ela  passa  e  para  onde  ela  vai  até  chegar  a  nossas  
residências.  Ficamos sabendo de muitas coisas erradas que estavam 
envolvendo  isso.  Então  com  isso  aprendia  cuidar  mais  da  nossa 
natureza, todos nós deveríamos ter cuidado com esse patrimônio, que é  
tão importante para as nossas vidas. Como o lixo que estava poluindo  
as  águas  do  rio,  quando  a  água  que  é  o  mais  importante  para  a  
sobrevivência do ser humano. Todos deveriam ter consciência do que 
estão fazendo com a natureza.”2

Todo  o  projeto  foi  desenvolvido  de  forma  interdisciplinar,  o  que  exigiu  ampliação  dos 
conhecimentos,  tanto na compreensão da linguagem como da historicidade dos fatos e  suas 
transformações.  O processo geográfico e  cientifico  também envolveu o desenvolvimento  de 
posturas integradas ao ambiente,  refletindo ações de reconhecimento dos fenômenos físicos, 
químicos e biológicos. Problematizando e propondo atuação humana enquanto ator histórico, 
culturalmente questionador e transformador, o aluno pode valorizar e utilizar o conhecimento 
matemático no cotidiano, aplicável no contexto social que favoreceu a ação, de forma efetiva na 

2  Fernanda P. Hoepers, aluna participante do projeto.



realidade em que vive.

RESULTADOS -  De acordo com o perfil  inicial  da turma envolvida,  sua necessidade e as 
competências  previamente  estabelecidas,  concluímos  que  os  alunos  obtiveram  apropriação 
satisfatória do conhecimento através do desenvolvimento do projeto. Essa afirmativa baseia-se 
nas atividades cumpridas pelos adolescentes enquanto educadores ambientais. As dificuldades 
encontradas no inicio do trabalho foram superadas, bem como sua atuação na interação com 
outros atores sociais.

No decorrer  deste  projeto  tentamos  adequar  os  alunos  a  realidade  da  microbacia.  Para  que 
através disto pudessem desenvolver senso critico e criar  soluções para os problemas reais e 
locais.

Foram  utilizadas  técnicas  participativas  nas  quais  incentivaram  a  reflexão  dos  problemas 
apresentados.  Sensibilizamos  para  o  fato  de  que  o  ser  homem é  apenas  um dos  itens  que 
integram todo o meio ambiente, “eu ser humano sou um dos complementos do planeta terra e 
não vou ser capaz de viver sem os outros componentes”.

Sensibilizamos para o fato de que a educação ambiental é continuada, ela não acaba ao sair do 
portão  da  escola,  sensibilizamos  para  fato  de  que  nós  somos  os  atores  ambientais  quando 
tomamos consciência da nossa realidade e quando temos consciência da nossa relação com o 
meio ambiente e com os demais homens. Sensibilizamos para o fato de se ter ações ambientais e 
essas ações serem praticadas da escola á família á sociedade.

Segundo  Hoffman  (1991),  a  avaliação  deverá  encaminhar-se  a  um  processo  dialógico  e 
cooperativo,  por meio dos quais  educandos e educadores aprendem sobre si mesmos no ato 
próprio da avaliação. E segundo Gasparin (2006) para obter uma metodologia histórico-critica 
temos que ter como método a prática-teoria-prática, isto significa partir sempre da pratica social 
empírica  atual,  contextualizando-a,  passando,  em seguida,  a  teoria  que  ilumina  essa  prática 
cotidiana,  a fim de chegar a uma nova prática  social  mais concreta  e coerente.  Assim todo 
processo  avaliativo  do  trabalho  fundamentou-se  em uma  prática  de  avaliação  construtiva  e 
libertadora, baseada no diálogo e na cooperação, onde foram adotados métodos investigativos 
de interpretação das alternativas e solução propostas pelos alunos ás diferentes situações de 
aprendizagem.

Os resultados obtidos com a aplicação do projeto atenderam as expectativas. Hoje, podemos 
afirmar que os alunos envolvidos desenvolveram a capacidade de saber, saber fazer e saber ser 
na realização de uma atividade.

“(...)  participar  desse  projeto  foi  muito  produtivo,  pois  podemos  ver  
como  influenciamos  diretamente  na  contaminação  da  água  que  é 
essencial  para  nossa  vida.  Além  de  que  podemos  passar  o  que 
aprendemos á outras pessoas e mostrá-las como não contaminar esse 
precioso bem e como não matar os poucos rios que ainda nos restam.”3

Conhecendo o local onde se vive e os cuidados com a natureza ajuda a melhorar a vida. O 
Projeto Educação Ambiental  na Escola  oportuniza  a aplicação  e  continuidade  dessa prática, 

3  Adriane Ohlweiler, aluna participante do projeto.



permitindo  a  mudança  de  hábitos,  por  meio  de  um  processo  de  interação  entre  escola  e 
comunidade, promovendo melhorias na qualidade de vida.

Em uma nova etapa do trabalho, o projeto propiciará ao aluno a exposição do aprendizado e a 
possibilidade de trabalharem como atores sociais, através de feira de ciências. Não podemos 
entender a prática educacional apenas como desenvolvimento profissional dos educadores, mas 
como  um  processo  social  constituído  por  um  conjunto  de  atividades  que  envolvam 
representações sociais e interagindo não apenas no aspecto informativo, mas, principalmente na 
consolidação dos valores e nas atividades individuais e coletivas.

O educador tem que acreditar,  tem que insistir,  tem que continuar, porque o nosso tempo é 
futuro. Sendo a água um bem universal e indispensável à vida.

Durante todo o projeto vivenciamos as palavras de Paulo Freire educador e educando aprendem 
juntos. Juntos aprendemos a ver os problemas da nossa cidade, juntos pensamos, refletimos, nós 
sensibilizamos e nos emocionamos quando sentimos no final de cada trabalho que timos nos 
tornado seres humanos melhores

“Tivemos a oportunidade de ir ajudar a limpar o rio da Sanga Mineira (...)  
deixamos o rio limpo novamente. E o que aprendi é que se juntarmos 
nossas  forças  e  ajudarmos  o  meio  ambiente  estaremos  contribuindo 
para um mundo mais limpo e feliz.”4

CONCLUSÃO -  O trabalho  apresentado sugeriu muito  mais  a  problematização  e  o  debate 
sobre a relação educação/ambiente do que esgotar o assunto ou produzir conclusões acabadas 
sobre o tema, por natureza vasto.

A educação e a problemática ambiental  são antes de tudo,  questões políticas  que envolvem 
atores,  interesses  e  concepções  de  mundo  diferentes,  e  que  podem  assumir  direções  mais 
conservadoras ou emancipatórias. 

Sem negar a existência da dimensão teórica da educação e da questão ambiental defendemos , 
entretanto, que a teoria é e deve ser, subordinada a política e a critérios éticos na elaboração e 
implementação  de  um  currículo  pedagógico.  Entendemos  que  uma  educação  ambiental  de 
ênfase  somente  teórica  reduz  a  complexidade  do  real  e  mesclara  os  conteúdos  e  conflitos 
políticos  inerentes  a  questão  ambiental,  favorecendo  uma  compreensão  de  um  processo 
educativo identificado com a autonomia individual e o aluno se limita e não pode prescindir de 
uma atitude critica, participativa e comprometida com a ampliação da cidadania.

A Educação, deveria estar acompanhando de perto todo esse processo ambiental, deveria estar à 
frente das discussões que se desenrolam no mundo, deveria conhecer e entender as causas e, 
mais que isso, ser capaz de propor soluções. Afinal a educação é a ferramenta que criamos para 
garantir a continuidade e expansão do conhecimento sobre nós mesmos e do universo em que 
vivemos e nós, profissionais da educação, somos os responsáveis por formar, orientar e conduzir 
o desenvolvimento das atuais e novas gerações, transmitindo-lhes os conhecimentos adquiridos 
pela humanidade ao longo de sua existência e clareando os caminhos à frente na construção do 
futuro.

4  Jefferson Willian Defreyn, aluno participante do projeto. 2005.



No entanto estamos perdidos, longe de atuar como profissionais competentes  e sintonizados 
com  a  realidade  que  nos  cerca,  sem  entender  a  dimensão  do  que  acontece  e  sem  os 
conhecimentos básicos que nos permitam encaminhar essas discussões em salas de aula, escolas 
e sociedade. E nas poucas tentavas nos esbarramos em uma grade curricular que não abre muitas 
portas para a realização de aulas práticas no campo. Temos uma agenda e um diário de classe a 
ser preenchido e seguido, o sistema assim o exige. Os dias letivos não suportam muitas ações 
assim. Outra barreira encontrada é a falta de oportunidade disponibilizada ao profissional da 
educação para encontros pedagógicos e de elaboração de um planejamento multidisciplinar.

É  preciso,  é  fundamental,  que  paremos  para  refletir  sobre  as  nossas  escolhas  pessoais  e 
coletivas,  sobre  nossas  responsabilidades  perante  as  atuais  e  futuras  gerações  Assim,  essas 
discussões em torno da implementação da Educação Ambiental nas escolas, tem de ultrapassar 
as paredes burocráticas e chegar, rápido, às salas de aula, e isso não pode acontecer apenas por 
obra de um professor, um grupo, uma escola, uma rede. Essas discussões têm de ganhar status 
de política de Estado e permear toda sociedade.

È possível termos aulas ambientais teóricas e praticas nas escolas. Os trabalhos de Educação 
Ambiental formal e não formal aqui apresentados comprovam isso. Mas deve haver com grande 
urgência uma revisão das grades curriculares. E a capacitação de profissionais para atuarem em 
sala de aula.

Quero neste momento do trabalho pedir licença para deixar de lado dados, fotos, pesquisa, fatos, 
resultados, etc. Quero poder falar somente dos laços de afeto que criamos. Percebi claramente 
que a pessoa que é amada, ama a natureza. E quem ama cuida. 

Durante esses anos de pesquisa não educamos, mas sensibilizamos. Aprendemos a amar o que 
estávamos fazendo. Aprendemos a valorizar cada ato. Sentimos-nos importantes quando víamos 
os esforços dos demais professores, equipe pedagógica e da equipe administrativa da escola nos 
auxiliando com aquilo que precisávamos.

Fomos amados e valorizados e nossos frutos foram são e serão ótimos. Alunos conscientes de 
suas ações. Sensibilizados com as gerações futuras. Capazes de atuarem como atores sociais. 
Capazes de amarem o que os cercam. E o mais importante, em meio ao aquecimento global, as 
tragédias, as misérias, a corrupção, o desmatamentos e tantos outros fatores temos alunos com 
esperança de que o amanhã é possível.  Acreditamos que isso seja muito mais que um dado 
cientifico, uma consideração final.

O ser humano é aquilo que ele vivencia. Os frutos que tivemos foram e são colhidos dentro e 
fora da escola,  com as ações dos alunos. Não ações induzidas.  Mas ações que surgiram de 
valores adquiridos com este trabalho.

 Adquirimos valores diante e para com a natureza. Esse foi o nosso maior resultado.

Com relação à Educação Ambiental, especialmente, muito ainda há de ser feito, tanto na escola 
quanto na comunidade estudada. O trabalho desenvolvido até o presente momento serviu apenas 
para disparar, tornar visíveis, muitos aspectos que devem ser aprofundados.
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Área Temática: 06 Saúde 
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

RESUMO:  O  projeto  de  extensão  UTOPS,  há  sete  anos,  vem  desenvolvendo 
atividades de caráter multiprofissional e interdisciplinar no campo da saúde coletiva. 
Para  tanto,  tem  reunido  docentes  e  acadêmicos  dos  cursos  de  Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia, que desenvolvem ações de saúde nos 
diferentes níveis de assistência, com ênfase na promoção e na prevenção à saúde. No 
ano  de  2007,  a  partir  do  cadastramento  das  famílias  atendidas  pelo  projeto,  foi 
selecionado o tabagismo como problema de saúde para o enfrentamento das equipes 
de  trabalho.  Neste  trabalho  será  apresentado  o  perfil  dos  indivíduos  usuários  do 
tabaco  e  relatadas  as  propostas  elaboradas  pelos  participantes  do  projeto  para  a 
atuação frente ao problema identificado. Para a elaboração do perfil, os dados foram 
coletados  por  meio  de  instrumento  elaborado  em  conjunto  pelos  participantes  do 
projeto e levantados a partir  das visitas domiciliárias  realizadas durante o  mês de 
agosto de 2007. A atual Política Nacional de Promoção da Saúde, do Ministério da 

1 Enfermeira,  mestre  em  Saúde  Coletiva,  docente  do  curso  de  enfermagem  da  Unioeste/Cascavel, 
coordenadora  do  projeto  de  extensão  Um  Por  Todos  e  Todos  Pela  Saúde  -  UTOPS.  E-mail: 
man0ela@hotmail.com
2 Docentes de cursos da área de saúde da Unioeste-Cascavel, integrantes do projeto UTOPS.
2

3 Acadêmica do curso de enfermagem da Unioeste-Cascavel, bolsista do projeto de extensão UTOPS.

4 Acadêmicos dos cursos da área de saúde da Unioeste-Cascavel, integrantes do projeto UTOPS.
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Saúde, subsidiou as discussões e propostas apresentadas para serem desenvolvidas 
na seqüência de atividades do projeto.

PALAVRAS-CHAVE: promoção da saúde, tabagismo, equipe multiprofissional.

INTRODUÇÃO: Com a criação do Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição 
Federal de 1988, as ações de promoção da saúde devem ser compreendidas como 
parte  da  integralidade  da  atenção  à  saúde.  No  entanto,  os  serviços  de  saúde, 
historicamente, têm atuado dentro de um modelo assistencial que prioriza as ações de 
tratamento e reabilitação, reconhecidamente limitado para produzir impactos positivos 
no  nível  de  saúde  de  uma  população.  As  ações  de  promoção  da  saúde, 
tradicionalmente, têm sido tratadas como responsabilidade do indivíduo e comunidade 
em  adotar  comportamentos  saudáveis  a  partir  das  orientações  repassadas  pelos 
profissionais  e  serviços  de  saúde.  Entretanto,  os  modos  de  viver  não  estão 
condicionados apenas à vontade individual somada à informação, estão diretamente 
determinados pela forma de organização da sociedade, incluindo a atuação do Estado 
no sentido de conservar ou viabilizar  a construção de mudanças significativas  nas 
condições  de  vida  da  população.  A  partir  de  2006,  o  Ministério  da  Saúde  tem 
assumido legalmente a promoção da saúde como prioridade a ser implementada pelos 
gestores do SUS das três esferas de governo, conforme as diretrizes do Pacto pela 
Saúde e seus três componentes: O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, o 
Pacto de Gestão e o Pacto em Defesa da Vida (Brasil,  2006).  Neste último,  está 
definido um conjunto de compromissos sanitários que deverão se tornar prioridades 
para  todos  os  níveis  de  gestão  do  SUS (municipal,  estadual  e  federal).  Entre  as 
macroprioridades deste Pacto, está a Política Nacional de Promoção da Saúde, que 
enfatiza  o  controle  do  tabagismo  como  uma  das  principais  ações  a  serem 
desenvolvidas no âmbito do SUS. A Política Nacional  de Promoção da Saúde tem 
como uma de suas diretrizes a divulgação e informação de iniciativas voltadas para a 
promoção da saúde para os profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS e, 
ainda, como um dos seus objetivos específicos, a prevenção de fatores determinantes 
e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde  (BRASIL, 2006). De acordo com 
dados levantados pelo Banco Mundial e divulgados pelo Ministério da Saúde/Instituto 
Nacional de Combate ao Câncer (MS/INCA), em 1999, 4 milhões de mortes anuais no 
mundo estavam diretamente relacionadas ao hábito de fumar, podendo chegar, em 
2020, a 10 milhões de óbitos se o atual padrão de consumo não for revertido. De 
acordo  com  a  Organização  Mundial  da  Saúde,  citada  pelo  Ministério  da  Saúde 
(BRASIL, 2001, p.7) “o tabagismo responde atualmente por 40 a 45% de todas as 
mortes por câncer de pulmão, 75% das mortes por DPOC, cerca de 20% das mortes 
por doenças vasculares, 35% das mortes por doenças cardiovasculares, entre homens 
de 35 a 69 anos de idade, nos países desenvolvidos. Este fato contribui para que hoje 
o tabaco responda por mais de 15% do total de mortes nesses países.” No Brasil, o 
controle  do tabagismo foi  inicialmente  uma preocupação isolada de profissionais  e 
associações  de  profissionais  de  saúde,  ONGs  e  entidades  religiosas,  e  apenas 
recentemente,  ao  final  da  década  de  80,  o  MS  passou  a  assumir  o  papel  de 
organização de ações sistemáticas,  continuadas e abrangentes, por meio do INCA 
(BRASIL, 2001). O Programa Nacional de Controle do Tabagismo tem desenvolvido 
ações voltadas para a prevenção da iniciação do tabagismo, tendo como público-alvo 
crianças  e  adolescentes  e,  ações  de  combate  e  tratamento  do  tabagismo  para 
estimular  os fumantes a deixarem de fumar.  Apesar  de estudos apontarem que a 



maioria  dos fumantes deseja  parar  de fumar  (78%),  apenas 3% conseguem parar 
definitivamente, sendo que destes, 85% deixam de fumar sem um apoio formal. Esses 
dados indicam o grande potencial que os serviços e profissionais de saúde têm para a 
redução deste importante  determinante  do adoecimento  e  óbitos  evitáveis  no país 
(BRASIL, 2001). O Ministério da Saúde aponta, ainda, que a maioria dos profissionais 
de saúde desconhece as informações sobre como aconselhar e apoiar o usuário sobre 
os  métodos  para  deixar  de  fumar  (BRASIL,  2001)  assim  como  reconhece  que  a 
promoção  da  saúde  exige  a  participação  ativa  de  todos  os  sujeitos  envolvidos  – 
usuários, movimentos sociais, trabalhadores de saúde, gestores do setor sanitário e 
de outros setores,  na análise e na formulação de ações que visem à melhoria  da 
qualidade de vida (BRASIL, 2006). Nesse sentido, os participantes do projeto UTOPS 
compreendem  que  a  participação  da  universidade,  por  meio  das  atividades  de 
extensão, pode contribuir tanto na ação direta com a população no sentido de prevenir 
o  hábito  de  fumar  e  apoiar  aqueles  que  desejam  interromper  este  hábito  como, 
principalmente,  possibilitar  o  acesso  às  informações  necessárias  para  que  os 
acadêmicos  integrantes  do  projeto  possam  continuar  a  atuar  na  perspectiva  da 
promoção da saúde e, portanto, da integralidade da assistência à saúde como futuros 
profissionais. 

OBJETIVOS: Identificar o perfil dos cadastrados no projeto UTOPS quanto ao hábito 
de fumar e apontar estratégias possíveis para a atuação do projeto de extensão no 
enfrentamento do tabagismo, na perspectiva da promoção da saúde.

METODOLOGIA: Os dados apresentados foram levantados após o cadastramento 
das  famílias  e  seleção  do  problema  de  saúde  relacionado  ao  tabagismo  para  a 
atuação  dos  integrantes  do  projeto.  A  partir  de  um  instrumento  elaborado  pelos 
participantes  do  projeto,  por  meio  da  técnica  de  entrevista  durante  as  visitas 
domiciliárias realizadas no mês de agosto de 2007, foram levantados dados referentes 
à idade que iniciaram o uso do tabaco, motivos que influenciaram o início do hábito, 
consumo  (quantidade,  local  preferencial  para  uso,  tipo  de  tabaco),  existência  de 
crianças na família do tabagista e motivação para interromper o hábito.
    
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Das 100 pessoas cadastradas no projeto, 12% (n=12) 
delas apresentaram problemas com o consumo do tabaco, com o cigarro de papel e o 
de palha. Dentre esse grupo 66,66% (n=8) são do sexo feminino e 33,33% (n=4) são 
do sexo masculino. Isso mostra que a maioria entrevistada que possui problemas com 
o  excesso  do  uso  do  tabaco  é  feminina,  também  por  questões  sócio-culturais  e 
políticas, marcadas pelo movimento feminista, a luta pela igualdade de gênero pode 
ter  influenciado  este  comportamento  das  mulheres.  Quanto  ao  tipo  de  tabaco 
consumido, 33,33% (n=4) fumam cigarros de palha artesanais, e 66,66% (n=8) fumam 
cigarros de papel comercial, possivelmente pela facilidade de acesso a este último. A 
pesquisa  mostrou  que 16,66% (n=2)  começaram a fumar  quando  adulto,  ou  seja, 
acima de 20 anos,  66,66% (n=8)  de 10 a 20 anos e 16,66% (n=2)  ainda quando 
crianças (até 10 anos) apontando para o início do hábito na infância e adolescência 
(83%), de acordo com pesquisas da área (BRASIL, 2001). Em relação aos motivos 
que influenciaram o início do hábito de fumar, a população em estudo mostrou que a 
família  foi  a  principal  influência  (66,66%),  seguida  dos  amigos  (33,33%)  como 
importante  influência  deste  comportamento.  Um  antigo  costume  na  área  rural  foi 
lembrado por um dos entrevistados, que comentou sobre o uso de cigarros de palha 



para impedir  que os  mosquitos  se  aproximassem das pessoas,  sendo que muitas 
destas começaram o consumo desta maneira. No início do uso do cigarro, 33,33% 
relatam  que  iniciaram  com  1  (um)  cigarro  de  palha  por  dia,  25%  relataram  que 
iniciaram o consumo com 10 cigarros por dia, 16,66% afirmaram consumir 6 cigarros 
por dia, 16,66% já faziam uso de uma carteira ao dia. No período da pesquisa, 25% 
afirmaram que fazem uso de 3 cigarros ao dia, 16,66% fazem uso de 10 cigarros por 
dia,  e 41,66% fazem uso de 1 carteira por dia, e 8,33% não souberam responder. 
Esses dados mostram que houve aumento no consumo de 16,66% para 41,66% que 
fazem uso de uma carteira de cigarros ao dia. Das pessoas entrevistadas, 33,33% 
costumam fumar na sala de casa,  outros 41,66% fumam em ambiente externo da 
casa, 8,33% fumam no trabalho e 16,66% fumam em qualquer ambiente, apontando 
para a importância de se adotarem medidas restritivas para o hábito de fumar em 
locais  públicos,  ambientes  de trabalho e de convívio  familiar.  Foi  questionado aos 
sujeitos entrevistados sobre o histórico familiar para doenças crônicas, sendo que nas 
respostas  16,66%  afirmaram  sobre  a  existência  de  hipertensão  arterial,  8,33% 
obesidade, 25% possuíam casos de doenças cardiovasculares, 33,33% responderam 
que  tinham  casos  de  câncer  na  família,  e  outros  16,66%  acusaram  doenças 
respiratórias,  indicando  a  coexistência  de  fatores  de  risco  para  essas  doenças. 
Chamou  a  atenção  dos  integrantes  do  projeto,  o  fato  de  62,5%  das  mulheres 
entrevistadas (n=8) afirmarem que fizeram uso do tabaco durante a gestação e 75% 
fumaram durante o período que amamentaram seus filhos. Tanto esse dado, como o 
que aponta para a existência de crianças na família dos tabagistas em 41,66% do total 
de  entrevistados é  um fator  agravante  para  as  conseqüências  deste  problema de 
saúde. Por fim, felizmente 83,33% dos entrevistados afirmaram ter interesse em parar 
de fumar e até se propõe a marcar uma data tal, apenas 16,66% rejeitaram a idéia de 
interromper  o  hábito,  demonstrando  um  campo  potencialmente  aberto  para  a 
implementação das estratégias de controle do tabagismo na população atendida pelo 
projeto. Nesse sentido, estão previstas atividades voltadas para a prevenção do hábito 
de fumar a partir da realização de oficinas educativas na escola que acolhe a maioria 
das crianças e adolescentes que moram na região atendida pelo projeto, bem como, 
atividades voltadas às pessoas identificadas como tabagistas em grupos de apoio para 
a interrupção deste hábito, segundo o consenso atual para abordagem e tratamento 
do  fumante  (BRASIL,  2001).  Foram  iniciadas  atividades  de  preparação  dos 
acadêmicos para a atuação junto a população atendida pelo programa, como leitura e 
discussão de textos sobre o tabagismo, e serão organizadas oficinas com profissionais 
de saúde que já atuam com o controle do tabagismo para que os acadêmicos tenham 
condições para apoiar a aconselhar a interrupção do hábito tabagista.  

CONCLUSÕES:  O  delineamento  do  perfil  dos  tabagistas  integrantes  das  famílias 
cadastradas  pelo  projeto  UTOPS,  em  2007,  teve  importância  na  medida  em  que 
aproximou os  acadêmicos  e  docentes  à  realidade  desses sujeitos  e  possibilitou  a 
compreensão de que o tabagismo deve ser um problema de saúde melhor abordado 
durante a formação profissional, não apenas como uma prescrição normativa para a 
interrupção deste hábito, mas como uma importante tarefa a ser desempenhada pelos 
profissionais e serviços de saúde no apoio e aconselhamento a esses indivíduos que 
desejam mudar esse hábito, mas, sentem-se sozinhos nesse propósito. 
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A PRÁTICA DO ACOLHIMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE:
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Área temática: Saúde.
Modalidade – Comunicação oral.

RESUMO: Entre as ações promovidas pelo PEPS foram realizadas 4 oficinas 
para a discussão da Prática do Acolhimento nos serviços envolvidos. O evento 
teve  como  objetivo  principal  promover  espaço  de  discussão  entre  os 
profissionais  da  saúde,  sobre  o  Acolhimento  no  SUS  proporcionando 
momentos de discussão entre participantes do ensino, serviço e comunidade 
dos municípios da área de abrangência da 10ª Regional de Saúde. O público 
alvo foi constituído por docentes, discentes dos cursos da área de saúde da 
Unioeste, profissionais da saúde que atuam na atenção básica do município de 
Cascavel, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, municípios 
da área de abrangência da 10ª Regional de Saúde e controle social. O evento 
contou com 79 participantes, dos quais 53% foram da Unioeste. Houve uma 
sensibilização dos participantes em relação à importância do Acolhimento. Os 
participantes  das  várias  oficinas  demonstraram  as  dificuldades  para  o 
desenvolvimento de processos participativos na elaboração, gestão e execução 
de ações que visem a melhoria do acolhimento e da humanização.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, acolhimento, profissionais da saúde.

INTRODUÇÃO: O Acolhimento tem se apresentado como uma alternativa para 
a  mudança  do  processo  de  trabalho,  já  que  tem  como  proposta  a 
reorganização do serviço de saúde, visando o acesso universal, a melhoria na 
qualidade  da  assistência,  favorecendo  a  relação  usuário/trabalhador  e 
ampliando a intervenção. O estudo pretende analisar os sentidos atribuídos ao 
Acolhimento por trabalhadores e acadêmicos da saúde para compreender os 
interesses dos referidos sujeitos com os serviços de saúde.

Para Merhy et al, (1998),  “Constatar os problemas de saúde e tomá-los 
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como desafio não é suficiente para imprimir as mudanças que possam traduzir 
a saúde como direito e patrimônio público da sociedade”. Este autor, afirma 
ainda que  seja necessário  que se  restabeleça,  no  cotidiano,  o  princípio  da 
universalidade do acesso e a responsabilização das instâncias públicas pela 
saúde  dos  indivíduos.  Isto  deve  ser  implementado  com  a  conseqüente 
constituição de vínculos entre os profissionais e a população, empenhando-se 
na construção coletiva de estratégias que promovam mudanças nas práticas 
dos serviços. 

Frente a essas constatações, a temática do acolhimento nos serviços de 
saúde vem ganhando importância crescente no sentido de atender a essas 
necessidades  e,  sobretudo,  vem  requalificando  a  discussão  a  respeito  do 
problema do acesso e da recepção dos usuários nos serviços de saúde.

O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança 
da  relação  profissional/usuário  e  sua  rede  social  por  meio  de  parâmetros 
técnicos,  éticos,  humanitários  e  de  solidariedade,  reconhecendo  o  usuário 
como sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde (BRASIL, 
2004).

Portanto, o acolhimento pode ser entendido como um modo de operar os 
processos de trabalho em saúde de forma a atender a todos que procuram os 
serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura 
capaz de acolher, escutar e por conseqüência, obter respostas mais adequada 
aos usuários. Implica também, em prestar atendimento com resolutividade e 
responsabilização,  estabelecendo  articulações  com  outros  serviços  para 
garantir a eficácia do atendimento.

O  acolhimento  propõe  a  inversão  da  lógica  de  organização  e 
funcionamento do serviço de saúde, partindo de princípios como: Atender a 
todas  as  pessoas  que  procuram  os  serviços  de  saúde,  garantindo  a 
acessibilidade  universal.  Assim,  o  serviço  de  saúde  assume  sua  função 
precípua, a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva, capaz de resolver 
os problemas de saúde da população; Reorganizar o processo de trabalho, a 
fim  de  que  este  desloque  seu  eixo  central  do  médico  para  uma  equipe 
multiprofissional   equipe  de  acolhimento,  que  se  encarrega  da  escuta  do 
usuário, comprometendo-se a resolver seu problema de saúde e qualificar a 
relação trabalhador-usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de 
solidariedade e cidadania. 

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma postura ética. 
Para  fazê-lo,  implica  compartilhamento  de  saberes,  necessidades  e 
possibilidades..  Desse  modo,  ele  não  se  constitui  como  uma  etapa  do 
processo, mas como ação que deve ocorrer em todos os locais e momentos do 
serviço de saúde. Colocar em ação o acolhimento requer uma nova atitude de 
mudança no fazer em saúde (COIMBRA, 2003).

O  acolhimento  nos  serviços  de  saúde  vem  ganhando  importância 
crescente  no  campo  médico-sanitário  e  vem  qualificando  a  discussão  a 
respeito do problema do acesso e da recepção dos usuários nos serviços de 
saúde.



A nível nacional, identificamos experiências de acolhimento em algumas 
áreas específicas,  onde assumem os sentidos  às vezes bem diferenciados, 
entre eles: saúde mental, Programa HIV/AIDS, enfermagem e organização de 
serviços. A maioria deles se aproxima do enfoque encontrado nos estudos de 
Organização de serviços, que é aquele do qual também se aproxima boa parte 
dos  estudos  de  Enfermagem.  Entre  estes,  destacam-se  aqueles  em que  o 
acolhimento aparece como estratégia de reorganização da assistência ou como 
dispositivo operacional básico do modelo técnico-assistencial.

Considerando  as  atividades  que  estão  sendo  desenvolvidas  pelo 
Programa  de  Educação  Permanente  em  Saúde  (PEPS).  Considerando  a 
necessidade de formação de profissionais da área de saúde conhecedores das 
Políticas do SUS, o evento desenvolvido veio dar continuidade nas atividades 
do PEPS, como mais um espaço para discussão e aproximação entre os atores 
/ profissionais envolvidos no cuidado à saúde.

OBJETIVOS:

Geral: Promover espaço de discussão entre os profissionais da saúde, sobre o 
Acolhimento nos serviços de saúde.

Específicos: 1) Oportunizar a possibilidade de integração e discussão sobre a 
prática de acolhimento entre os cursos da área da saúde, controle social  e 
profissional da saúde; 2) Sensibilizar a clientela alvo sobre o Acolhimento no 
processo de trabalho em saúde; 3) Aprofundar a discussão conceitual sobre 
acolhimento  no  SUS;  4)  Oportunizar  discussões  e  reflexões  sobre  a 
organização do processo de trabalho, os modos de gestão e atenção à saúde 
nos serviços de saúde; 5) Conhecer e avaliar experiências de acolhimento nos 
serviços e 6) Propor estratégias para implementação do acolhimento no SUS.

MÉTODOS: No ano 2007 foram realizadas quatro (04) oficinas, sediadas em 
ambientes da Unioeste, campus de Cascavel. As oficinas, com oito horas de 
duração cada uma, foram realizadas em sala grande com cadeiras móveis que 
permitiam  várias  conformações  espaciais.  Foram  oferecidas  35  vagas  por 
oficina para médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, assistente social, 
que atuam na atenção básica do município de Cascavel, de municípios da área 
de abrangência da 10ª Regional de Saúde ou nos Hospitais do município de 
Cascavel,  representantes  do  conselho  municipal  de  saúde,  docentes  e 
discentes de cursos de saúde da Unioeste: medicina, farmácia, odontologia, 
enfermagem, fisioterapia; técnicos das clínicas de Fisioterapia e Odontologia 
da Unioeste; profissional da saúde representando a 10ª Regional de Saúde. O 
trabalho  foi  desenvolvido  em  pequenos  grupos,  sendo  que  cada  grupo  foi 
formado  por  representantes  dos  diferentes  segmentos  convidados 
(multiprofissional  e  inter-institucional).  Os  trabalhos  dos  grupos  foram 
conduzidos  pelos  docentes  participantes  do  Programa  de  Educação 
Permanente em Saúde da Unioeste -  PEPS. Para os trabalhos foi  utilizada 



apostila sobre Acolhimento elaborada para esta finalidade pelos docentes do 
PEPS, como material  de apoio para as discussões também foram utilizados 
textos  sobre  Acolhimento  elaborados  pelo  Ministério  da  Saúde.  O  material 
utilizado  norteou  as  discussões  dos  grupos.  A  oficina  teve  a  seguinte 
seqüência:  apresentação  dos  participantes,  divisão  em  grupos  pequenos, 
apresentação e discussão dos fluxos de atendimento aos usuários nos serviços 
envolvidos, com exposição sobre as situações assistenciais vividas. A seguir foi 
analisado  e  discutido  o  texto:  Acolhimento  em  saúde  e  acolhimento  com 
classificação de risco. Os conceitos abordados nos textos além de discutidos 
foram relacionados com a prática  dos participantes.  Ainda foram realizadas 
propostas pelos participantes para a implementação de ações de acolhimento 
nas instituições de origem. As exposições dialogadas foram coordenadas pelos 
docentes  do  PEPS.  No  final  da  oficina  foi  feita  uma  avaliação  pelos 
participantes sobre as atividades do dia. Durante as oficinas houve registro de 
informações  sobre  o  processo  de  trabalho,  ações  de  acolhimento 
desenvolvidas  pelos  participantes  das  diferentes  instituições  e  propostas 
relativas ao tema abordado.

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados referem-se a 79 participantes 
sendo 53% de IES Pública, 27% de profissionais da rede básica do Município 
de Cascavel e 19% profissionais dos municípios da 10ª Regional de Saúde. 
Houve uma média de 20 participantes por oficina. A maioria dos participantes 
era do gênero feminino. A participação da Unioeste representou 53% do total, 
sendo em ordem de  freqüência  os  funcionários  que  atuam nas  clínicas  da 
Fisioterapia e Odontologia, seguidos de discentes, de docentes e gestores da 
instituição. Devido ao interesse mostrado pelos funcionários das Clinicas de 
Fisioterapia  e  Odontológica,  uma das oficinas foi  voltada para atender  esta 
população.  

Ao  todo,  o  Município  de  Cascavel  contou  com  28%  de  participação 
sendo  na  sua  maioria  profissionais  da  rede  de  atenção  básica  (17),  de 
coordenadores de Unidades Básicas de Saúde, de coordenadores de serviços 
de  saúde  mental,  com  predomínio  de  enfermeiras  e  assistentes  sociais. 
Também em menor porcentagem participaram profissionais do Hemocentro, do 
Hospital  Universitário  do  Oeste  do  Paraná  e  representante  do  Conselho 
Municipal  de  Saúde  de  Cascavel.  Chama  atenção  a  não  participação  de 
representantes de outros hospitais do município de Cascavel, assim como a 
pouca participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde. 

Os  municípios  da  área  de  abrangência  da  10ª  Regional  de  saúde 
contam  com  19%  do  total  de  participação.  Dentre  os  municípios  que 
participaram além de  Cascavel  temos:  Céu  Azul,  Nova  Aurora,  Cafelândia, 
Guaraniaçu,  Boa  Vista  Aparecida,  Formosa  do  Oeste,  Santa  Lucia  e 
Catanduvas.  A  10ª  Regional  de  Saúde  tem uma área  de  abrangência  que 
engloba 25 municípios dos quais 36% foram atingidos nestas atividades, sendo 
que a participação dos mesmos mostra o interesse dos gestores na procura de 
novos conhecimentos e/ou estratégias que permitam melhorar o cuidado de 



saúde prestado pelos profissionais que atuam nesses serviços.
Dentre os problemas levantados pelos participantes quanto ao cotidiano 

dos serviços de saúde temos: a elevada demanda de consultas versus a baixa 
oferta  de serviços,  a  baixa  resolutividade,  a  falta  de trabalho em equipe,  a 
insatisfação  dos  usuários  e  trabalhadores,  os  altos  custos  dos  serviços  de 
saúde, o modelo de atenção em saúde centrado no trabalho médico e voltado à 
lógica  da  produção  de  procedimentos,  as  filas  em  alguns  serviços,  a 
assistência burocrática. 

Esses resultados mostram as dificuldades que enfrentam diariamente os 
profissionais da saúde evidenciando um grande distanciamento entre a prática 
e o ideal que se quer alcançar - modelo em defesa da vida.

Quanto ao modelo em defesa da vida, o mesmo considera que os vários 
campos do conhecimento podem ser complementares para pensar a produção 
de saúde, o modelo está centrado no usuário, promove a gestão participativa, 
pretende que os serviços estejam voltados à produção do cuidado. Também 
apresenta os seguintes pressupostos: acesso (universalização – trabalho com 
idéia de porta aberta); acolhimento (o usuário terá a garantia de uma escuta 
individual e qualificada com uma resposta positiva a seu problema de saúde); 
vínculo (vincular os usuários as equipes de saúde para que os mesmos tenham 
uma referência  segura  ao  seu  cuidado  e  a  equipe  por  sua  vez  deverá  se 
responsabilizar  no  atendimento  e  acompanhamento  dos  usuários  a  ela 
adscritos); resolutividade (capacidade e compromisso em resolver o problema 
de saúde) e autonomização (garantia de ganhos de autonomia ao usuário, ou 
seja, que ele dependa cada vez menos do serviço de saúde para viver a vida).

Segundo entendimento dos participantes, o acolhimento também é visto 
como uma espécie de mola-mestra da lógica tecno-assistencial, indispensável 
para o bom desempenho da rede tecno-assistencial de um serviço de saúde. O 
acolhimento é trabalhado nos serviços dentro dos seus diferentes espaços e de 
diferentes formas. Pode-se dizer que em todos os lugares é o elemento que de 
certa  forma  conecta  uma  conversa  à  outra,  faz  com  que  as  diferentes 
atividades se constituam em espaço coletivo de conversações.

O funcionamento ótimo dessa rede (acolhimento) depende sobremaneira 
do  desempenho da chamada atividade de recepção do usuário  no  serviço, 
entendida  como  espaço  de  investigação,  elaboração  e/ou  negociação  das 
necessidades que podem vir a ser satisfeitas. Contudo, é mais do que evidente 
que o conteúdo que caracteriza essa atividade não se restringe apenas ao 
espaço e ao momento formais da recepção. Prolifera por todos os encontros 
assistenciais que marcam a passagem de um usuário pelo serviço. Sendo tais 
encontros  pautados  pelo  espírito  do  entendimento  e  da  negociação 
permanente das necessidades a serem satisfeitas, neles se decide a trajetória 
necessária de cada usuário através do serviço.

Entende-se  que  não  se  pode reduzir  o  acolhimento  apenas  a  uma 
técnica de conversa, no entanto a mesma é útil quando numa conversa há o 
reconhecimento do outro como um legítimo outro, o reconhecimento de cada 
um como insuficiente e quando o sentido de uma situação é fabricado pelo 



conjunto dos saberes presentes. Em outras palavras, na arte da conversa não 
se pretende homogeneizar os sentidos fazendo desaparecer as divergências, 
mas fazer emergir o sentido no ponto de convergência das diversidades.

Em síntese o acolhimento sob o ponto de vista da comunicação, está 
inserido em qualquer atividade assistencial. E dessa forma, desempenha papel 
fundamental  na dinâmica organizacional,  redundando em encaminhamentos, 
deslocamentos, trânsito pela rede assistencial. Dessa forma, media o diálogo 
orientado pela busca de uma maior ciência das necessidades de que o usuário 
se faz portador, e das possibilidades e dos modos de satisfazê-las.

Nos  serviços  de  atenção  primária,  principalmente  em  unidades  com 
Estratégia  de  Saúde  de  Família,  as  ações  em relação  ao  acolhimento  são 
voltadas  para  práticas  particularizadas  com  ênfase  na  alteração  nos 
dispositivos  organizacionais  tradicionais  dos  serviços  de  saúde  (recepção, 
triagem, acesso). Em alguns casos há uma série de deslocamentos (acesso, 
porta de entrada, pronto atendimento) que vão até o limite de  esvaziá-la de 
significado próprio, sendo apenas um nome novo para uma velha atividade (em 
geral, algum tipo de pronto atendimento).

Existe  um consenso  entre  os  participantes  quanto  a  necessidade de 
reorganizar  o  processo  de  trabalho  de  modo  a  permitir  que  todos  os 
profissionais de saúde consigam resolver problemas, fortalecer o trabalho em 
equipe,  qualificar  a  relação  trabalhador  X  usuário  quanto  a  parâmetros 
humanitários, solidariedade e cidadania.

Ainda, segundo os participantes, para uma efetiva implantação de ações 
de acolhimento há necessidade de decisão política, apoio institucional, de rede 
assistencial  estruturada  e  organizada,  da  organização  democrática  e 
participativa da gestão, de discussões sobre a organização dos serviços com 
todos  os  profissionais,  da  reorganização  do  processo  de  trabalho,  da 
capacitação  gerencial  e  capacitação  profissional,  do  envolvimento  da 
comunidade. Como desafios ficam as disputas corporativas, a resistência ao 
novo, o trabalho em equipe e os micro poderes estabelecidos.

CONCLUSÃO:  O acolhimento  no  processo  de  trabalho  é  uma prática  que 
ainda  está  em  construção  e  que  vem  se  modificando  para  se  adaptar  as 
demandas apresentadas pela população. Os participantes das várias oficinas 
demonstraram  as  dificuldades  para  o  desenvolvimento  de  processos 
participativos  na  elaboração,  gestão  e  execução  de  ações  que  visem  a 
melhoria do acolhimento e da humanização. 
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RESUMO: A água é um recurso necessário a todos os aspectos da vida e ao desenvolvimento das 
atividades humanas. A  disponibilidade de recursos hídricos no Brasil é bastante comprometida do 
ponto  de  vista  sanitário,  pois,  em  muitas  regiões,  o  desenvolvimento  se  processou  de  forma 
desordenada, provocando a poluição das águas pelo despejo dos esgotos nos rios e comprometendo 
a  qualidade  das  águas  utilizadas  para  consumo  humano.  A  determinação  da  concentração  dos 
coliformes  assume  importância  como  parâmetro  indicador  da  possibilidade  da  existência  de 
microorganismos patogênicos. O objetivo deste trabalho foi verificar se água proveniente da rede 
pública de abastecimento de uma cidade do oeste do Paraná, estava de acordo com o estabelecido 
na  portaria  nº  518 quanto  aos  parâmetros  coliformes  totais  e  Escherichia  coli.  A metodologia 
baseou-se na utilização do método Colilert para a determinação do número mais provável destes 
microorganismos  em 115 amostras,  no período de junho a  dezembro  de 2007.  Verifica-se que 
apenas  1,74  %  das  amostras  analisadas  apresentaram  contaminação  por  coliformes  totais  não 
atendendo  aos  parâmetros  do  Ministério  da  Saúde.  Contudo,  100%  das  amostras  atendem  ao 
parâmetro estabelecido para Escherichia coli.

PALAVRAS-CHAVE: água tratada, coliformes totais, E.coli, 

INTRODUÇÃO

A água é  um recurso necessário  a  todos os  aspectos  da vida e ao desenvolvimento  das 

atividades humanas. Ela constitui, atualmente, uma das principais preocupações mundiais no que 

diz  respeito  aos  seus  usos  preponderantes  e  à  sua  manutenção  como  um  bem  de  todos,  em 

quantidade  e  qualidade  adequadas.  A  atenção  das  autoridades  sanitárias  para  com os  sistemas 

públicos de abastecimento de água, destino de dejetos, tratamento de esgoto, coleta e disposição de 

resíduos  sólidos  gerados,  principalmente  nos  grandes  centros  urbanos,  está  tradicionalmente 

direcionada para as conseqüências que os problemas desse contexto são capazes de causar ao meio 

ambiente e à Saúde Pública (SÁ, 2005).
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Segundo Barbosa (2004), a disponibilidade de recursos hídricos no Brasil é bastante 
comprometida do ponto de vista sanitário, pois em muitas regiões, o desenvolvimento se processou 
de forma desordenada, provocando a poluição das águas pelo despejo dos esgotos nos rios e 
comprometendo a qualidade das águas utilizadas para consumo humano.

A água de consumo humano é um dos importantes veículos de enfermidades diarréicas de 

natureza  infecciosa.  As  doenças  de  veiculação  hídrica  são  causadas  principalmente  por 

microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, transmitidas basicamente pela 

rota fecal-oral, ou seja, são excretados nas fezes de indivíduos infectados e ingeridos na forma de 

água ou alimento contaminado por água poluída (GRABOW, 1996). . 

 A  determinação  da  concentração  dos  coliformes  assume  importância  como  parâmetro 

indicador  da  possibilidade  da  existência  de  microorganismos  patogênicos.  O  uso  da  bactéria 

coliforme  fecal  termotolerante  Escherichia  coli para  indicar  poluição  sanitária  mostra-se  mais 

significativo que o uso da bactéria coliforme "total", porque as bactérias fecais estão restritas ao 

trato  intestinal  de  animais  de  sangue  quente.  O  fato  deste  microorganismo  ser  comumente 

encontrado  no  meio  ambiente,  relacionando-se  com  o  homem  e  os  animais,  representa  a 

necessidade  de  periódicas  análises  para  a  verificação  da  contaminação  fecal  da  água  e  dos 

alimentos,  para  que  seja  efetuado  um  monitoramento  da  saúde  pública  (TRABULSI   & 

ALTERTHUM, 2004, p. 272.)

OBJETIVO:

O objetivo deste trabalho foi verificar se água proveniente da rede pública de abastecimento 

de uma cidade do oeste do Paraná, estava de acordo com o estabelecido na portaria nº 518/04  do 

Ministério da Saúde, quanto aos parâmetros coliformes totais e Escherichia coli.

MATERIAL E MÉTODOS:

 O  município  em que  a  pesquisa  foi  realizada  localiza-se  na  região  oeste  do  Estado  do 

Paraná, e faz divisa com três microbacias, que são as do Rio Piquiri, Rio Iguaçu e Paraná Três e 

possui  aproximadamente  286.000  habitantes.  Foram  realizadas  análises  microbiológicas  de 

amostras de água tratada, correspondentes ao período de junho a dezembro de 2007. As amostras, 

um total de 115, foram coletadas de residências distribuídas pelo município em questão. A  coleta 

das  amostras  e  a  metodologia  utilizadas  são  preconizadas  pelo  Standard  Methods  for  the 



Examination  of  Water  and Wastewater  (199 5).  O método utilizado foi  o  Colilert,  que detecta 

simultaneamente a presença de coliformes  totais  e  E. coli,  durante  um período de 24 horas de 

incubação a 35-37 ºC, com expressão de cor amarela na presença de coliformes totais e florescência 

na presença de E. coli, quando submetida a luz ultravioleta. Os valores foram expressas em Número 

Mais Provável (NMP) de E. coli e coliformes totais presentes em 100 ml de amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Tabela 1. Resultados das analises de Coliformes Totais e Fecais na água consumida na rede pública 

de um município no Oeste Paranaense. 

Ausência Presença
Nº de amostras Porcentagem Nº de amostras Porcentagem

Coliformes totais 113 98,26 % 2 1,74 %
E.coli 115 100 % 0 0 %

Através da tabela 1, observa-se que das 115 amostras analisadas, 98,26% não apresentaram 

contaminação por coliformes totais, sendo estas consideradas próprias para o consumo humano,  e 

duas  amostras  (1,74 %),  apresentaram contaminação.  Todas as  amostras  atendem ao parâmetro 

correspondente a E. coli, pois, não apresentaram contaminação. Conforme a portaria nº 518 de 25 

de março de 2004 do Ministério da Saúde, o p adrão microbiológico de potabilidade da água para 

consumo humano, para E. coli ou coliformes termotolerantes e também coliformes totais, deve ser 

ausência destes em cada 100ml de água.  Não tolera-se a presença  de nenhum coliforme em água 

tratada, pois, a adição de cloro no tratamento de água mata imediatamente as bactérias (BLACK, 

2002).

  A irregularidade do abastecimento na rede de uma determinada área urbana pode modificar 

a  qualidade  da  água  tratada  com a  introdução  de  agentes  patogênicos  na  rede  de  distribuição 

(BRASIL, 2004). Nos sistemas de distribuição de água potável, a qualidade desta pode sofrer uma 

série de mudanças, desde a estação de tratamento até chegar ao usuário. Tais mudanças podem ser 

causadas  por  variações  químicas  e  biológicas  ou  por  uma  perda  de  integridade  do  sistema 

(FREITAS, BRILHANTES e ALMEIDA, 2001)

Este trabalho está de acordo com o estudo realizado em 23 cidades da região do Oeste do 
Paraná por EVARINI et al (2006) sobre o controle de qualidade da água, os resultados 
demonstraram que das 149 amostras de água tratada analisadas, apenas 4 delas apresentaram 



coliformes totais por se encontrar com teor de cloro abaixo do permitido, podendo ter facilitado a 
proliferação dos microorganismos.

Em outro trabalho realizado na mesma região por Abel (2008) ,  foi encontrada uma baixa 
contaminação na distribuição de água tratada, tanto para coliformes totais com ausência em 91 das 
amostras e contaminação em 9%, para E.coli contaminação em 4 % e para contagem padrão 
contaminação em 3% das 100 amostras analisadas.  Portanto, das 100 amostras analisadas somente 
9% das amostras estão impróprias para consumo, estando fora do padrão de qualidade exigida pela 
Portaria nº 518 GM/2004.

CONCLUSÕES:

Verifica-se  que  apenas  1,74  % das  amostras  analisadas  apresentaram contaminação  por 

coliformes totais, portanto não atendem aos parâmetros do Ministério da Saúde. Contudo, 100% das 

amostras  atendem  ao  parâmetro  estabelecido  para  Escherichia  coli.  Já  que  os  parâmetros 

estabelecem como padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano, para E. 

coli ou coliformes termotolerantes e também coliformes totais, ausência destes em cada 100ml de 

água. 

Tais mudanças podem ser causadas por variações químicas e biológicas ou por uma perda de 

integridade do sistema.  Neste caso, o responsável pela operação do sistema de abastecimento de 

água e as autoridades públicas devem estabelecer entendimentos para a elaboração de um plano de 

ação e tomada de medidas cabíveis sem prejuízo das providências imediatas para a correção da 

anormalidade.   
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RESUMO: Praticamente todas as águas naturais contém bactérias devido a sua exposição ao ar e 
ao  solo.  Em  comunidades  isoladas  e  áreas  onde  não  há  redes  de  abastecimento  de  água,  as 
principais  fontes  de  abastecimento  são  os  poços  rasos  e  nascentes,  fontes  susceptíveis  a 
contaminação. Considerando que os agentes patogênicos de veiculação hídrica têm em comum sua 
origem nas fezes de indivíduos doentes ou portadores de doenças, uma alternativa para a avaliação 
da qualidade microbiológica da água é o exame de indicadores de contaminação fecal,  onde se 
aborda a pesquisa de microrganismos, normalmente presentes nos dejetos humanos e de animais. 
Visto que, as águas superficiais são necessárias para consumo humano em regiões onde não há rede 
de abastecimento em uma cidade do centro oeste do Paraná, o objetivo deste trabalho foi verificar 
se estas águas estavam de acordo com o estabelecido na portaria nº 518 quanto aos parâmetros 
coliformes totais e Escherichia coli. A metodologia baseou-se na utilização do método Colilert para 
a determinação do número mais provável destes microorganismos em 56 amostras. Os resultados 
evidenciaram  que  apenas  13 amostras  de  água  analisadas  atendem  a  legislação  vigente  para 
coliformes totais e coliformes fecais. O melhor método de assegurar a água adequada para consumo 
humano consiste em formas de proteção, evitando-se contaminações hídricas. 

PALAVRAS-CHAVE: água in natura; coliformes totais, coliforme fecal. 

INTRODUÇÃO: 

A água potável, superficial ou subterrânea, está cada vez mais escassa em decorrência do 

aumento da população mundial  e da intervenção ativa do homem nos ambientes urbano e rural 

(AMARAL et al., 2006).  A qualidade das águas superficiais de consumo humano no meio rural 

está diretamente relacionada à  forma  de  ocupação  do  solo,  à  transformação  de  ecossistemas 

naturais equilibrados em áreas de lavouras, ao uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes e à 

falta de tratamento dos dejetos animais e humanos (ALMEIDA et al., 2001).

Praticamente todas as águas naturais contêm bactérias devido a sua exposição ao ar e ao 
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solo.  Na sua maioria  tratam-se de microrganismos  inofensivos,  cujo número  e  natureza  variam 

consideravelmente de acordo com o lugar e as condições ambientais. Ao longo do seu percurso, as 

águas naturais, superficiais ou subterrâneas, podem também ser contaminadas com microrganismos 

patogênicos (SCHULLER, 2004).  

 Em comunidades isoladas e áreas onde não há redes de abastecimento de água, as principais 

fontes de abastecimento são os poços rasos e nascentes, fontes suscetíveis a contaminação (ANEEL, 

2001). Amaral et al. (2003) apud Antunes (2008), afirma que a poluição da água de poços rasos é 

facilitada  pela pequena profundidade do lençol aquífero.  Esses locais carecem de monitoramento e 

controle da qualidade da água produzida, por meio de análises laboratoriais, conforme portaria do 

Ministério do Estado da Saúde (BRASIL, 2004). 

Considerando que os agentes patogênicos de veiculação hídrica têm em comum sua origem 

nas fezes  de indivíduos  doentes ou portadores  de doenças,  uma alternativa para a avaliação da 

qualidade microbiológica da água é o exame de indicadores de contaminação fecal, onde se aborda 

a pesquisa de microrganismos, normalmente presentes nos dejetos humanos e de animais. Esses 

indicadores  são as  bactérias  coliformes  termotolerantes,  dos  quais  se  destaca o coliforme fecal 

Escherichia coli, pela capacidade de crescer em temperaturas elevadas e estarem associados apenas 

com o material fecal de animais de sangue quente (AMARAL et al., 2003).

OBJETIVO:

O objetivo  do  trabalho  foi  verificar  se  as  águas  “in  natura”  superficiais  utilizadas  sem 

tratamento no município localizado na região centro oeste do Estado da Paraná, atendem ao padrão 

de  potabilidade  para  coliformes  totais  e  coliformes  fecais  conforme  a  portaria  nº  518/04  do 

Ministério da Saúde. 

MATERIAL E MÉTODOS:

O município em que a pesquisa foi realizada localiza-se no terceiro Planalto Paranaense, na 

região centro oeste do Estado da Paraná. Foram realizadas análises microbiológicas em 56 amostras 

de água “in natura”, correspondentes ao período de julho de 2007 a março de 2008. A coleta das 

amostras e a metodologia utilizadas são preconizadas pelo Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (1995). O método utilizado foi o Colilert, que detecta simultaneamente a 



presença de coliformes totais e E. coli, durante um período de 24 horas de incubação a 35-37 ºC, 

com expressão de cor amarela na presença de coliformes totais e florescência na presença de E. coli, 

quando submetida a luz ultravioleta. Os valores foram expressas em número mais provável (NMP) 

de colônias de E. coli e coliformes totais presentes em 100ml de amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os  resultados  obtidos  para  avaliação  da  qualidade  microbiológica  da  água  de  poços 

superficiais nas áreas rurais pesquisadas estão demonstrados na Tabela 1, conforme segue:

Tabela 1. Resultados das contagens de Coliformes Totais e Fecias em amostras de águas de 

poços superficiais.

Amostra Coliformes totais Coliformes fecais 

(E.coli)

Apta para 

consumo
1 >1 >1 Sim
2 3,1 >1 Sim
3 6,3 >1 Sim
4 7,5 >1 Sim
5 9,8 >1 Sim
6 39,5 >1 Sim
7 59,1 1 Não
8 79,4 7,5 Não
9 116,2 1 Não
10 111,9 2,0 Não
11 121,1 >1 Sim
12 365,4 >1 Sim
13 547,5 8,5 Não
14 686,7 111,9 Não
15 770,1 12,2 Não
16 1046,2 81,3 Não
17 1046,2 108,1 Não
18 1203,3 2,0 Não
19 1413,6 32,3 Não
20 1413,6 33,6 Não
21 1986,3 >1 Sim
22 1986,3 1 Não
23 1986,3 6,3 Não
24 2419,6 >1 Sim
25 2419,6 >1 Sim
26 2419,6 1 Não
27 2419,6 3,1 Não



28 2419,6 5,2 Não
29 2419,6 6,3 Não
30 2419,6 10,9 Não
31 2419,6 15,6 Não
32 2419,6 30,5 Não
33 2419,6 36,9 Não
34 2419,6 52,1 Não
35 2419,6 70,3 Não
36 2419,6 96,0 Não
37 2419,6 101,7 Não
38 2419,6 410,6 Não
39 2419,6 1986,3 Não
40 2419,6 2419,6 Não
41 >2419,6 >1 Sim
42 >2419,6 >1 Sim
43 >2419,6 1,0 Não
44 >2419,6 1,0 Não

Amostra Coliformes totais Coliformes fecais 

(E.coli)

Apta para 

consumo
45 >2419,6 5,2 Não
46 >2419,6 7,5 Não
47 >2419,6 7,5 Não
48 >2419,6 13,4 Não
49 >2419,6 20,3 Não
50 >2419,6 21,8 Não
51 >2419,6 58,3 Não
52 >2419,6 62,0 Não
53 >2419,6 129,6 Não
54 >2419,6 130,9 Não
55 >2419,6 161,6 Não
56 >2419,6 >2419,6 Não

Entre 56 amostras analisadas,  43 (76,79%) apresentam contaminação por coliformes fecais, 

ou seja, não atendem os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS/GM nº 5188, que 

estabelece a  ausência em 100 ml de amostra para água não tratadas.  Em relação aos coliformes 

totais, apenas em uma amostra não houve crescimento, contudo tolera-se a presença em amostras 

individuais  sem  distribuição  canalizada,  na  ausência  de  Escherichia  coli e/ou  coliformes 

termotolerantes, desde que seja investigada a origem da ocorrência, tomadas providências imediatas 

de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise de coliforme, mas não tolera-se a presença 

em água tratada (BRASIL, 2004). 

As águas de poço apresentaram altos índices de contaminação, o que pode ser devido a 



diversas variantes, como a condição e localização dos sistemas de exploração de água subterrânea, 

sendo  que  as  atividades  que  ocorrem  nas  áreas  próximas  aos  poços  também  podem  afetar  a 

potabilidade  da  água.  Além disso,  poços  antigos  e  geralmente  menos  profundos  chamados  de 

escavos  rasos,  localizados  em áreas  susceptíveis  a  contaminação,  podem apresentar  problemas 

estruturais como, por exemplo, ausência de revestimentos adequados ou oxidados e ausência de 

selos de proteção, o que os deixa vulneráveis a diversos tipos de contaminantes (TADDAY, 2007). 

As  águas  de  superfície  não  devem  ser  utilizadas  para  ingestão,  a  menos  que  sejam 

previamente tratadas (ou fervidas) para destruir qualquer microrganismo patogênico, já que há o 

perigo constante de estarem poluídas ( PELCZAR, 1997).

De acordo com informações do Banco Mundial,  o consumo de água imprópria mata 10 

milhões de pessoas por ano no mundo. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a água sem 

tratamento  transporta  agentes  causadores  de  doenças  (CESAMA,  2005).  O  melhor  método  de 

assegurar  a  água  adequada  para  consumo  consiste  em  formas  de  proteção,  evitando-se 

contaminações  de  dejetos  animais  e  humanos,   os  quais  podem  conter  grande  variedade  de 

bactérias, vírus, protozoários e helmintos (ANTUNES, 2008).

Estes resultados estão de acordo com Menegol (2008), que realizou trabalho com águas não 

tratadas  na  região  Oeste  do  Paraná,  verificando  que  todas  as  amostras  tanto  dos  poços  semi-

artesianos e escavos rasos apresentaram contaminação por coliformes totais e 18 amostras (72%) 

apresentaram contaminação por coliformes fecais, ou seja, não atendem os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria MS/GM nº 518. 

CONCLUSÕES

Verifica-se que  somente  23,21% das  amostras  analisadas  atendem a  legislação  vigente. 

Portanto, o desenvolvimento de um trabalho de educação sanitária para a população do meio rural, a 

adoção de medidas preventivas visando à preservação das fontes de água e o tratamento das águas 

já contaminadas, aliados às técnicas de tratamento de dejetos, são as ferramentas necessárias para 

diminuir ao máximo o risco de ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica.
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1.  RESUMO: O  eletrocardiograma  (ECG)  é  um  exame  utilizado 
frequentemente  na  clínica  médica  por  ser  relativamente  simples, 
rápido  e  não-invasivo  (ou  seja,  não  proporciona  dor  ao  paciente), 
porém apresenta alto custo, o que dificulta o acesso desse exame a 
parcelas menos favorecidas da população.  A realização de exames 
eletrocardiográficos  gratuitamente  por  estudantes  de  medicina  da 
UNIOESTE  poderia  oferecer  uma  alternativa  no  atendimento  à 
população carente, além de capacitar os acadêmicos na realização e 
interpretação  de  registros  eletrocardiográficos,  sob  orientação  do 
corpo  docente  envolvido  neste  projeto,  desenvolvendo  um  senso 
crítico e consciência dos limites que esse exame proporciona, postura 
essencial à prática médica. 

1 Primeiro autor e acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Estadual do 
Oeste
do Paraná – Unioeste. E-mail: dieguinhorv@hotmail.com.
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Humana da Unioeste fone: 3220-3000.
4 Colaborador(a) do projeto e Docente da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná –
Unioeste.
5 Acadêmico(a) do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná –
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2. PALAVRAS-CHAVE: Eletrocardiograma, ECG, Cardiologia.

3.INTRODUÇÃO: A  atividade  contrátil  das  paredes  musculares  do 
coração  primordialmente  impele  sangue  por  todo  o  corpo, 
transportando  nutrientes  para  cada  órgão  ou  tecido  e  removendo 
excretas.  Essa  função  de  transporte  é  possível  graças  ao 
bombeamento do coração, provido de válvulas que movem o sangue 
continuamente dentro de um sistema fechado. O controle das funções 
contráteis  do  músculo  cardíaco  é  uma  atividade  intrínseca  deste 
órgão,  sendo  realizada  pelas  fibras  musculares  cardíacas 
especializadas  na  geração  e  condução  do  impulso  elétrico.  A 
manifestação mecânica do coração é iniciada e coordenada por uma 
complexa atividade elétrica, que normalmente, tem origem no nodo 
sinusal,  o  qual  é  nominado de marcapasso cardíaco,  localizado na 
parede  lateral  superior  do  átrio  direito.  A  partir  do  marcapasso 
cardíaco,  o  impulso  elétrico  se  propaga  pelo  miocárdio  levando  à 
contração cardíaca e conseqüente bombeamento sangüíneo (GUYTON 
& HALL, 2002; KATZ, 1992). Alterações no funcionamento adequado 
dos  músculos  cardíacos  levam  à  irregularidade  no  bombeamento 
sangüíneo, causando falha no suprimento de nutrientes, de oxigênio e 
da  retirada  de  metabólitos.  Algumas  destas  alterações  podem ser 
facilmente detectadas através do exame eletrocardiográfico, o qual é 
utilizado para indicar problemas relativos ao funcionamento cardíaco. 
Outros  exames  mais  específicos  e  detalhados  podem  então  ser 
indicados  para  melhor  interpretação  do  problema  apresentado.  A 
captação dos  potenciais  elétricos  cardíacos  na  superfície  do corpo 
resultantes  da  atividade  elétrica  das  câmaras  cardíacas  foi 
denominada de eletrocardiograma (ECG). Através da interpretação do 
registro eletrocardiográfico podem-se diagnosticar várias patologias 
cardíacas  dentre  elas:  as  arritmias  cardíacas,  a  insuficiência 
coronariana  e  o  infarto  do miocárdio,  ou  outras  enfermidades  que 
comprometam a  função  cardíaca.  Apesar  dos  progressos  atingidos 
pela Cardiologia com valiosos métodos de investigação introduzidos 
na  prática,  o  ECG  manteve  sua  importância  por  ser  um  exame 
relativamente simples, rápido e que não proporciona dor ao paciente 
(DUBIN, 1984; GARCIA, 1997).
 
4.OBJETIVOS: O projeto tem como objetivos a aprendizagem, prática 
e  aquisição  de  maior  experiência  por  parte  dos  acadêmicos  de 
Medicina,  frente  à  realização  do  ECG  e  de  sua  interpretação.  É 
também  de  suma  importância  o  processo  de  humanização  dos 
acadêmicos  frente  ao  paciente,  ao  se  praticar  a  relação  médico-
paciente.  Além  disso,  promove  a  integração  dos  princípios  de 



eletrocardiograma  estudados  em  Biofísica  e  Fisiologia  Humana, 
correlacionando teoria e prática, triagem da população, traçando-se 
um  perfil  da  função  cardíaca  da  população  estudada,  detecção 
precoce  de  algumas  patologias,  indicando  antecipadamente  o 
tratamento e a prática de medidas educativas como mudanças de 
hábitos, prática de atividade física, evitando, assim, maiores riscos ao 
paciente.

5.MÉTODOS: Através  de  entrevista,  foram  selecionados  10 
acadêmicos do 3º ano do curso de Medicina da UNIOESTE, campus de 
Cascavel.  Os  fundamentos  anatômicos,  fisiológicos,  biofísicos, 
semiológicos  e  clínicos  em  cardiologia  foram  abordados  em aulas 
expositivas destinadas aos alunos para sua capacitação no que tange 
a realização de anamnese, ectoscopia, inspeção do tórax, palpação 
do tórax e ausculta cardíaca (Porto, 2001). Além disso, foi ensinado o 
método para interpretação e análise do traçado eletrocardiográfico, 
indispensáveis  para  diversos  diagnósticos  (Dublin,  1982).  Para 
realização dos procedimentos envolvidos no atendimento ao paciente 
os  alunos  receberam  orientação  e  supervisão  dos  profissionais 
participantes  do projeto.  O atendimento ao paciente  é  realizado 2 
vezes por semana no período da  tarde, por grupos de 2 alunos. O 
atendimento é feito em consultório individual para cada paciente. A 
responsabilidade  na  emissão  dos  laudos  é  exclusiva  dos  médicos 
atuantes na área de Cardiologia e participantes como colaboradores 
deste  projeto  de  Extensão.  Cabe  aos  acadêmicos,  a  entrega  dos 
laudos médicos aos pacientes no prazo de 15 dias a partir da data de 
atendimento e a organização de um banco de dados para traçar o 
perfil  da  população  atendida.  Os  pacientes  que  apresentam 
anormalidades  no  exame  recebem  orientação  a  respeito  dos 
resultados,  além  de  ser  sugerido  o  encaminhamento  para  o 
ambulatório  de  Cardiologia  do  Hospital  Universitário  do  Oeste  do 
Paraná (HUOP) ou instituição particular de preferência do paciente. 
Todos os procedimentos realizados no atendimento ao paciente foram 
aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná  por  estarem  em  conformidade  aos  requisitos  éticos 
fundamentais  da  resolução  196/96  e  suas  complementares  do 
Conselho Nacional de Saúde (parecer 093/2006-CEP).

6.DISCUSSÃO  E  RESULTADOS: “O  eletrocardiograma  é 
considerado  padrão  ouro  para  o  diagnóstico  não  invasivo  das 
arritmias  e  distúrbios  da  condução.  Sua  sensibilidade  e  sua 
especificidade  são  maiores  para  o  diagnóstico  das  arritmias  e 
distúrbios  de  condução,  do  que  para  as  alterações  estruturais  ou 
metabólicas”  (Guimarães,  2003).  Isso  fortalece  a  realização  do 



eletrocardiograma  até  mesmo  em  assintomáticos,  já  que  esses 
distúrbios  nem  sempre  são  sintomáticos.  São  considerados 
indicativos  relevantes  para encaminhamento os ECG sugestivos de 
sobrecarga  ventricular  esquerda,  bloqueio  incompleto  de  ramo 
direito,  bloqueio  completo de ramo direito e bloqueio completo de 
ramo  esquerdo,  uma  vez  que  o  acompanhamento  inicial  desses 
acometimentos  possibilita  um diagnóstico  precoce,  um tratamento 
preventivo e uma melhora na qualidade de vida do paciente. Este 
projeto além de contribuir para a formação profissional do acadêmico 
por  proporcionar  condições  de  estudo  aprofundado  dos  registros 
eletrocardiográficos,  ainda  possui  um  cunho  social  relevante  por 
tornar acessível a realização de ECG para pessoas de classes menos 
favorecidas da cidade de Cascavel (durante o projeto, mais de trinta 
acadêmicos  já  atenderam mais  de 150 pacientes).  Levando-se  em 
conta  que  Cascavel  recebe  quase  toda  a  população  do  oeste  do 
estado  do  Paraná,  é  importante  lembrar  que  nem  sempre  o 
atendimento é efetivo e rápido por se tratar de um grande número de 
pessoas que procuram o serviço  de saúde na cidade.  Por  isso,  os 
profissionais  participantes  do  projeto  sentiram-se  na  obrigação  de 
fornecer uma alternativa de atendimento principalmente às pessoas 
carentes e também de divulgar o papel social que cabe às Instituições 
Públicas  de  Ensino  Superior.  A  gratuidade  do  exame  traz 
oportunidade  de  triagem e  acompanhamento  prévio  de  pacientes, 
auxiliando o atendimento e o tratamento de pacientes portadores de 
doenças  cardíacas.  A  metodologia  de  projeto  é  considerada 
“inovadora”  devido  ao  fato  de  não  serem encontradas  referências 
bibliográficas de estudos semelhantes. Os encontrados se tratavam 
de  estudos  de  exames  eletrocardiográficos  em  pessoas  que 
apresentavam fatores de risco, como o de Cardoso et al., 2003, no 
qual conseguiu avaliar os reais fatores de risco e ligá-los às alterações 
eletrocardiográficas encontradas. Sendo assim, esse projeto e seus 
idealizadores e colaboradores esperam contribuir com a melhora do 
atendimento e com a detecção precoce de doenças que estão entre 
as que mais causam óbito no país.

7.CONCLUSÕES: O eletrocardiograma é um importante instrumento 
diagnóstico  para  avaliar  diversas  cardiopatias,  além  de  doenças 
sistêmicas que afetam o coração. Com a continuidade deste projeto, 
há uma tendência de redução dos gastos assistenciais com morbi-
mortalidade de cardiopatias potencialmente evitáveis, aumentando a 
qualidade  e  expectativa  de  vida  com  o  diagnóstico  e  tratamento 
precoce da  população  atendida.  Além disso,  melhora-se,  em curto 
prazo,  a  mão  de  obra  no  sistema  público  de  saúde  devido  ao 
conhecimento diferencial  adquirido  pelos  acadêmicos  participantes, 



os quais prestam atendimento em serviços públicos como o HUOP. 
Portanto,  um estudo  dos  registros  verificados  por  este  projeto,  na 
comunidade  de  Cascavel,  permitirá  traçar  um  perfil 
eletrocardiográfico  da  população  da  região,  oferecendo  aos 
interessados, dados estatísticos que podem no futuro auxiliar políticas 
de saúde da região, principalmente com atuação preventiva.
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Resumo: 

Considerando o baixo rendimento escolar em crianças com déficit visual, o projeto de 

extensão  -  Vivenciando  a  diversidade:  de  olho  na  visão  da  criança,  desenvolvido  pelos 

acadêmicos  de enfermagem – Unioeste/Foz do Iguaçu-PR teve por objetivo detectar 

precocemente baixa acuidade visual através do teste de Snellen e promover integração 

entre  universidade e comunidade  escolar.   A metodologia  constou de elaboração  de 

instrumento de coleta de dados e termo de consentimento livre e esclarecido destinado 

aos  pais.  Concomitante  a  esta,  houve  treinamento  e  capacitação  dos  discentes  para 

aplicação do teste de avaliação da acuidade visual nos alunos. Os escolares sujeitos ao 

teste  foram  os  da  Escola  Municipal  Profa.  Lucia  Marlene  Pena  Nieradhka (região 

central do município), de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental no ano de 2007. Neste 

estudo avaliamos 165 escolares, sendo que 9 (5,4%) apresentaram baixa acuidade visual 

(AV  ≤ 0,7).  Desses,  8 responderam o questionário,  6 (75%) eram brancos,  6 (75%) 

relataram queixas possivelmente relacionadas com problema visual. A menor acuidade 

visual detectada foi de 0,3.  Comparado com os dados da literatura nacional, esta taxa 

pode ser considerada baixa.

Palavras-chave: Saúde, Acuidade visual, Ensino Fundamental.
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Introdução:
A  proposta  do  projeto  -  Saúde  educacional  –  estratégia  de  integração  social, 

vivenciando a diversidade: de olho na visão da criança, vem de encontro com a constatação 

da importância da detecção precoce de problemas oculares em crianças na idade escolar. 

Propiciando o ensino e a valorização da atenção à saúde educacional, para que a 

criança possa atingir o pleno desenvolvimento de suas habilidades. Ações como esta, 

que proporcionam à comunidade meios de prevenção para os mais variados problemas 

de ordem social, são medidas simples e que surtem um grande efeito. Essa prática vem 

de encontro com o programa “VISION 2020: The right to sight”,  uma iniciativa da 

Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  e  diversos  parceiros  como  a  Agência 

Internacional para a Prevenção da Cegueira (AIPC) e entidades internacionais, que tem 

como  objetivo  eliminar  a  cegueira  evitável  até  2020,  devido  as  cinco  doenças:  1) 

catarata; 2) tracoma; 3) oncocercose; 4) avitaminose A; e 5) erros de refração (FRICK e 

FOSTER, 2003).  

Simionato e col. (2007), em um estudo realizado em cidades do nordeste do Rio 

Grande do Sul com 338 crianças e adolescentes de 4 a 15 anos, demonstrou um maior 

índice  de  baixa  acuidade  visual  (33,7%)  entre  alunos  com  história  de  reprovação 

escolar. O que reforça a necessidade da realização do teste de acuidade visual como 

medida de detecção precoce de problemas visuais em escolares.

Ao  minimizarmos  este  problema  reduziremos  o  gasto  público  de  forma 

considerável  e  contribuiremos  para  um  melhor  aprendizado  de  nossas  crianças  e 

adolescentes.  De acordo com Temporini (1984), na maioria dos países desenvolvidos o 

teste de acuidade visual realizado por oftalmologista ou outro profissional habilitado é 

obrigatório ao redor dos 3-4 anos de idade. 



Este tipo de estudo foi realizado em outros municípios do país. Em Londrina, 

Lopes e col.  (2002) realizaram um estudo de acuidade visual  utilizando a tabela  de 

Snellen com 1688  alunos de escolas públicas, dos quais 289 alunos apresentaram  baixa 

acuidade visual (17,1%). Em Sorocaba-SP, Gianini e col. (2004) analisaram 47 escolas 

da rede estadual e 19 da rede municipal de ensino, utilizando a tabela optométrica de 

Snellen,  e  avaliaram  9640  escolares,  dos  quais  1266  (13,1%)  apresentaram  baixa 

acuidade  visual.  Em  um  estudo  realizado  em  Pelotas-RS,  Granzoto  e  col.  (2003) 

avaliaram 1502 crianças, com idade de 5 a 14 anos, em 21 escolas municipais. Desse 

total  de  alunos,  227  (15,1%)  apresentaram  baixa  acuidade,  sendo  encaminhados 

posteriormente ao oftalmologista. Estes estudos mostram uma alta prevalência da baixa 

acuidade visual em escolares de diferentes municípios, demonstrando a importância da 

avaliação precoce de problemas visuais neste público.  

Neste trabalho, avaliamos a acuidade visual de escolares de 1a a 4a série de uma 

escola municipal de Foz do Iguaçu-PR, a Escola Municipal Profa. Lúcia Marlene Pena 

Nieradhka, localizada na região central do município, contribuindo também para que os 

acadêmicos do Curso de Enfermagem possam atuar ativamente na promoção da saúde 

da população local vivenciando os problemas da comunidade escolar. 

Objetivos:

- Detectar precocemente os problemas de acuidade visual em escolares de 1a a 4a série 

de uma escola municipal da cidade de Foz do Iguaçu-PR.

Métodos:

Primeiramente contamos com reuniões entre os membros do projeto, para que 

houvesse a integração e o devido treinamento da equipe de acadêmicos do 3o e 4o ano do 

Curso de Enfermagem para a realização do teste de acuidade adotado neste trabalho. 

O estudo foi realizado, durante o ano de 2007, na Escola Municipal Profa. Lucia 

Marlene Pena Nieradhka localizada no bairro Vila Yolanda da cidade de Foz do Iguaçu-

PR. Esse bairro situa-se na região central do município. Neste estudo, foram avaliados 

um total de 165 escolares de primeira a quarta série do ensino fundamental. Os pais dos 



escolares foram orientados a respeito deste projeto sendo solicitada sua autorização para 

a inclusão de seus filhos no estudo. Aplicamos um questionário direcionado aos pais, 

alunos e educadores onde foram obtidas informações sobre as características pessoais da 

criança,  seu histórico familiar,  relato  do uso de prótese ocular  na família  e  queixas 

oculares por parte do aluno. 

Utilizamos para avaliação da acuidade visual a tabela optométrica de Snellen, 

composta de valores que variam de 0,1 a 1,0. Ocupamos salas de aula e ambientes com 

iluminação adequada para o exame. Distanciamos a criança cinco metros da tabela, e 

em seguida, avaliamos a acuidade visual de cada um dos olhos da criança, iniciando 

com o direito. Em caso de uso de óculos, o escolar foi avaliado com e sem o seu uso. No 

teste, os optótipos da tabela foram apontados com uma régua colocada verticalmente 

abaixo da figura. As crianças assim, responderam como elas visualizavam o optótipo. 

Definimos como critério de baixa acuidade visual o resultado de AV ≤  0,7 (Temporini 

et  al.,  1977).  Baseado  nesse  critério  os  alunos  que  não  identificaram  os  símbolos 

referentes ao nível 0,8, foram considerados com baixa acuidade visual.  Uma semana 

após a realização do teste, alguns alunos com AV≤ 0,7 foram submetidos ao reteste do 

exame. Os alunos que após o teste e reteste mantiveram o resultado de baixa acuidade 

foram encaminhados para a Secretaria Municipal  de Educação,  e o encaminhamento 

para as consultas oftalmológicas.   Os dados obtidos foram tabulados utilizando-se o 

programa Microsoft Excel.  

Discussão e Resultados

Neste trabalho, foram avaliados 165 alunos, na faixa etária de 6 a 14 anos, sendo 

86 do sexo masculino  (52,1%) e  79 do sexo feminino  (47,9%).   Destes,  30 alunos 

(18,2%) estavam na primeira série, 62 (37,6%) na segunda série, 27 (16,3%) na terceira 

série  e  46  (27,9%)  na  4ª  série.  De  acordo  com  os  critérios  que  adotamos  (a  não 

identificação das figuras com AV igual ou inferior a 0,7), verificamos que o número de 

alunos que apresentaram baixa acuidade visual foi de 9 alunos (5,4%). 

Tabela 1: Resultado do teste acuidade visual aplicado nos escolares de 1ª a 4ª 



série da Escola Municipal Profa. Lucia Marlene Pena Nieradhka, 2007.
Acuidade visual Número de alunos Freqüência relativa 

(%)
0,8 a 1 (normal) 156 94,6

0,7 2 1,2
0,6 3 1,8
0,5 3 1,8
0,4 0 0
0,3 1 0,6
0,2 0 0
0,1 0 0

Total 165 100

O resultado de baixa acuidade visual obtido está apresentado na Tabela 1. Para 

compilação desses dados, quando o aluno apresentou baixa acuidade visual em ambos 

os  olhos,  consideramos  a  acuidade  obtida  com  o  melhor  olho.  Dos  9  alunos  que 

apresentaram baixa acuidade  visual,  1 não respondeu ao questionário.  Dos 8 alunos 

restantes com baixa acuidade visual, verificamos que 6 (75%) eram brancos, 6 (75%) 

relataram uso  de  óculos  ou  lente  de  contato  em membros  de  sua  família,  6  (75%) 

relataram queixas (irritação nos olhos, coceira, lacrimejamento, olhos vermelhos e/ou 

dor  de  cabeça)  que  podem  estar  relacionadas  com  problemas  oculares,  e  2  (25%) 

haviam consultado previamente um oftalmologista. Destacamos que 1 aluno apresentou 

baixa acuidade visual (AV=0,7) em um dos olhos mesmo utilizando seu óculos, sendo 

portanto incluído no grupo de alunos com baixa acuidade visual. Quanto à distribuição 

nas séries, 2 alunos foram da 1a série, 2 da 2a série, 1 da 3a  série e 3 da 4a  série.

Analisando outros  estudos  da literatura  em alguns  municípios,  realizados  em 

escolares, foram detectados diferentes índices de baixa acuidade: 33,7% nas cidades do 

nordeste do Rio Grande do Sul; 17,1% em Londrina – PR; 13,1% em Sorocaba – SP; 

15,1% em Pelotas – RS e 10,88% em Passo Fundo-RS (Simionato et al., 2007; Lopes et 

al., 2002; Gianini et al., 2004; Granzoto et al., 2003; Estácia et al., 2007). Comparados 

com nossos dados, verificamos que a taxa de 5,4% de escolares com baixa acuidade 

visual que encontramos pode ser considerada baixa. No entanto, como verificamos no 

trabalho  de Gianini  e  col.,  (2004),  escolares  de diferentes  bairros  podem apresentar 

taxas de baixa acuidade visual muito distintas (1,8 a 32,4%). Dessa forma, essa taxa 

pode sofrer variação de acordo com a região do município avaliada. Apesar dessa taxa 



reduzida de baixa acuidade visual encontrada em nossa amostragem, todos os alunos 

foram encaminhados à Secretaria Municipal de Educação para que esta viabilizasse as 

consultas oftalmológicas. 

Conclusão

Este trabalho é o resultado de um projeto de extensão que envolveu docentes e 

discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE e a Escola Municipal Profa. Lucia 

Marlene Pena Nieradhka de Foz do Iguaçu-PR. Neste trabalho, detectamos que, de uma 

amostragem de  165 alunos  avaliados  através  da tabela  de  Snellen,  9  alunos  (5,4%) 

apresentaram baixa  acuidade  visual  (AV≤0,7).  Uma  taxa  considerada  baixa  quando 

comparada com os dados registrados em outros municípios do país. Com estes dados 

esperamos  estimular  a  conscientização  da  comunidade  acadêmica  e  escolar  para  a 

detecção precoce de problemas de acuidade visual nos escolares do ensino fundamental, 

constituindo  uma ação  que  está  de  acordo com os  objetivos  da  iniciativa  “VISION 

2020: The right to sight” da OMS e AIPC, uma vez que, problemas de visão devido a 

erros de refração constituem uma das causas tratáveis de cegueira.   
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RESUMO

Todos  os  materiais  utilizados  em  procedimentos  médicos  devem  ser 
esterilizados  para  posteriormente  serem  empregados.  Para  isso,  um  dos 
métodos mais empregados é a esterilização a vapor. Este método é eficiente 
porque elimina todas as formas de vida, inclusive os esporos bacterianos. No 
Abrigo São Vicente de Paulo, Cascavel, Paraná, a eficácia da esterilização é 
comprovada  através  da  utilização  de  indicadores  biológicos,  os  quais  são 
preparados no laboratório de Controle Microbiológico de Água,  Alimentos e 
Medicamentos da Unioeste, Campus de Cascavel.  Os materiais empregados 
para realização de curativos  do abrigo,  juntamente com o tubo teste foram 
esterilizados  por  15  minutos  a  121ºC.  Após  a  esterilização,  os  indicadores 
biológicos  foram  incubados  a  56ºC  por  24/48  horas.  A  eficiência  da 
esterilização foi verificada através da comparação do crescimento e mudança 
de  coloração  dos  tubos  teste  e  controle.  Este  monitoramento  foi  realizado 
semanalmente,  no período de setembro de 2007 a abril  de 2008.  Todos os 
resultados  obtidos  mostraram  um  funcionamento  eficaz  da  autoclave, 
garantindo segurança ao paciente e ao profissional envolvido. 

Palavras chaves: autoclave, bioindicadores, esterilização.

INTRODUÇÃO



A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida 

microscópica de um objeto ou espécime. Desta forma, um objeto estéril,  no 

sentido  microbiológico,  está  completamente  livre  de  microrganismos  vivos 

(PELCZAR, 1997).

O uso do vapor d'água sob pressão é o método mais prático e seguro de 
aplicação do calor úmido. Em um sistema fechado de volume constante, um 
aumento na pressão permitirá um aumento na temperatura. O vapor d'água 
sob pressão fornece temperaturas maiores que aquelas possíveis com o vapor 
sem pressão,  e  ainda se tem a vantagem do aquecimento rápido e de alta 
penetração, sendo utilizado para esse procedimento a autoclave (PELCZAR, 
1997).

O calor úmido causa a desnaturação e coagulação das proteínas vitais, 
como  as    enzimas.  Essa  desnaturação  de  proteínas  celulares  ocorre  em 
temperatura  e  tempo  menores  de  exposição  (PELCZAR,  1997).  Causando 
alterações dos sistemas enzimáticos, tornado-os inativos (PUMAROLA et al, 
1984).

Esporos  do  Bacillus  stearothermophilus  são  utilizados  como 

indicadores biológicos da esterilização efetiva pelo calor.  Este microrganismo 

foi selecionado baseando-se na sua resistência às condições de esterilização 

definidas,  requerem altas temperaturas por períodos prolongados de tempo 

antes  de  perderem  a  viabilidade  promovendo  a  completa  eliminação  ou 

destruição de todas as formas de microorganismos presentes,  inclusive  os 

esporos bacterianos (PRADO; SANTOS, 2002).

Para  o  crescimento  bacteriano  ser  viável  é  necessário  que  o 

microrganismo esteja em condições ambientais apropriadas. Os fatores que 

precisam  ser  controlados  durante  o  crescimento  microbiano  incluem 

nutrientes, umidade, temperatura, pH ideal e oxigênio (JAWETZ et al, 1998).

A obtenção da temperatura e pressão necessárias, conforme a indicação 

dos calibradores da autoclave não garante que toda a carga foi esterilizada. 

Por  isso,  todos  os  procedimentos  de  esterilização  devem  ser  cuidadosa  e 

regularmente  monitorados  para  detectar  falhas  e  garantir  a  esterilidade 

(PRADO; SANTOS, 2002).

Com o objetivo de avaliar a eficácia da esterilização a vapor realizada 



pelo  Abrigo São Vicente de Paulo, foram realizados monitoramentos semanais 

da autoclave através do uso de indicadores biológicos preparados Controle 

Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos, da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, campus de Cascavel.

OBJETIVO

Avaliar  a  eficácia do processo de esterilização a vapor  dos materiais 

utilizados  para  realização  de  curativos  do  Abrigo  São  Vicente  de  Paulo, 

Cascave,  Paraná,  para  garantir  a  segurança  aos  usuários  e   profissionais 

envolvidos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O  presente  trabalho  foi  desenvolvido  semanalmente  no  período  de 

setembro de 2007 a abril de 2008. No laboratório de Controle Microbiológico de 

Água, Alimentos e Medicamentos da Unioeste foi preparado o meio de cultura 

com os seguintes componentes: 1g de peptona; 0,1g de extrato de carne; 0,1g 

de extrato de levedura; 0,5g de cloreto de sódio; 100mL de água destilada; e 

0,003g de púrpura de bromocresol (indicador de pH). O pH do meio de cultura 

foi aferido pelo potenciômetro para garantir  a neutralidade do mesmo. Este 

meio  foi  distribuído  em  tubos  de  ensaio  (2mL  por  tubo),  esterilizados  em 

autoclave  e  armazenados  em  geladeira.   Nas  terças-feiras,  em  dois  tubos 

contendo o  meio de cultura foram adicionados três  gotas de  solução de 

glicose  a  20% (previamente  esterilizada)  e  2  gotas  da  cultura  contendo  os 

esporos viáveis  de Bacillus stearothermophilus  ATCC 7953.  Os dois tubos 

foram identificados da seguinte maneira: tubo-teste (T) e tubo-controle (C+).

O  material  empregado  para  realização  de  curativos  foi  esterilizado  a 

121ºC por  15  minutos  juntamente  com o  indicador  biológico  (tubo-teste)  e 

incubado concomitantemente  com o tubo-controle,  em banho-maria a 56ºC 

durante  24/48  horas.  O  tubo-controle  permanecia  à  temperatura  ambiente 



durante o processo de esterilização. Após 48 horas, a eficácia da esterilização 

era  feita  pela  comparação  dos  dois  tubos,  constatando-se   turvação  e 

mudança  de  coloração  do  meio  (para  amarelo)  no  tubo-controle  e  sem 

turvação e manutenção da cor do meio (roxo) no tubo-teste.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  monitoramentos  foram  realizados  semanalmente,  no  período  de 

setembro de 2007 a  abril  de  2008,  nas  seguintes  datas:  03/09/07;  10/09/07; 

17/09/07;  24/09/07;  01/10/07;  08/10/07;  15/10/07;  22/10/07;  29/10/07;  05/11/07; 

12/11/07;  22/11/07;  26/11/07;  03/12/07;  11/12/07;  17/12/07;  08/01/08;  15/01/08; 

22/01/08;  29/01/08;  12/02/08;  19/02/08;  26/02/08;  04/03/08;  18/03/08;  25/03/08; 

01/04/08; 08/04/08; 15/04/08; 22/04/08. Durante todo esse período, as avaliações 

comprovaram  a  eficácia  da  esterilização  a  vapor,  comparando-se  com  o 

controle positivo.

Apesar do monitoramento ter demonstrado eficácia da esterilização, é 

necessário que todos os profissionais envolvidos na manipulação de materiais 

em seus procedimentos, utilizem equipamentos de proteção individual (EPI´s) 

e adotem a técnica correta da lavagem de mãos, para evitar quaisquer outras 

formas de contaminação.

CONCLUSÃO

Através  do  presente  estudo,  observou-se  eficácia  do  processo  de 

esterilização  pelo  uso  da  autoclave  do   Abrigo  São  Vicente  de  Paulo  no 

período de setembro de 2007 a abril de 2008.
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RESUMO: As crianças em idade escolar são alvos fáceis das infecções por parasitas 
intestinais devido às noções de higiene precárias e ao constante contato umas com as 
outras. O ambiente escolar, depois da família, é a principal referência dessas crianças e é 
de  onde  elas  obtêm  grande  parte  das  noções  de  relacionamento  social,  saúde  e 
cidadania. Medidas de controle para essas doenças no ambiente escolar, podem auxiliar 
na interrupção do ciclo de reinfecções e auxiliar na erradicação dessas doenças. Análises 
do  índice  de  infecções por  parasitas  intestinais  das  crianças foram realizadas,  sendo 
encontradas 33,3% das crianças com exames parasitológicos positivos para helmintos e 
protozoários intestinais. Ações de controle, como o tratamento adequado e a orientação 
aos pais e crianças sobre higiene pessoal, prevenção de doenças parasitárias e cuidados 
com  alimentos  e  água  foram  realizadas  para  melhoria  das  condições  de  saúde  das 
crianças.

PALAVRAS-CHAVE: controle, crianças, parasitas intestinais.

INTRODUÇÃO:  Os parasitos intestinais são considerados problemas de saúde pública, 

uma vez que apresentam altas taxas de incidência em países tropicais como o Brasil e 

acometem principalmente crianças de baixa faixa etária ou subnutridas, provenientes de 

comunidades  de  precárias  condições  sócio-econômicas1,2.  Essa  faixa  etária  é  a  mais 

acometida devido ao contato mais estreito com as formas infectantes e a sua imunidade 

ainda  ser  deficiente  para  eliminação  destes  parasitos3.  A  alta  freqüência  de 

enteroparasitoses  pode  gerar  déficits  orgânicos,  com  comprometimento  no 

desenvolvimento  normal  das  crianças4.  A  transmissão desses parasitos,  geralmente  é 



oro-fecal, ou seja, a infecção dá-se pela ingestão de ovos ou cistos, através de alimentos, 

água ou mesmo de qualquer outro objeto contaminado com fezes, que se coloque na 

boca. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, várias pesquisas demonstram que 

não tem ocorrido alteração na prevalência de parasitoses no Brasil, que persiste em ser 

bastante levada 5. Vários estudos mostram a necessidade da implementação de medidas 

de  saneamento  básico  e  programas  contínuos,  visando  a  educação  sanitária, 

acompanhamento  rotineiro  das  infecções  parasitárias  bem  como  participação  e 

verificação  da  eficácia  do  tratamento  preconizado.  A  associação  destas  medidas 

possibilitaria uma melhoria da condição de vida das crianças, bem como da comunidade, 

o  que,  conseqüentemente,  reduziria  em alguns casos o agravamento  da  desnutrição, 

melhorando o aprendizado e o desenvolvimento destas crianças 6,7.

OBJETIVOS: Diagnosticar, entre as crianças do Ensino fundamental da Escola Municipal 

Ana Néri, aquelas com resultado positivo para parasitas intestinais e realizar ações de 

controle para essas doenças junto aos pais e às crianças.

MÉTODOS: Após contato com a Escola Municipal Ana Neri e com a UBS do Bairro XIV 

de  Novembro,  em  Cascavel,  as  crianças  foram  abordadas  sobre  a  importância  de 

realizarem exames das fezes e uma carta enviada aos pais explicava sobre o projeto e a 

maneira correta de coleta do material fecal. Após coletadas, as amostras foram mantidas 

sob refrigeração com conservante Formaldeído a 10% até o dia do processamento das 

mesmas. A análise foi realizada através dos métodos a fresco e Hoffman, Pons e Janner8. 

Os resultados foram analisados pela equipe do projeto e aos pais das crianças com foi 

encaminhado o laudo do exame. Aquelas que apresentaram resultados positivos, levaram 

também aos pais, instruções para dirigirem-se à UBS do bairro, onde foram distribuídos 

medicamentos adequados ao tratamento referente à cada parasito encontrado, além de 

recomendações sobre a administração desses medicamentos e outras ações de higiene a 

serem adotadas pelas crianças e pelos pais em casa.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Embora todas as crianças tenham recebido o frasco para 

coleta,  apenas 96  amostras  foram  entregues  à  equipe.  Das  amostras  entregues, 



observou-se positividade de 26,04%, sendo estes valores, semelhante aos encontrados 

em  outros  estudos  com  populações  infantis  10,11.  A  Escola  Municipal  Ana  Néri  está 

localizada em um bairro de classe média baixa no município de Cascavel, sendo muitas 

dessas crianças pertencentes a famílias de baixa renda. Entre os parasitas encontrados, 

os maiores índices foram de amebas,  Giardia lamblia e Ascaris lumbricoides; parasitas 

que estão relacionados com transmissão através de água e alimentos, refletindo a falta de 

cuidados com esses elementos, além de higiene inadequada12. O tratamento foi realizado 

com os medicamentos fornecidos pela rede básica de saúde do município de Cascavel, 

sendo usado posologia dose única para helmintos e durante 5 dias consecutivos para 

protozoários.  Segundo  recomendação  do  pediatra  da  UBS,  o  tratamento  deveria  ser 

repetido do após 7 dias. Na distribuição dos medicamentos pela equipe do projeto, os pais 

eram abordados sobre medidas de higiene e cuidados com água e alimentos e instruídos 

a proceder de forma a minimizar a contaminação das crianças no ambiente domiciliar. A 

necessidade  de  tratamento  adequado  é  só  o  início  para  que  essas  doenças  sejam 

controladas, pois são necessárias modificações em hábitos e condições de higiene no lar, 

conscientização dos pais e responsáveis, além de atividades de educação em saúde no 

ambientes escolar para eficácia das ações. Outros trabalhos realizados já descrevem a 

importância de atividades como essa em populações de baixo nível social, relatando não 

só a redução dos índices de infecção por parasitas intestinais, mas que também foram 

observadas melhorias na qualidade de vida quando efetivada a parceria da comunidade 

com instituições de ensino 13,14. 

CONCLUSÕES:  Ações de educação em saúde como tratamento adequado, instruções 

para  usar  cada  medicamento,  além  da  importância  de  higiene  adequada  facilitam  a 

redução  de  infecções  parasitárias  em  crianças,  havendo  ainda  a  necessidade  de 

abordagem das mesmas através de linguagem apropriada, além de novas coletas para 

avaliar o índice de contaminação após as intervenções.
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RESUMO: O Diabetes mellitus, é uma síndrome clínica heterogênea caracterizada 
por anormalidades endócrinas, refletindo-se na deficiência absoluta ou relativa de 
insulina, manifestada por uma secreção deficiente de insulina pelo pâncreas e/ou 
por  uma  ação  deficiente  de  insulina  nos  tecidos-alvo.  Ocorrem,  também, 
anormalidades  metabólicas  envolvendo  alterações  no  metabolismo  de  glicose, 
carboidratos, lipídeos e proteínas no organismo humano, tendo como conseqüência 
a hiperglicemia, que resulta em alterações em muitos setores do organismo (Greghi 
et al, 2002). Foram selecionados 20 pacientes, participantes do projeto com faixa 
etária de 18 a 70 anos, portadores de Diabetes mellitus tipo 2 e realizada avaliação 
clínica  (índice  de placa,  profundidade de sondagem, nível  de  inserção clínica)  e 
avaliação  laboratorial  (glicose  em  jejum,  glicose  pós-prandial,  colesterol  total, 
colesterol  frações  (HDL  e  LDL  e  triglicerídeos) no  período  inicial  e  ao  final  do 
experimento. Com o intuito de avaliar a melhora no controle glicêmico e lipídico do 
Diabetes mellitus, bem como do controle da doença periodontal.

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus; Controle glicêmico e lipídico; Saúde bucal.

INTRODUÇÃO: O Diabetes  mellitus  constitui  uma  síndrome  clínica  heterogênea 
caracterizada por anormalidades endócrinas, refletindo-se na deficiência absoluta ou
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relativa  de  insulina,  manifestada  por  uma  secreção  deficiente  de  insulina  pelo 
pâncreas  e/ou  por  uma  ação  deficiente  de  insulina  nos  tecidos-alvo.  Ocorrem, 
também,  anormalidades  metabólicas  envolvendo  alterações  no  metabolismo  de 
glicose,  carboidratos,  lipídeos  e  proteínas  no  organismo  humano,  tendo  como 
conseqüência  a  hiperglicemia,  que  resulta  em  alterações  em muitos  setores  do 
organismo (Greghi et al, 2002). 

As  cinco  maiores  complicações  clássicas  do  diabetes  incluem 
microangiopatia,  nefropatia,  neuropatia,  doença  macrovascular  e  atraso  na 
cicatrização de  feridas.  A  periodontite  tem sido  recentemente  reconhecida  como 
outro problema associado com o diabetes (Iacopino, 2001).

A  periodontite  induzida  por  bacteremia/endotoxemia  causa  elevações  de 
citocinas pró-inflamatórias tais como interleucina-1 beta (IL-1β) e fator de necrose 
tumoral-alfa (TNF-α ),  as  quais  têm sido  demonstradas produzir  alterações no 
metabolismo  de  lipídeo  levando  a  hiperlipidemia.  Dentro  deste  contexto,  a 
periodontite  pode  contribuir  para  a  elevação  de  citocinas  pró-inflamatórias/nível 
sérico  de  lipídeos  e  potencialmente  para  doenças  sistêmicas  originários  da 
hiperlipidemia crônica e/ou aumento de mediadores inflamatórios.  Estas citocinas 
podem produzir uma síndrome de resistência à insulina, similar àquela observada no 
diabetes,  e  iniciada  destruição  das  células  β  do  pâncreas,  levando  ao 
desenvolvimento do diabetes (Iacopino, 2001).

Sendo assim, há um potencial para a periodontite em exacerbar o diabetes 
induzido  por  hiperlipidemia,  alterações  das  células  imunes  e  diminuição  na 
capacidade  de  reparo  dos  tecidos  (Iacopino,  2001).  Portanto,  a  manutenção  da 
saúde bucal, através de cuidados com a higiene, assim como o controle metabólico, 
são de extrema importância para a saúde geral dos pacientes diabéticos (Kneckt et 
al. 2001).

OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi avaliar a melhora no controle glicêmico e 
lipídico do Diabetes mellitus, bem como do controle da doença periodontal, através 
da relação entre os níveis sanguíneos de glicemia em jejum, glicemia pós-prandial, 
colesterol  total  e  frações  e  triglicerídeos  e  os  parâmetros  clínicos  da  doença 
periodontal.

MÉTODOS:  Este  estudo  foi  realizado com os pacientes  do  projeto  de  extensão 
”Atendimento periodontal de pacientes diabéticos na clínica da Unioeste”. O projeto 
é realizado através do preenchimento detalhado de uma ficha específica sobre a 
saúde  geral  do  paciente,  solicitação  de  exames  e  autorização  médica  para  o 
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tratamento odontológico. O atendimento clínico dá-se perante a apresentação dos 
exames e da autorização, sendo então, iniciado o tratamento bucal completo. Ainda, 
são realizadas discussões semanais com os integrantes do projeto a respeito do 
Diabetes Mellitus e sua influência sobre o tipo de tratamento a ser executado pelo 
profissional de odontologia.
Foram selecionados 20 pacientes, com faixa etária de 18 a 70 anos, portadores de 
Diabetes mellitus tipo 2. As avaliações foram realizadas em pacientes que não foram 
submetidos ao tratamento periodontal  básico e não foram submetidos a nenhum 
procedimento clínico de manutenção previamente a realização deste trabalho. Os 
dentes deveriam se apresentar em posição normal na arcada com o exame clínico 
realizado  nas  faces  vestibular,  lingual/palatina,  mesial  e  distal,  sendo  que  cada 
paciente deveria apresentar um mínimo de 20 dentes.
Avaliação clínica 

O exame clínico inicial  foi  realizado por um único examinador previamente 
treinado, que através de uma sonda periodontal do tipo WILLIAMS nº23, determinou:
1- Índice de placa de SILNESS & LÖE (SILNESS & LÖE, 1964).
2- Profundidade de sondagem: distância do fundo de sulco até a margem gengival 

em  seis  pontos:  mésio-vestibular,  vestibular,  disto-vestibular,  disto-
lingual/palatina,  lingual/palatina  e  mésio-lingual/palatina  de  cada  dente 
examinado, apresentando pelo menos um dente com profundidade de sondagem 
maior que 4 mm.

3-  Nível  de  inserção  clínica:  também  determinado  nos  mesmos  pontos  da 
profundidade de sondagem, apresentando pelo menos um dente com perda de 
inserção clínica maior que 2 mm.

Avaliação laboratorial
Foi solicitado a cada paciente pertencente ao projeto, através de seu médico 

responsável pelo acompanhamento do Diabetes mellitus, para que fosse realizado 
no  período  inicial  e  ao  final  do  experimento  o  exame  sanguíneo  dos  seguintes 
parâmetros:  1-  Glicose  em jejum,  2-  Glicose pós-prandial,  3-  Colesterol  total,  4- 
Colesterol frações (HDL e LDL) e 5- Triglicerídeos.

Após o exame clínico inicial  e a avaliação laboratorial  inicial,  os pacientes 
foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, com 10 pacientes cada de acordo com 
a tabela I.
Tabela I. Distribuição dos 20 pacientes de acordo com os tratamentos propostos.
Grupo  1: 
Paciente 
Diabético

Tratamento 
Periodontal 
Básico

controle  mecânico  (Técnica 
de  Bass  modificada  +fio 
dental).

Grupo  2: 
Paciente 
Diabético

Tratamento 
Periodontal 
Básico

controle  mecânico  (Técnica 
de  Bass  modificada  +fio 
dental) 

Terapia  de 
manutenção

Logo para cada grupo foi dada a instrução correta do controle mecânico, a 
mesma para todos os grupos, e a terapia periodontal de suporte.

Os pacientes foram avaliados por um período total de 90 dias, sendo que os 
exames  clínicos  foram realizados  nos  períodos  de  0  e  90  dias  e  em  todos  os 
períodos,  os  pacientes  foram  novamente  instruídos.  Com  relação  as  avaliações 
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* (p<0,01) dados diferentes estatisticamente dentro do mesmo grupo
# (p<0,01) dados diferentes estatisticamente dentro do mesmo grupo

Fig.1 – Valores de ?ndice de Placa, Profundidade de Sondagem e N?vel de Inser??o em ambos os grupos aos 0 e 90 dias. Os valores representam m?dia + desvio padr?o.

* (p<0,01) dados diferentes estatisticamente dentro do mesmo grupo
# (p<0,01) dados diferentes estatisticamente dentro do mesmo grupo

Fig.2 – Valores de Glicose em jejum e P?s-Prandial em ambos os grupos aos 0 e 90 dias. Os valores representam m?dia + desvio padr?o.

laboratoriais, os exames foram solicitados nos mesmos períodos de 0 e 90 dias para 
todos os pacientes.
Análise estatística:  Os dados obtidos foram analisados e avaliados através dos 
testes de ANOVA e Tukey.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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* (p<0,01) dados diferentes estatisticamente dentro do mesmo grupo
# (p<0,01) dados diferentes estatisticamente dentro do mesmo grupo

Fig.3 – Valores de Colesterol Total, Triglicer?deos, HDL e LDL em ambos os grupos aos 0 e 90 dias. Os valores representam m?dia + desvio padr?o.
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A  influência  do  diabetes  mellitus  sobre  o  periodonto  tem  sido  cuidadosamente 
estudada.  Entretanto,  a  dificuldade  da  comparação  entre  os  estudos  se  deve  a 
fatores  como,  a  grande  variedade  de  estudos  e  heterogeneidade  metodológica, 
diferenças nas populações estudadas, e na classificação das doenças periodontais, 
além de variações nos métodos para diagnóstico do diabetes mellitus e na avaliação 
do controle da glicemia. Estudos epidemiológicos atuais em grandes populações, 
estabeleceram claramente que o diabetes mellitus é um fator de risco comprovado 
para a doença periodontal (Mealey 2002). 

Analisando os parâmetros clínicos utilizados em nosso estudo, tanto o índice 
de placa, quanto o nível de inserção, diminuíram significantemente em ambos os 
grupos após o período de 90 dias. Já a profundidade de sondagem diminuiu em 
ambos os grupos, mas somente no grupo 2 ela foi estatisticamente significante. Isso 
pode  se  justificar  talvez,  pelo  fato  de  este  grupo  ter  recebido  a  terapia  de 
manutenção,  corroborado por  estudos semelhantes  de  Hammerle  et  al.  (2000) e 
Moser et al. (2002) em pacientes sem comprometimento sistêmico. 

Em relação aos valores sangüíneos da glicose em jejum e da glicose pós-
prandial,  houve  uma  melhora  significativa  destes  exames  em  ambos  os  grupos 
avaliados,  concordando  com  a  melhora  da  maioria  dos  parâmetros  clínicos 
analisados em nosso estudo.

Os estudos realizados com objetivos semelhantes ao nosso são poucos e 
produzem resultados contraditórios. Alguns encontraram redução no nível sangüíneo 
de glicose após o tratamento, enquanto outros não. As comparações entre estes 
estudos levam à diferentes variáveis que podem interferir com seus resultados. As 
amostras  estudadas  variam  no  tipo  de  diabetes  mellitus,  severidade  da  doença 
periodontal, idade e outros fatores. Devem ser consideradas também as variáveis 
usadas  no  controle  metabólico  (glicose  sangüínea  ou  HbA1c),  o  tratamento 
periodontal selecionado (antibióticos ou programas de manutenção) e o período do 
estudo (Faria-Almeida et al. 2006).

Tanto  no  Diabetes  tipo  1  quanto  no  Diabetes  tipo  2,  a  hiperglicemia  é 
freqüentemente  acompanhada pela hiperlipidemia.  A  hiperlipidemia  é usualmente 
definida  por  marcada  elevação  de  LDL,  triglicerídeos  e  ácidos  graxos  ômega-6 
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livres. Estas anormalidades lipídicas séricas são causadas por uma interrupção no 
metabolismo dos ácidos graxos, levando ao acúmulo de ômega-6 polinsaturados, 
que contribuem para a formação de LDL e triglicerídeos (Iacopino 1995).  

Evidências sugerem que a composição dos ácidos graxos da membrana dos 
lipídeos é um fator celular crítico que influencia em ações biológicas. No diabetes, o 
metabolismo anormal dos ácidos graxos e a hiperlipidemia são responsáveis pela 
destruição  de  uma  variedade  de  células  e  pelo  desenvolvimento  de  muitas 
complicações. Na verdade, o diabetes induzido por anormalidades no metabolismo 
de ácidos  graxos  tem o  potencial  de  alterar  diretamente  ou  destruir  a  função e 
homeostase  celular.  Isto  explica  uma  possível  base  celular  e  molecular  para  o 
desenvolvimento  de  todas  as  complicações  do  diabetes,  incluindo  a  doença 
periodontal (Iacopino 1995). 

A melhora dos parâmetros clínicos nos dois grupos avaliados está de acordo 
com os resultados dos valores sangüíneos de triglicerídeos e LDL, os quais tiveram 
uma  redução  significante  em  ambos  os  grupos.  Assim  como,  uma  elevação 
significante nos níveis  sangüíneos de HDL. Isso nos leva a sugerir  uma relação 
positiva, com a melhora dos parâmetros sangüíneos juntamente com o controle da 
doença periodontal,  mesmo em pacientes portadores de Diabetes mellitus tipo 2, 
corroborado por Losche et al. (2000).

Intervenções na dieta  que reduzem ou alteram o perfil  lipídico  sérico  tem 
mostrado ser  efetivas  para o tratamento de muitas complicações do diabetes.  A 
capacidade  desta  terapia  em  reduzir  o  nível  sérico  de  lipídeos/citocinas  pró-
inflamatórias,  reverter  mudanças  patológicas  no  fenótipo  de  células  imunes  e 
diminuir a severidade de doenças inflamatórias crônicas tem sido documentada e 
envolve  ingestão  restrita  de  gorduras  sendo  suplementadas  usando  óleo  de 
peixe/planta ou alteração de ácidos graxos omega-3/omega-6 (Iacopino 2001).

A efetividade desta  terapia  de  diminuição de lipídeos para a melhora das 
complicações  do  diabetes  e  redução  da  severidade  de  doenças  inflamatórias 
crônicas  sugere  que  ela  possa  ser  usada  como  abordagem  preventiva  ou 
coadjuvante  para  a  periodontite  em  pacientes  diabéticos  e  não-diabéticos.  É 
possível  que  a  redução  do  nível  sérico  de  lipídeos  em pacientes  diabéticos  irá 
promover  alguma  proteção  contra  alterações  do  fenótipo  de  células  imunes 
induzidas por lipídeos, responsáveis por aumentar o nível sérico de citocinas pró-
inflamatórias  e  diminuir  a  resposta  tecidual  local.  Isto  pode  reduzir  o  risco  de 
desenvolvimento  de  periodontite,  e  em  pacientes  diabéticos  com  periodontite,  a 
redução  do  nível  de  lipídeos  pode  melhorar  a  resposta  à  terapia  periodontal 
tradicional (Iacopino 2001).

Em nosso estudo, não foi  realizada intervenções na dieta,  mas foi  sempre 
explicado ao paciente a importância do controle da dieta, assim como da realização 
de exercícios físicos. Além disso, o período experimental de nosso estudo foi apenas 
de 90  dias,  e  por  isso  nossos resultados são ainda apenas sugestivos  de  uma 
relação positiva entre as doenças.

Todas estas observações salientam a necessidade para uma nova visão da 
complexa  relação  entre  o  metabolismo  dos  ácidos  graxos  e  complicações  do 
diabetes  tais  como  a  doença  periodontal.  Estudos  futuros  poderiam  prover 
importante  introspecção  a  respeito  da  patofisiologia  da  doença  periodontal  em 
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pacientes diabéticos (Iacopino 1995).

CONCLUSÃO:  Dentro dos limites deste estudo e com base na significância clínica 
dos  resultados  encontrados,  podemos  concluir  que  houve  uma  melhora  dos 
parâmetros clínicos periodontais, assim como dos níveis séricos de Triglicerídeos, 
LDL e  HDL em ambos os  grupos  avaliados,  assim como dos níveis  séricos  da 
glicose em jejum e da glicose pós-prandial em ambos os grupos avaliados. No grupo 
que  recebeu  a  terapia  de  manutenção,  a  profundidade  de  sondagem  diminuiu 
significantemente,  sugerindo  que  este  tipo  de  terapia  pode  ser  importante  e 
necessária  em  pacientes  portadores  de  Diabetes  mellitus  tipo  2  e  doença 
periodontal. 
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RESUMO

O AVC é a causa líder de incapacidade e leva ao comprometimento da função motora em adultos. O objetivo 
deste  estudo  foi  correlacionar  escalas  clínicas  utilizadas  no  paciente  hemiplégico  pós-AVC para  verificar 
equilíbrio  e predisposição para marcha.  Foram avaliados 10 hemiplégicos de ambos os sexos através da 
aplicação da Escala de Rankin (ER), do Índice de  Marcha Funcional (IMF), do teste de Rivermaid, Índice de 
Barthel (IB), teste de equilíbrio de Berg e do “Timed Up & Go Teste” (TUG). Entre os testes de TUG e BERG foi 
encontrada correlação de 0.95; entre o TUG e Rankin essa correlação foi de 0.8; BERG e Rankin 0.83; e 
Rivermaid e Rankin 0.84; a correlação obtida entre o Rivermaid e IMF foi de 0.75, enquanto que entre o IMF e 
o Rankin foi de 0,64. A escala de Rankin apresentou correlação forte com as escalas utilizadas e moderada 
com o IMF.  

Palavras-Chaves: Avaliação; Reabilitação; Hemiplegia.

INTRODUÇÃO

O acidente vascular  cerebral  (AVC) consiste em comprometimento súbito da função cerebral  causado por 
inúmeras  alterações  que  envolvem  vários  vasos  sangüíneos  intracranianos  e  extracranianos.  As 
conseqüências funcionais  dos déficits  primários neurológicos,  geralmente predispõem os sobreviventes de 
AVC a um padrão de vida sedentária, com limitações individuais para as atividades de vida diária (AVD's) e 
reserva cardiológica reduzida. O AVC é a causa líder de incapacidades em adultos e o comprometimento da 
função motora pode levar a déficits na coordenação dos movimentos, fraqueza de músculos específicos, tônus 
anormal, ajustes posturais anormais, movimentos sinérgicos anormais, bem como a falta de mobilidade entre 
as estruturas da cintura escapular (SCHUSTER, 2007). As seqüelas estão relacionadas diretamente com a 
localização,  tamanho da área  encefálica  atingida  e  o  tempo que  o  paciente  demorou  a  ser  socorrido.  A 
deficiência motora caracterizada por espasticidade e fraqueza muscular no hemicorpo contralateral à lesão, 
conhecida como hemiplegia ou hemiparesia, é a alteração mais comum encontrada após episódios de AVC; 



podendo ser acompanhada por alterações sensitivas, mentais, cognitivas, perceptivas e de linguagem. Além 
disso, o AVC pode levar a distúrbios do campo espacial e visual, alterações de tônus, sensoriais e perceptuais. 
A reabilitação destes pacientes é na maioria das vezes, um grande desafio. Os esforços para minimizar o 
impacto  e  para  aumentar  a  recuperação  funcional  após  AVC  têm  sido  um  ponto  importante  para  os 
profissionais  de  reabilitação.  Recentemente,  um  conjunto  de  estudos vem  demonstrando  resultados 
significativos dos programas de reabilitação nestes pacientes,  fazendo-se necessário para a compreensão 
destes estudos, avaliações motoras acuradas, a fim de determinar e documentar os resultados dos programas 
de reabilitação (FRANZOI e KAGOHARA, 2007). A alteração do padrão de marcha após um AVC deve-se a 
uma série de fatores,  que incluem o comprometimento de sensibilidade,  percepção, mobilidade e controle 
motor.  Dentro  desse  contexto,  a  recuperação da marcha funcional  é  uma das  principais  preocupações e 
reivindicações da grande maioria dos pacientes, sendo considerada um marco na sua independência funcional. 
Sabe-se que em hemiplégicos, a marcha é caracterizada por diminuição da velocidade e assimetria espacial e 
temporal quando comparada com a de adultos saudáveis. Tanto a velocidade da marcha quanto à simetria 
estão  relacionadas à  recuperação  motora  após  a  lesão.  A  repercussão  desta  seqüela  traz  limitações  às 
atividades e restrições da participação social  deste indivíduo.  Em decorrência das alterações sensoriais  e 
motoras, durante a marcha os indivíduos apresentam padrão assimétrico na curva de força de reação do solo 
entre os membros inferiores afetado e não-afetado. Em indivíduos normais, a curva vertical típica obtida no 
ciclo da marcha, pela plataforma de força, apresenta dois picos e um vale. O primeiro pico reflete a fase de 
contato inicial e o segundo a fase de impulsão no final da fase de apoio, quando a amplitude de tais picos 
ultrapassa a gerada pelo peso corporal. Nos hemiplégicos, em razão da distribuição assimétrica de peso, o 
primeiro pico do membro inferior afetado é menor do que o apresentado pelo membro inferior não afetado, o 
que demonstra um padrão de marcha assimétrico.  Além disso, em decorrência do déficit  de impulsão por 
fraqueza muscular dos flexores plantares, ocorre também redução significativa da amplitude do segundo pico. 
Segundo Cacho, Melo e Oliveira (2004) cerca de 75% a 85% dos pacientes recuperam a marcha, com ou sem 
órteses; 48% a 58% recuperam independências nas atividades de auto-cuidado e 10% a 29% são admitidos 
em  serviços  de  home  care.  Outro  fator  essencial  para  as  transferências,  segurança  e  estabilidade  em 
atividades como sentar, levantar e caminhar, é o controle da musculatura do tronco, que apresenta alterações 
tônicas que influenciam no controle motor e na capacidade do indivíduo de gerar força após um AVC. Benaim 
et  al  (1999)  relatam  que  o  controle  do  tronco  e  equilíbrio  na  posição  sentada  e  em  ortostatismo,  são 
habilidades essenciais para a aquisição de autonomia no desempenho das AVD´s. Quando há dificuldade na 
realização  destas  atividades,  tanto  por  alterações  sensoriais  (visuais,  vestibulares  ou  somatossensoriais) 
quanto por alterações motoras, faz-se necessária uma avaliação precisa da gravidade do acometimento do 
tronco para o estabelecimento do prognóstico destes pacientes. Devido ao fato de que os hemiplégicos podem 
ter  diversos  sistemas  afetados,  há  uma grande  possibilidade  das  reações  de  equilíbrio  também estarem 
afetadas  e,  portanto,  a  estabilidade  e  simetria  nas  posições  sentada  e  em pé.  As  alterações  de  tronco 
proporcionam assimetria  ao  paciente  tanto  sentado  quanto  em ortostatismo.  Tais  alterações  no  equilíbrio 
sentado em pacientes pós-AVC, estão relacionadas à transferência de peso, às dificuldades no recrutamento 
muscular e ao aumento de instabilidade postural em pé. Hesse et al (1998) descrevem que geralmente há uma 
tendência de assimetria na postura sentada, que se diferencia entre os pacientes hemiparéticos à direita e à 
esquerda, sendo que os hemiparéticos à esquerda tendem a transferir o peso para o lado não acometido. De 
qualquer forma, não se sabe ainda quais sinais clínicos influenciam nesta assimetria, porém algumas hipóteses 
podem ser levantadas para justificar a assimetria na postura sentada, dentre elas destacam-se: - alterações 
perceptuais; - heminegligência – não uso; - alterações de trofismo em região glútea no lado hemiplégico; - 
limitação articular no tornozelo; - fraqueza muscular em membro inferior, principalmente a relação entre adução 
e abdução da coxa; - e alteração sensorial em região glútea, que pode influenciar no lado de predomínio para 
transferência  de  peso.  Embora  amplos  estudos  caracterizem  o  mau  funcionamento  dos  músculos 
apendiculares pós-doença cerebrovascular, as informações relacionadas à atividade muscular do tronco ainda 
têm recebido pouca atenção. O objetivo deste estudo foi correlacionar escalas clínicas utilizadas no paciente 



hemiplégico pós-AVC para verificar equilíbrio e predispisição para marcha.
 

METODOLOGIA

A amostra foi constituída de 10 indivíduos hemiplégicos,  sendo 5 do lado esquerdo, 4 do lado direito e 1 
bilateral, com idade entre 40 e 70 anos, onde 3 eram do sexo feminino e 7 do sexo masculino. Foram aplicados 
vários testes. A Escala de Rankin que avalia o paciente de uma maneira global. O Índice de  Marcha Funcional 
(IMF) que avalia a marcha. O Teste de Rivermaid (RIVER) que avalia aspectos gerais de funcionalidade. O 
Índice de Barthel (IB) que mede o grau de assistência exigido por um indivíduo. O Teste de equilíbrio de Berg 
(BS) que avalia o equilíbrio estático e dinâmico tais como alcançar, girar, transferir-se, permanecer em pé e 
levantar-se.  O  “Timed  Up  &  Go  Teste”  (TUG)  que  avalia  a  mobilidade.  As  aplicações  dos  testes  foram 
simultâneas evitando assim alterações no quadro clinico. Os testes foram realizados nas dependências da 
Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE, campus de Cascavel, em dezembro de 2007.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre os testes de TUG e BERG foi encontrada correlação de 0.95; entre o TUG e Rankin essa correlação foi 
de 0.8; BERG  e Rankin 0.83; e RIVER e Rankin 0.84, todos esses resultados demonstram que existe forte 
correlação entre esses testes. Já a correlação obtida entre o Rivermaid e IMF foi de 0.75, enquanto que entre o 
IMF e o Rankin foi de 0,64, obervando-se nestes uma média correlação. Quando os valores entre os testes 
forem maior que 0.6 a correlação é média; e quando esse valor for superior à 0.8 a correlação entre os testes é 
forte. No presente estudo, a escala de Rankin foi a que apresentou correlação acima de média com todas as 
escalas,  corroborando com os resultados de CANEDA et  al  (2006) que demonstram a confiabilidade das 
escalas de Rankin e Barthel para avaliação do comprometimento neurológico em pacientes com AVC. Essas 
avaliações  buscam avaliar  a  evolução  do  desempenho  motor  e  funcional  de  hemiplégicos  submetidos  à 
fisioterapia, obtendo assim uma mensuração das mudanças ocorridas nas atividades funcionais em indivíduos 
com seqüela de AVC. A hemiplegia não só danifica o controle sensoriomotor dos músculos apendiculares, mas 
também a função dos músculos axiais causando assimetria no tronco e, portanto, alteração no controle motor 
desta região. Desta forma, a força muscular do tronco apresenta-se danificada multidirecionalmente e pode ser 
correlacionada à instabilidade e assimetria na postura sentada (TEIXEIRA-SALMELA, 2005). Nesse estudo a 
escala de Rankin obteve o propósito de avaliar quantitativa e qualitativamente as atividades funcionais. Esta 
escala utiliza parâmetros de avaliação das aquisições motoras e do controle postural nas diversas atividades 
funcionais. A avaliação precisa e quantitativa das habilidades funcionais e dos fatores que nela influenciam 
torna-se de extrema relevância, na medida em que é grande o número de pacientes com comprometimento na 
realização destas atividades (TORRIANI  et  al.,  2005).  Assim, sua aplicação na rotina clinica permitiria  de 
maneira rápida identificar as habilidades motoras dos pacientes com AVC, auxiliando com a ação terapêutica.

CONCLUSÃO

A escala de Rankin demonstrou correlação forte com as escalas - TUG, BERG, BARHEL e moderada com a 
escala IMF.
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CRENÇAS CULTURAIS VIVENCIADAS PELA ADOLESCENTE INDÍGENA 
GUARANI: DADOS PRELIMINARES1
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Área Temática: Saúde 
Modalidade: comunicação oral

RESUMO:  O  presente  estudo  objetivou  investigar  as  crenças  culturais  vivenciadas  pela 
adolescente indígena guarani em sua vida cotidiana. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica, sendo que a busca decorre tanto em bibliografias, quanto em banco de dados 
como a scielo. Os resultados encontrados foram de que a adolescente guarani enfrenta muitas 
crenças culturais relacionadas à menarca, vivenciando um período de resguardo, ou seja, sofre 
restrições alimentares,  de contato social  e mudanças na aparência.  A menina que se torna 
mulher  a  partir  da  ocorrência  das  primeiras  regras  precisa  proteger-se  do  homem e  dos 
espíritos. Também existem crenças em relação às cólicas menstruais, que significam que o 
sangue está coalhado no útero, e isso pode ser muito prejudicial à adolescente. Pensando no 
exposto, pode-se compreender a importância dos profissionais de saúde conhecer o sistema 
cultural  indígena,  que é diferenciado do homem branco,  assim como as crenças  que esse 
grupo está habituado. Para trabalhar com a população indígena é necessário um conhecimento 
prévio a respeito de sua cultura, evitando assim conclusões precipitadas e desenvolvimento de 
ações equivocadas e incompatíveis com a realidade da cultura em questão. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Indígena. Adolescente.

INTRODUÇÃO:  Na antiguidade  o  grupo  tupi-guarani  formava  um único  povo,  situado 
próximo do Istmo do Panamá, migrando ao sul, até às margens do médio Paraná-Paraguai. 
Em seguida distribuíram-se em “três direções: um dos ramos subiu para o litoral e atingiu a 
foz do Amazonas; um segundo seguiu para o noroeste e um terceiro desceu os cursos dos rios 
Tapajós, Madeira e Ucaiali” (LOPEZ, 2000, p. 17-8).
Em estudo realizado por Schaden (1974) observou-se que grande parte da população com a 
qual os desbravadores depararam-se nas terras da bacia platina era de linguagem proveniente 
de dialetos guaranis, também próximos do linguajar de tribos tupis, esses tinham domínio 
sobre o litoral brasileiro e extensões do interior.

1 Os resultados do estudo são dados preliminares da pesquisa bibliográfica “crenças culturais: o trabalho do 
enfermeiro junto à mulher indígena guarani”, de PIBIC (Programa Institucional de Iniciação Científica), que visa 
identificar as crenças culturais da mulher indígena guarani e o trabalho do enfermeiro junto a essa população.
2Bolsista de PIBIC/CNPq/UNIOESTE. Acadêmica do 5º ano do Curso de Enfermagem da Unioeste – Campus 
de Cascavel.  Rua Economia,  556, Bairro Faculdade,  Cascavel/PR. CEP: 85819-200, (45) 88058516. e-mail: 
tathybar@hotmail.com. 
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Após a conquista, na opinião de Brandão (1990, p. 54), os tupi-guarani preservaram língua 
uniforme magnífica, assim como a “organização social e sistema de vida - o  ñande reko, o  
‘nosso modo de vida’ dos guaranis — ao longo de um intenso território de florestas cujos 
limites iam da Amazônia à Bacia do Prata”. Dessa maneira, as extensões maiores de quatro 
quilômetros  entre  o  sul  e  o  quase  extremo  norte  do  continente,  não  haveria  diversidade 
cultural “de uma tão grande variedade de tribos tupi-guarani”.
Nesse sentido, pode-se afirmar que no século XVI, os europeus iniciaram a colonização da 
América do Sul e, deparando-se com os mais variados costumes, crenças e etnias indígenas, 
ou seja, com a variada cultura indígena, e assim perceberam que eram os mais difundidos 
demograficamente, e que tinham uma linguagem pertencente ao mesmo tronco lingüístico. O 
grupo tupi ocupava uma extensa faixa do litoral brasileiro “(da baía do Rio de Janeiro até o 
Maranhão); os guaranis ocupavam os territórios mais ao sul (do Uruguai e do Paraguai até o 
sul do Brasil)” (MAZZOLENI, 1994, p. 66).
Antes de falar sobre cultura relativa ao povo indígena guarani, é importante compreender o 
que é cultura. O termo cultura refere-se à totalidade das ações do homem que são assimiladas 
e não integrantes do instinto, sendo repassadas de geração para geração, por meio de diversos 
métodos de aprendizagem (BEATTIE, 1980).
Seguindo esse raciocínio, Dias (2004, p. 41) relata que cultura e “[...] tudo o que é aprendido e 
partilhado  pelos  membros  de  uma  sociedade  é  cultura.  Essa  definição  inclui  os 
conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, os costumes”, demais capacidades e hábitos que se 
adquire  na  sociedade,  e  isso  é  conseguido  por  meio  da  socialização.  Dessa  maneira, 
“aprendemos  os  costumes,  as  crenças,  hábitos  de  nosso  povo  através  da  socialização. 
Adquirimos cultura através da socialização”.
As culturas significam para todas as sociedades humanas um “patrimônio de diversidade, no 
sentido de apresentarem soluções de organização do pensamento e de exploração de um meio 
que é, ao mesmo tempo, social e natural” (CUNHA, 1994, p. 134).
A respeito da cultura indígena, percebe-se que no período da colonização do Brasil, houve 
inúmeros contatos entre cultura do português e do índio, assim como de alguns africanos. 
Conseqüentemente  ocorreram  mudanças  na  cultura  do  homem  branco,  do  indígena  e  do 
africano. Entende-se que este processo de mudança é a aculturação, e desta provém à cultura 
brasileira  (OLIVEIRA,  1996).  Na  ocorrência  do  contato  entre  duas  culturas,  além  da 
aculturação, pode ocorrer desordem mental nas pessoas que pertencem “a essas culturas. Estes 
conflitos têm origem na insegurança que as pessoas sentem diante de uma cultura diferente da 
sua”. Dessa forma, as pessoas que não se adequam a uma das culturas ficam as margens da 
sociedade (OLIVEIRA, 1996, p. 98).
Desta forma, Schaden (1974), afirma que a configuração da cultura guarani, no Brasil, ao ser 
estudado,  demonstra  que  sofreu  intensas  influências  do  ponto  de  vista  da  aculturação, 
ocorridas  em  dois  períodos  diferenciados  e  em  maneiras  de  contato  também  distinto. 
Primeiramente  foi  na época  das  missões  dos  jesuítas,  atingindo  em especial  o  campo  da 
religião,  no  que  tange  às  cerimônias,  referente  à  doutrina,  porém  não  resultaram  em 
desintegrar  a  cultura  em  sua  totalidade  e  em  apenas  determinadas  aldeias.  Quando  os 
missionários foram expulsos, os dados alienígenas, “na medida em que sobreviveram, foram 
integrados de maneira satisfatória no sistema cultural aborígine, sem que este perdesse o seu 
cunho original”. As segundas, no último século, “se mostraram incisivas, e mesmo decisivas 



para  a  existência  da  cultura  e  a  sobrevivência  de  seus  portadores”.  Junto  com a  intensa 
revolução na qualidade de vida, originou-se 

um  estado  de  penúria  cultural,  ora  mais,  ora  menos  extrema,  segundo  as 
circunstâncias, manifestando-se por dois aspectos complementares: primeiro, pela 
manutenção de antigas solicitações, para cuja satisfação já não existem os recursos 
antigos;  segundo, pelo aparecimento de solicitações novas, para a satisfação das 
quais  não  bastam  os  recursos  existentes  ou  disponíveis,  que  no  equipamento 
adaptativo, quer no integrativo, quer, enfim, nas próprias possibilidades materiais 
do ambiente (SCHADEN, 1974, p. 181-2).

Nesta  perspectiva,  é  importante  salientar  que  no  momento  em que  os  guaranis  ouvem o 
homem  branco  dizer  que  eles  não  possuem  mais  cultura,  tendo  em  vista  a  ausência  de 
tradições, estes afirmam que sempre terão cultura, apesar das ameaças ocasionadas pelo Mal 
Sem-Terra, fala que utilizam por não possuírem mais “suas terras, dando um belo testemunho 
de amor à vida,  de que vale a pena interromper  a falta  de esperança e entoar um conto” 
(CHAMORRO, citado por PETERNELLA, 2000, p. 30).

OBJETIVO:  Este  estudo  objetivou  identificar  as  crenças  culturais  vivenciadas  pela 
adolescente indígena guarani em sua vida cotidiana.

MÉTODOS: O presente estudo é caracterizado por uma pesquisa bibliográfica que, segundo 
Santos (2000, p. 29), consiste em um “conjunto de materiais escritos/gravados, mecânica ou 
eletronicamente,  que  contêm informações  já  elaboradas  e  publicadas  por  outros  autores”. 
Manzo citado por Marconi e Lakatos (1996, p. 66), nos expõe que a bibliografia pertinente 
“[...]  oferece  meios  para  definir,  resolver  não  somente  problemas  já  conhecidos,  como 
também  explorar  novas  áreas”.  Dessa  forma  a  pesquisa  bibliográfica  “[...]  não  é  mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame ou um tema 
sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 
Para o desenvolvimento do presente estudo a busca decorreu tanto em bibliografias, quanto 
em banco de dados como a  scielo.  Procurou-se pesquisar na literatura  sobre as  crenças e 
costumes relativos à adolescente indígena guarani. 

DISCUSSÃO  E  RESULTADOS:  A  adolescência  é  vista  como  um  período  de  rápido 
crescimento e desenvolvimento tanto do corpo, como da mente e das relações sociais. Assim 
o  “crescimento  físico  é  acompanhado  de  perto  pela  maturação  sexual.  A  capacidade  de 
abstração e o pensamento crítico também se desenvolvem na juventude, juntamente com um 
maior senso de independência emocional e de auto-conhecimento”. (BRASIL, 2007, p. 39),
Nesse sentido, é válido salientar que para a OPS e OMS, citadas por Cartana e Ramos (2005, 
p.  331),  “a  adolescência  abrange  a  pré-adolescência  (faixa  etária  de  10  a  14  anos)  e  a 



adolescência propriamente dita (dos 15 aos 19 anos)”. Os autores relatem que o Ministério da 
Saúde também utiliza  esta  classificação,  porém lembra  o quanto  é  importante  investir  na 
“coordenação  de  políticas  para  toda  a  juventude  brasileira,  ou  seja,  os  adolescentes 
(indivíduos de 10 a 14 anos de idade); os adolescentes jovens (15 a 19 anos de idade) e os 
jovens adultos (20 a 24 anos)”.
Na visão de Origlia e Ouillon, citados por Possebon, Lazzarotto e Cardoso (2006, p. 18), a 
adolescência é uma fase da vida compreendida entre a infância e a idade adulta, que se inicia 
ao aparecimento dos primeiros sinais da puberdade. A puberdade e adolescência, muitas vezes 
são  encaradas  como  tendo  o  mesmo  significado,  porém  Oiteiral,  citado  por  Possebon, 
Lazzarotto e Cardoso (2006, p. 18), salienta que são acontecimentos diferentes, mesmo que 
tenham  muita  relação.  O  autor  fala  que  “a  puberdade  consiste  num  processo  biológico 
desencadeado pela ação de hormônios que levam ao desenvolvimento dos caracteres sexuais 
secundários”. Já a adolescência, conforme afirma Osório, citado por Possebon, Lazzarotto e 
Cardoso (2006, p. 18),  envolve fenômenos psicológicos e sociais,  sendo que não se pode 
estudar a adolescência separando-a do biológico, psicológico, social ou cultural.
Ao tratar sobre as crenças culturais vivenciadas pela adolescente indígena guarani, observa-se 
que estas se iniciam, em geral,  como a ocorrência da menarca.  Sobre este assunto, López 
(2000, p. 104), salienta que o primeiro período menstrual recebe o nome de ynhengue,  cujo 
significado é menarca ou primeiro sangrado. Assim  Ynhé  quer dizer derrama e  ngue  quer 
dizer acabou, “literalmente seria acabou de derramar, ou seja, derrama o primeiro sinal de 
mulher  adulta,  ou  deixa  de  ser  criança  e  passa  a  ser  mulher”.  A  partir  deste  evento  a 
adolescente está, segundo as crenças guaranis pronta para assumir compromisso matrimonial.
Sobre o tema, Helman e Douglas, citados por López (2000, p. 104), salientam que “a menarca 
é um processo que, em muitas culturas, está cercado de crenças culturais e condutas especiais 
para proteger tanto a mulher quanto o homem”. Nesse período a mulher está vulnerável e 
precisa proteger-se o homem “do poder poluidor do sangue menstrual”.
Em relação à fase da adolescência, Souza (2002, p. 229) descreve que, as primeiras regras da 
adolescente  guarani  são  marcadas  por  um  período  de  resguardo,  que  representa  para  as 
mesmas o momento de aprendizagem de habilidades manuais, em uma espécie de “escola de 
economia sincretismo afro-brasileiro e resistência cultural  doméstica”.  Entre os  mbya,  esta 
educação é ministrada pela avó paterna ou materna. Observa-se também, que com o início da 
menstruação,  há  a  garantia  da  perpetuação  das  crenças  culturais  dos  guaranis  e  é  um 
fenômeno  que  lida  os  antepassados  à  prosperidade.  Constitui  ainda  um  movimento  de 
extraordinária importância na vida dos indivíduos. Durante os rituais realizados, quando da 
primeira menstruação, ocorre a iniciação, morre a criança e nasce a mulher, conforme estudos 
de Schaden, citado por López (2000).
No  período  de  ocorrência  da  menarca  também  existem  crenças  culturais  em  relação  à 
educação  das  meninas.  Sobre  este  tema  Schaden  (1974,  p.  86-7)  assinala  que  durante  o 
resguardo  (tempo  em que  dura  a  menstruação)  a  menina  adota  comportamentos  para  se 
defender  dos  males  que  esta  nova  fase  poderia  lhe  ocasionar.  Não  se  pode  entender  “o 
resguardo apenas no sentido de rito para o reconhecimento social da maturidade biológica e 
conseqüente  possibilidade  de  casamento”.  Assim,  a  prática  da  jovem  no  decorrer  das 
primeiras  regras  é  de cortar  o cabelo  em forma circular,  ou raspar a  cabeça,  mantendo-a 
coberta  com um pano  para  evitar  que  os  espíritos  maus  ataquem.  A  menina  permanece 



isolada,  podendo  sair  apenas  para  as  necessidades  fisiológicas  (entre  os  ñandéva vai 
acompanhada pela mãe; entre os  mbya, vai sozinha, porém olhando apenas para o chão e 
caminhando depressa), não recebe visitas, fica deitada em uma rede, sendo permitido contatar 
apenas  com pessoas  da família,  mas  com tom de voz reduzido.  A sua alimentação  é  em 
pequena porção de melhor qualidade e feita com pouco sal. Outros alimentos são consumidos, 
como peixes, pássaros, batata doce, beiju (mbeidjú) e a chicha. O pai, o irmão e/ou primos são 
responsáveis pela busca de alimentos. Evita-se principalmente a “carne de caça: veado, anta, 
paca, queixada, catêto”. Afirma o autor que, no período intermediário entre as primeiras e as 
segundas  regras,  a  jovem  permanece  na  sua  casa,  porém  com  rigor  menor  aos  dias  da 
menstruação.
Dessa maneira, Silva (2007, p. 179), salienta que 

na adolescência, os mitã guaçu, as ‘crianças maiores’, dormirão em camas altas do 
chão (nhimbe), feitas com varas de quase meio metro de altura para evitar o contato 
direto do corpo  com a terra.  Nas aldeias  nhandéva  existe  costume de isolar  as 
meninas num quarto da casa durante o período da primeira menstruação. Diz-se que 
a  medida  é  necessária  para  evitar  que  animais  atraídos  pelo  cheiro  do  sangue 
menstrual  queiram  copular  com  as  meninas.  Moças  e  rapazes  na  puberdade, 
‘quentes’  que estão pelo desejo sexual,  podem deixar  de ‘escutar’,  ‘enganar-se’ 
como as crianças por outros chamados e assim serem tomados pelo ‘mal’.

Ainda sobre o ritual de iniciação da menina, em estudo realizado por López (2000, p. 105), 
com guarani mbya em Parati/RJ, também confirma muito do que já fora exposto acima. Relata 
que  a  adolescente  sofre  separação  da  vida  social,  sendo  vista  como  “susceptível  a  que 
qualquer espírito pegue ou roube sua alma. Considera-se também que a menina está num 
estado muito quente, portanto seu olhar afetaria a vida de homens e crianças que olhassem 
para ela [...]”. A adolescente é posta em uma cama de madeira, elevada “do chão para que os 
espíritos da terra não possam atingi-la, e é coberta com um lenço. O sangue é recolhido em 
panos e jogado fora pela mãe da púbere”. O guarani entende que este sangue é “ruim, sujo, 
poluído”, tendo capacidade de “roubar a energia dos homens”. Todos os dias a menina passa 
por um ritual de purificação com fumaça, para que espíritos não a atinjam. Sua dieta é sem 
alimentos que possam aumentar o fluxo de sangue, e precisa ser moles, pela fragilidade a que 
a adolescente esta submetida no período. Os resultados do estudo de López (2000) apontou 
que a menina, durante o resguardo, tem aprendizagem sobre suas atitudes de mulher adulta. 
Estando no resguardo, a mãe da menina corta o cabelo, enrola-o e o amarra debaixo do joelho 
e  por  cima  do  tornozelo.  Isto  é  simpatia,  para  a  mulher  em  sua  vida  adulta  não  pegar 
reumatismo.  Ao  final  deste  período,  a  mesma  põe  um  lenço  na  cabeça  e  aguarda  o 
crescimento do cabelo. A idade ideal para que ocorra a menarca, para os guaranis, é entre 11 e 
15 anos de idade, tornando-se perigoso fora deste período, pois a menina pode estar tentada 
pelo demônio. Para o autor, durante o período menstrual para a mulher guarani  mbya, fica 
acolhida na residência, os alimentos são proibidos, pois suas características gelado ou morno, 
aumentam o podem aumentar a quantidade da menstruação.  Não mantém relações sexuais 
com seu marido, e nem contato com grávidas 



ou com crianças (a criança fica fraca, chora e fica doente), não pode visitar a lavoura 
porque arruinaria  as  plantações,  não pode passar  por lugares  com pedras  ou por 
águas profundas, pelo perigo de sua alma ser roubada pelos donos desses lugares. 
Ou seja, ela está num estado dual, no qual ela pode agredir as pessoas, por sua forte 
energia, mas também é susceptível de perder sua alma para os donos da natureza 
(LÓPES, 2000, p. 106-7). 

Já em relação à cólica menstrual, significa ausência de menstruação, isso sem a mulher estar 
gesta, ocorrendo, pois o sangue poluído está coalhado no útero da mulher, sendo isso muito 
perigoso. Para liquefazer este sangue são usadas ervas tradicionais (LÓPEZ, 2000, p. 107). 

CONCLUSÃO: O presente estudo possibilitou compreender que a adolescência é uma fase 
da vida de intensas mudanças biológicas, psicológicas e sociais no cotidiano da adolescente 
indígena guarani, além de ser um período repleto de crenças culturais a serem seguidas. Em 
relação  a  essas  crenças  culturais  percebeu-se que a  adolescente  indígena  tem o início  da 
adolescência marcado pela menarca, cuja significa que a mesma está preparada para se casar. 
Na ocorrência  da  primeira  menstruação  a  adolescente  fica  de  resguardo,  período em que 
aprende  habilidades  manuais,  permanece  isolada,  precisa  proteger-se  do  homem  e  dos 
espíritos,  e tem cuidados na alimentação e na aparência.  Nesse sentido,  entende-se que é 
importante os profissionais de saúde estarem informados sobre o sistema cultural indígena, 
que  é  diferenciado  do  homem  branco,  assim  como  as  crenças  que  esta  população  está 
habituada. Para trabalhar com a sociedade indígena é necessário um conhecimento prévio a 
respeito de sua cultura, evitando assim conclusões precipitadas e desenvolvimento de ações 
equivocadas e incompatíveis com a realidade da cultura em questão. 
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RESUMO: O Projeto tem como objetivo a evolução do ser humano. Oficinas de Saúde: qualidade de 
vida na Terceira Idade. São colaboradores, docentes do Centro de Ciências Humanas e do Centro de 
Ciências  Sociais  Aplicadas  do  Campus  da  Unioeste  de  Francisco  Beltrão  e  da  sociedade  civil, 
consiste em encontros semanais de 40 idosos atualmente, com temas multidisciplinares das mais 
distintas  áreas  (sempre  do  interesse  dos  idosos)  realizando-se,  assim,  uma  discussão  com  a 
participação de todos os presentes. Esses encontros têm o intuito de acrescentar conhecimentos, 
dirimir  dúvidas, levar  informações,  aproximá-los da realidade social e acadêmica,  proporcionando 
melhoria na qualidade de vida, ressaltando que o planejamento das aulas foi efetuado pelos próprios 
idosos no final do ano anterior, cita-se dentre inúmeras aulas ministradas, saúde preventiva, estudo 
do estatuto do idoso, gestão democrática, teatro, literatura, conhecimentos tecnológicos, etc.

PALAVRAS-CHAVE: terceira idade, educação informal, evolução humana.

INTRODUÇÃO: O Projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade, desenvolvido por 
docentes e discentes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Centro de Ciências 
Humanas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Francisco 
Beltrão/PR e membros da comunidade externa, a partir de 2005, inclui-se como uma 
forma alternativa do processo de educação informal. Projeto que procura contribuir 
para  a  articulação  entre  as  técnicas  de  educação  formal  com as  informais  e  o 
campo de estudo em saúde coletiva.  A base do projeto é a interdisciplinaridade 
(JAPIASSU,  1976),  procurando construir  relações entre  o  saber  biomédico  e  as 
ciências  sociais  e  humanas;  saber  que  encontra  dificuldades  de  estabelecer 
conexões entre as diferentes áreas e os saberes locais. Da leitura de Kuhn (2007), 
entende-se que tal articulação se envolve a partir da composição multiparadigmática 
no campo de estudo da saúde coletiva, buscando articular os saberes dos diferentes 
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campos do conhecimento na busca da complementação dos olhares sobre a saúde 
do idoso. A concepção de envelhecimento deste Projeto parte de uma compreensão 
como um “processo invisível, infinitamente lento, que escapa à consciência, porque 
não produz nenhum contraste, o homem passa, suavemente, de um dia para outro, 
de  uma semana  a  outra,  de  um ano  a  outro,  com  os  acontecimentos  da  vida 
cotidiana  (..)  e  não  a  consciência  do  tempo”  (LE  BRETON,  1999:144).  Todos 
querem envelhecer com saúde, entendida como o bem-estar físico, mental e social, 
ou seja, querem ser valorizados a partir do que são independentemente da imagem 
que  a  sociedade  cria  sobre  o  corpo  aceitável,  desejam  serem  atendidos  por 
profissionais capacitados, não só para atender suas enfermidades biológicas, como 
também compreender as angústias que essa fase da vida desperta em todos. O 
modelo biomédico ofertado atualmente pelos serviços de saúde tem seus méritos 
em relação ao prolongamento da vida por meio da medicina, mas ainda deixa a 
desejar  no  quesito  de  atenção integral  a  pessoa,  numa perspectiva  holística.  O 
envelhecimento é, sem dúvida, um processo biológico cujas alterações determinam 
mudanças  estruturais  no  corpo  e,  em decorrência,  modificam suas  funções.  Se 
envelhecer, entretanto, é inerente a todo ser vivo, no caso do homem esse processo 
assume dimensões que ultrapassam o “simples” ciclo biológico, pois pode acarretar, 
também,  conseqüências  sociais  e  psicológicas  (DEBERT,  1999).  Por  individual 
entende-se que o processo de envelhecimento difere de pessoa para pessoa no que 
diz respeito à forma de envelhecer e a vivência de cada um em sociedade. Assim, 
caracterizar a pessoa idosa é um desafio em virtude da complexidade de traçar um 
único perfil para pessoas com diferentes particularidades. Simões (1998) afirma que 
as várias capacidades do indivíduo também envelhecem em diferentes proporções, 
razão por que a idade pode ser biológica, psicológica ou sociológica. Cada vez mais 
fica difícil de definir quem é o individuo da terceira idade. Cada profissional e cada 
área  do  conhecimento  tem  um  olhar  diferente  sobre  esse  assunto.  Na  última 
década, no Brasil, tem aumentado os programas visando a desenvolver políticas 
que melhorem a qualidade e a perspectiva de vida da população idosa, pois esta 
fase  da  vida  pode  ser  caracterizada como  um  estágio  apropriado  para  a 
concretização  de  sonhos  adiados  em  outras  etapas.  Esses  programas  são 
compostos geralmente por equipes multidisciplinares, e têm como objetivo renovar a 
auto-estima destas pessoas, bem como encorajá-las a buscar a sua auto-expressão 
e a exploração de suas identidades. São exemplos positivos destes programas as 
Instituições de Ensino Superior que destinam vagas à terceira idade e também os 
grupos  de  convivência  de  idosos.  No  olhar  dos  profissionais  que  atuam  na 
perspectiva  da  saúde  coletiva  não  basta  o  olhar  biomédico  para  caracterizar  o 
processo saúde-doença, é indispensável um olhar holístico sobre esse ser humano. 
Por conseguinte, a saúde coletiva preocupa-se em resgatar a potencialidade deste 
indivíduo olhando-o como um sujeito composto por aspectos sociais que vão além 
do  bem-estar  físico.  Em  conformidade  com  Minayo  e  Coimbra  Jr.  (2002:19)  é 
necessário “(...)  pensar  a velhice como questão pública”,  quebrando paradigmas 
biologistas.  Não  se  pode  negar  que  o  envelhecimento  comporta  alterações 
orgânicas, mais, ele exige a adaptação a uma nova dinâmica de vida do indivíduo 



frente  às  suas  atividades  diárias,  às  questões  do  padrão  estético  e  à  sua 
manutenção na vida social.

OBJETIVOS: O objetivo é analisar o diálogo entre saberes construído e as ações 
propostas  no  processo,  buscando  verificar  potencialidades  e  limitações  de  um 
projeto  de  intervenção  junto  à  comunidade.  Parte-se  do  ponto  da  presença  de 
dificuldades de articulação entre os diferentes saberes estabelecidos pelo campo 
científico  para  entender  o  conceito  estabelecido  de  educação  para  a  saúde. 
Educação  para  a  saúde,  em  uma  visão para  além  do  campo  biológico  e  do 
conhecimento  formal,  tem  por  fim  valorizar  os  saberes  locais  na  construção  e 
aplicação  do  conhecimento.  Objetiva-se,  também,  descobrir  como  os  idosos 
constroem  seus  conceitos  sobre  a  saúde  e  quais  os  mecanismos  que  podem 
auxiliar a amenizar suas limitações biológicas. Busca-se entender, outrossim, como 
se  reorganizam  para  reelaborarem  seus  conceitos  a  fim  de  conviverem  na 
sociedade atual onde os indivíduos jovens possuem outras concepções. Além disso, 
compreender como as diferentes formas de educação (formal e informal)  podem 
possibilitar a compreensão de como os indivíduos podem atuar para contribuir com 
a melhoria de sua qualidade de vida na articulação de saberes da academia com a 
comunidade.

MÉTODOS: Projeto de extensão, caracterizado, como abordagem qualitativa que 
valoriza informações subjetivas e procura articular a teoria produzida na academia, 
prática da equipe de trabalho e conhecimento dos participantes. Partiu-se da análise 
documental de relatórios, anotações, observações e matérias bibliográficas relativos 
ao Projeto, na intenção de desenvolver no contexto dentro do qual se considera as 
ações desenvolvidas durante a execução. São planejados, avaliados e colocados 
em prática  as  atividades ligadas  ao  Projeto.  Participam,  ao  total,  40  idosos  em 
atividades  desenvolvidas  semanalmente  por  uma  equipe  multidisciplinar.  Tais 
atividades  são  planejadas  em  um  contexto  que  envolva  aspectos  da  educação 
formal  e  informal.  Compreende-se  que  a  educação  é  a  prática  mais  humana, 
considerando-se a profundidade e a amplitude de sua influência na existência dos 
homens.  Desde  o  surgimento  do  homem,  é  prática  fundamental  da  espécie, 
distinguindo o modo de ser cultural  dos homens do modo natural  de existir  dos 
demais seres vivos (GADOTTI, 1999).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
• A experiência no meio acadêmico
Observou-se  que,  num  primeiro  momento,  no  âmbito  acadêmico,  a  natureza 
interdisciplinar  do  Projeto  fez  necessária  a  integração  de  diferentes  áreas  do 
conhecimento: biológica (envolvendo aspectos da presença de doenças), ciências 
humanas  (com  o  estudo  da  cultura  das  comunidades,  organização  da  vida 
doméstica, técnicas artesanais utilizadas, papéis e relações de gênero dinâmicas de 
grupo,  organização  social,  política,  economia,  educação),  também  de 
conhecimentos das ciências jurídicas relativos à legislação de proteção ao idoso, 



conhecimentos  tecnológicos  (informação  e  formação  para  o  uso de  softwares e 
equipamentos). A interação e definição de objetivos em comum entre as diferentes 
áreas exigem um exercício permanente de trocas e experiências, de reavaliação e 
revalidação  das  abordagens  como  a  realização  permanente  de  reuniões  de 
planejamento das atividades para promover a interação entre os diferentes saberes. 
Ou  seja,  procurar  estabelecer  referências  comuns  e  uso  de  termos  técnicos 
característicos apesar da especificidade de cada universo. Os obstáculos aparecem, 
também,  na  definição  da  abordagem  metodológica,  pois  cada  campo  do 
conhecimento  atua  de  uma maneira,  entendendo-a  como  a  mais  indicada  para 
determinada  ação;  portanto,  torna-se  clara  a  questão  das  racionalidades.  As 
ciências da natureza se pautam em uma metodologia teórico-prática; as humanas 
na  proposta  moral-prática  e  estético-expressiva  (SANTOS,  2003).  As  Ciências 
Naturais se direcionam a proposta da ciência natural onde convergem a sua prática 
a um paradigma estabelecido como adequado para seguir as técnicas. As ciências 
humanas e sociais entendem que estão em um campo que não existe um único 
paradigma a  seguir,  mas  existem  diferentes  saberes  que  se  complementam na 
prática  (KUHN,  2007).  No  âmbito  da  tomada  de  decisão  e  procedimentos 
metodológicos do Projeto observou-se o conflito entre as áreas do conhecimento 
desenvolvido  e  a  busca  de  integração  das  mesmas.  Para  solução  desses 
problemas, por exemplo, relativos a construção de conceitos por parte dos sujeitos 
da pesquisa; muitas vezes, sendo necessária quebra da hegemonia do método das 
Ciências Naturais sobre as demais áreas. Essas dificuldades de diálogo disciplinar 
não são sentidas somente pela equipe de docentes, pois os discentes também têm 
enfrentado essa dificuldade em definir os conceitos que servirão de base para sua 
prática  durante  a  realização  das  tarefas.  No geral,  o  grupo classifica  positiva  a 
experiência  na  formação  e  na  construção  de  outro  olhar  sobre  a  atuação 
profissional.  Para os alunos, esta experiência é positiva em sua formação e tem 
contribuído para a interlocução entre as áreas. O Projeto também vem contribuindo 
para aproximar os alunos da comunidade por meio da extensão universitária. Neste 
aspecto,  é  importante  ressaltar  que  os  docentes  e  discentes  precisam 
constantemente,  em  sintonia  com  o  público  alvo,  procurar  entender  não  só  os 
desejos mas também as necessidades do público atendido.

• A experiência com a comunidade
Atuar  junto  à  comunidade  na  diversidade  de  idéias  e  perspectivas  torna-se  um 
desafio  aos  diferentes  profissionais  envolvidos  na  proposta.  Como  já  apontado 
anteriormente,  existe  a  necessidade  permanente  de  confrontar  a  teoria  com  a 
prática, mediante o dialogo, sobre a realidade constatada. Para os participantes da 
comunidade no projeto,  existem algumas dificuldades em aplicar as informações 
técnicas  disseminadas  devido  a  diferenças  na  interpretação  e  percepção  dos 
fenômenos físicos envolvidos, ou mesmo à dificuldade de incorporação das práticas 
pretendidas  pelos  envolvidos  no  projeto  com  o  modo  de  vida  cotidiana.  As 
dificuldades centram-se principalmente na ciência natural que repassa seu conteúdo 
de  forma  teoria  e  envolve  aspectos  ligados  principalmente  a  equipamentos  e 



softwares.  No  aspecto  da  saúde  encontra-se  presente,  também,  a  resistência 
individual  de  mudar  as  concepções  do  que é  melhor  para  seu  bem-estar.  Este 
aspecto  procura  ser  abordado  pelas  ciências  sociais  e  humanas  que  procuram 
ajudar os indivíduos a compreenderem sua cultura e sua sociedade e, dentro deste 
contexto,  propor alterações nos hábitos de vida (SANTOS, 2003).  Outro aspecto 
importante percebido na prática cotidiana da equipe de trabalho da UNIOESTE é o 
diálogo que começa a tornar-se fecundo entre as experiências e os conhecimentos 
e a presença de conflitos ente as duas formas de entender o mundo, produzido pela 
relação de quem ensina e de quem aprende o conhecimento. Tal fato faz emergir, 
aos poucos, mecanismos para superar os conflitos e construir alternativas para a 
busca de respostas aos problemas vivenciados. Na prática, estar com mais de 60 
anos é um desafio; o corpo já não responde como outrora, as debilidades físicas 
tornam-se mais evidentes, psicologicamente existe uma desconstrução do “eu” que 
é colocado em “xeque” sobre sua capacidade de se compreender, nos aspectos das 
perspectivas sobre a vida e a morte. Em relação ao social, há o desafio de vencer o 
“preconceito” sobre a idade, de demonstrar que é capaz de ser autônomo e social. 
Neste  aspecto,  o  ser  humano  não  passa  somente  por  um  processo  de 
envelhecimento  biológico;  socialmente  contribuímos  para  reforçar  o  estigma  da 
velhice, da doença, da falta de compreensão deste individuo. O que se observa com 
as produções científicas dos últimos anos é que a teoria produzida aponta para um 
ser humano que não é vencido pela idade, que tem suas capacidades mantidas, 
mas, na prática, o discurso não confere pois socialmente se exclui o indivíduo com 
mais de sessenta anos, por que esta teoria não foi incorporada ao discurso social. 
Este  fato  é  constatado diariamente  nas relações familiares  e  sociais.  O que se 
procura dentro do projeto é desmistificar esse “conceito” imposto às pessoas que se 
encontram nessa faixa etária. Para conseguir atingir essa meta foi preciso que a 
equipe dialogasse e repensasse a abordagem, bem como os conceitos utilizados. 
Ou seja,  surgiu aos olhos desta a oportunidade de colocar em prática o que se 
produz  cientificamente  e  verificado  junto  a  comunidade  os  resultados  da 
experiência. Nas palavras de Almeida (2001), muitas vezes ocorrem entraves na 
produção  e  disseminação  do  conhecimento  que  circunda  o  meio  acadêmico  e 
ultrapassa as fronteiras institucionais, uma vez que, por vezes, não há uma abertura 
de  fazer  chegar  às  comunidades  o  saber  que  é  produzido  “pelas  ciências  e 
estocado na academia”.  Noções como o conceito de “habitus”,  desenvolvido por 
Bourdieu (1972), do mesmo modo que toda a teoria cognitivista da Educação pode 
ser utilizada, para a compreensão dos fenômenos envolvidos e fornecer indicativos 
dos procedimentos  a  serem adotados para  o sucesso da experiência.  Assim,  a 
equipe vive o desafio do diálogo constante, desconstruir conceitos arraigados pela 
cultura e reconstruir outros no caldo da teoria e prática.

CONCLUSÃO
O desafio do Projeto ora exposto reside no fato de estar em constante dialogo entre 
as ciências e estas com a comunidade. Atuar em atividades desta natureza força a 
“conversa”  entre  as  diferentes  áreas  e  permite  ao  avanço  das  atividades 



interdisciplinares.  Ao reunir profissionais das ciências naturais, humanas e sociais 
está  se  colocando  em  integração  saberes  diferentes  com  suas  limitações, 
procurando  construir  novas  propostas  que  tenham  como  objetivo  maior  não  o 
destaque desta ou daquela área, mas o indivíduo que esta recebendo a atenção do 
Projeto.  Avanços já  foram percebidos na articulação que é a construção de um 
canal comum de comunicação entre os envolvidos, que não cai nem no cientificismo 
e  nem  no  senso  comum,  apesar  dos  desafios  em  mantê-lo  aberto.  Existe  a 
necessidade de torná-lo mais eficaz em relação aos participantes, principalmente 
para compreensão da ciência e do senso-comum. Há que se compreender que a 
ciência é importante para o avanço da humanidade, mas que ela não é um ícone da 
verdade, pois constantemente o senso comum tem contribuído para “minar” o pano 
de fundo da verdade e fazer repensar suas formas de atuação. Desse modo, faz-se 
necessário  estudo  que  possam  contribuir  para  melhorar  essas  interlocuções  de 
saberes.

FORMAS DE CONTATO: neide@unioeste.br; neidebellandi@hotmail.com
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HIDROTERAPIA NOS DESCONFORTOS MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DA 
GESTAÇÃO

Juliana Cristina Frare, Giliane Vanessa Moraes Pereira Lima, Lídia Cristina Kohler, Viviane 
Bordin Missio, Suellen Kammer, Natalia Francisca Roberti, Flávia Tomé

Área temática 06 - Saúde 
Modalidade de Apresentação: Painel

RESUMO

A hidroterapia apresenta benefícios terapêuticos reconhecidos desde a antiguidade, tratando as 
mais  variadas  disfunções,  sendo particularmente  efetiva  em grupos  especiais  como o  das 
gestantes.   A  gestação  é  um  período  que  envolve  profundas  mudanças  estruturais  e 
fisiológicas  no  organismo  materno.  Este  projeto  tem  por  objetivo  prevenir  e  tratar  os 
desconfortos músculo-esqueléticos relacionados com a gestação promovendo assim melhora 
na qualidade de vida das gestantes, preparando-as para o parto e favorecendo a recuperação 
puerperal.  Busca-se também possibilitar  aos acadêmicos do curso de fisioterapia  a prática 
supervisionada em fisioterapia aquática aplicada à obstetrícia.  Foram atendidas desde o início 
das  atividades  deste  projeto  12  gestantes  na  cidade  de  Cascavel,  com  idade  gestacional 
superior a 12 semanas, em acompanhamento obstétrico e aptas à prática de atividade física. 
Os atendimentos são realizados na piscina térmica da clínica de fisioterapia da UNIOESTE 
duas vezes por semana através de programa de exercícios específico. 

PALAVRAS-CHAVE: gestação, hidroterapia, desconforto músculo-esqueléticos

INTRODUÇÃO

A  gravidez  é  uma  condição  especial  de  saúde  que  traz  diversas  modificações  e 

adaptações  no  organismo  materno,  as  quais  são  necessárias  para  o  estabelecimento  e 

progressão do ciclo gravídico-puerperal. Alguns desses ajustes, embora fisiológicos, podem 

resultar  em desconforto,  ou mesmo em dor,  causando limitações  durante  a realização das 

atividades de vida diária da gestante. (Artal, 1996; Resende e Coslovsky, 1998; O’Connor e 

Stephenson, 2004).

            Uma das principais  causas da mudança na estática  e na dinâmica do esqueleto da 

gestante é o constante crescimento do útero, embora ele não pertença ao sistema locomotor. 

Sua posição anteriorizada dentro da cavidade abdominal, além do aumento no peso e tamanho 

das  mamas,  são  fatores  que  contribuem para  o  deslocamento  do  centro  de  gravidade  da 

mulher  para  cima  e  para  frente,  podendo  acentuar  a  lordose  lombar  e  promover  uma 

anteversão pélvica. A fim de compensar essa hiperlordose lombar e manter a linha de visão, a 
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gestante  aumenta  a  flexão  anterior  da  coluna  cervical,  anteriorizando  a  cabeça,  hiper-

extendendo os joelhos e alargando a base de suporte (Polden e Mantle, 2000; O’Connor e 

Stephenson, 2004).

            Secundariamente à ação dos hormônios, em especial a relaxina, existe um relaxamento 

crescente  dos  ligamentos,  amolecimento  das  cartilagens  e  aumento  no volume de  líquido 

sinovial.  O resultado é uma mobilidade articular  aumentada  e  articulações  mais  instáveis, 

predispondo as gestantes às lesões. Na pelve, essas alterações levam à  marcha gingada, um 

aspecto peculiar da gravidez; e na coluna vertebral,  levam a uma queixa, comum entre as 

gestantes,  a  dor  lombar ou  lombalgia  (Ruoti,  Morris  e  Cole,  2000).  A partir  do  terceiro 

trimestre,  a  mobilidade  apresenta-se  reduzida,  apesar  da  ação  hormonal  constante, 

principalmente em tornozelos e punhos, como resultado da retenção hídrica, o que provoca 

edema gravitacional em tornozelos e parestesias, além de fraquezas musculares e dores em 

geral (Polden e Mantle, 2000; O’Connor e Stephenson,2004).

De  modo  geral,  os  exercícios  exercem  efeitos  positivos  sobre  o  nível  energético, 

humor e auto-imagem da gestante. São responsáveis ainda pela manutenção da condição física 

geral,  amenizando  as  modificações  fisiológicas,  músculo-esqueléticas  e  prevenindo 

complicações nas etapas finais da gestação.    

Quando se realizam atividades em piscina terapêutica, combina-se o efeito promovido 

pela realização de exercícios com os efeitos físicos do meio aquático, resultando em efeitos 

fisiológicos e terapêuticos amplos e diversificados (Ruoti, Morris e Cole, 2000). O empuxo e 

a  pressão  hidrostática,  juntos,  reduzem o  peso  corpóreo  da  gestante,  auxiliam  o  retorno 

venoso e condicionam o coração, diminuindo assim os riscos de lesão músculo-esquelética e 

os edemas gravitacionais. Além disso, os músculos respiratórios precisarão trabalhar contra a 

soma das pressões hidrostática  e intra-abdominal,  melhorando assim o condicionamento  e 

tonicidade dessa musculatura e a capacidade inspiratória da gestante (Artal et al, 1999;  Katz 

et  al,  1999;  Ruoti,  Morris  e  Cole,  2000;  Prevedel  et  al,  2003).  As  gestantes  ainda  são 

motivadas pelo efeito acolhedor da água, além dos demais efeitos térmicos como combate às 

dores, relaxamento e melhora na amplitude de movimento, muito importantes em qualquer 

idade gestacional.

             O acompanhamento fisioterapêutico pré-natal tem como objetivo principal melhorar a 

qualidade de vida da gestante, através da aplicação de um programa de exercícios aquáticos, 

das orientações sobre a realização das atividades cotidianas, as quais necessitam ser adaptadas 
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às  circunstâncias  da  gestação,  e  de  um apoio  psicológico.  Nesse  sentido,  o  programa de 

exercícios elaborado pelo fisioterapeuta, deve ser específico, exclusivo e individualizado para 

cada gestante, sendo composto por exercícios de intensidades variadas, visando melhorar a 

flexibilidade,  a  força  e  o  condicionamento  físico  para  a  progressão  do  ciclo  gravídico-

puerperal (Polden e Mantle, 1997; O’Connor e Stephenson, 2004).

OBJETIVOS

Possibilitar aos acadêmicos do curso de fisioterapia selecionados para este projeto, a 

prática supervisionada em fisioterapia aquática aplicada à obstetrícia;

Prevenir e/ou tratar os desconfortos músculos esqueléticos da gestação, promovendo 

melhora na qualidade de vida das gestantes selecionadas e preparação para o parto, através de 

condutas  fisioterapêuticas  específicas  utilizando  as  propriedades  terapêuticas  do  meio 

aquático

MÉTODOS

           Desde o início do projeto foram selecionadas 12 gestantes encaminhadas por obstetras 

com idade gestacional superior a 12 semanas, que poderiam ser beneficiadas com a prática de 

atividade física e sem contra-indicações para a realização desta. As gestantes permanecem em 

atendimento até as vésperas do parto.       

Todas as gestantes são submetidas à avaliação fisioterapêutica específica, composta por 

uma anamnese e um exame físico, realizada por acadêmicos do curso de fisioterapia, antes do 

início das sessões. Na anamnese são coletadas as informações pessoais sobre a gestante e sua 

família, os dados da gestação atual, sintomas relacionados à gravidez e seus ajustes, além da 

verificação dos sinais vitais. No exame físico postural estático, as gestantes são observadas 

nas vistas anterior, posterior e lateral. No exame dinâmico, as mesmas são observadas durante 

a realização de alguns movimentos específicos e também ao caminhar. Também são testadas a 

força  muscular  e  a  flexibilidade  dos  principais  músculos  de  tronco  e  cintura  pélvica, 

detectando,  assim,  as  principais  dificuldades  da  gestante.  A partir  disto  são  definidos  os 

objetivos específicos e condutas do tratamento.
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         Os atendimentos  são realizados  na piscina térmica da Clínica de Fisioterapia  da 

Unioeste,  onde  as  gestantes  são  atendidas  duas  vezes  por  semana,  durante  cerca  de  50 

minutos.  Tais  atendimentos  são  prestados  pelos  alunos  selecionados  para  o  projeto  e 

supervisionados pela coordenadora do mesmo. 

As  sessões  de  hidroterapia  são  compostas  por  aquecimento,  alongamento  e 

fortalecimento dos principais grupos musculares de tronco, membros superiores e inferiores, 

além  de  exercícios  respiratórios  e  reeducação  postural.  Ao  final  da  sessão  acontece  um 

período de desaquecimento e relaxamento, visando à estabilização das freqüências cardíacas e 

respiratória, além do relaxamento muscular global.

Para a realização dos exercícios são utilizados alguns materiais como flutuadores de 

várias formas, palmares, pranchas, halteres, bambolês, bolas, entre outros utensílios que, além 

de facilitarem os exercícios tornam a sessão mais prazerosa e divertida para a gestante.

Os  dados  vitais  das  gestantes  são  aferidos  ao  início  e  término  de  cada  sessão 

terapêutica, bem como um breve questionamento sobre seu estado geral e principais queixas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A grande maioria das pacientes atendidas neste projeto vem apresentando melhora nas 

queixas relacionadas ao sistema músculo-esquelético.

            Os benefícios hidroterapia são extensos e envolvem todos os sistemas do organismo 

feminino.  Os  principais  efeitos  da  prática  de  atividade  física  relatados  pelas  gestantes 

atendidas  neste  projeto incluem:  alívio  da sintomatologia  dolorosa,  como as lombalgias  e 

cervicalgias; melhora da circulação de retorno, tanto linfática quanto venosa, auxiliando na 

redução dos edemas de extremidades, principalmente inferiores; melhora da postura global, 

adaptando-se melhor  às modificações  impostas  pela  gravidez;   melhora  do tônus,  força e 

flexibilidade  muscular  e,  consequentemente  maior  relaxamento  muscular;  melhora  do 

condicionamento  cardiorrespiratório;   consequentemente  facilitação  o  trabalho  de  parto, 

tornando-o mais efetivo e menos doloroso; e melhor recuperação puerperal, além de aumentar 

a auto-estima da gestante, proporcionando um bem-estar físico e emocional (Katz et al, 1999; 

Artal,  1999;  Prevedel  et  al,  2003;  O’Connor  e  Stephenson,  2004).

CONCLUSÃO 
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            Por anos se acreditou que a mulher grávida deveria passar os meses da gestação sem 

praticar  atividade  física.  Os  profissionais  da  área  de  saúde  temiam  que  a  prática  desta 

acarretasse prejuízos para o estabelecimento do ciclo gravídico-puerperal e aconselhavam, por 

conta disso, o repouso para todas as gestantes. Felizmente, hoje em dia, os benefícios dos 

exercícios para a gestante são bem conhecidos.  

Através  deste  projeto  busca-se  através  de  condutas  fisioterapêuticas  específicas, 

utilizando as propriedades terapêuticas do meio aquático, melhorar as condições físicas e 

emocionais  das  gestantes  atendidas  e  conscientizá-las  sobre  o  grande  número  de 

modificações  causadas  pela  gestação,  preparando-as  para  o  parto  e  proporcionando-lhes 

melhor qualidade de vida durante e após a gestação. 

            Busca-se também possibilitar aos acadêmicos do curso de fisioterapia a prática 

supervisionada em fisioterapia aquática aplicada à obstetrícia e a integração com pacientes 

gestantes.
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IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO MOTORA ASSOCIADA A IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO NA 
INTERVENÇÃO PRECOCE EM BEBÊS.

Helenara Salvati Bertolossi Moreira; Elines Gonçalves de Oliveira; Poliana Debiazi; Ana Paula Cozer 
Bandeira; Milene Sedres Rover; Andréa Cristina de Lima; Graziely  Masoti Scalbrin Barreto, Valana Formigueri 
Puzzi,Carmen Lúcia Rondon Soares, Claudia Rejane Lima de Macedo, Érika Fernanda Osaka, Marta R.Clivati.

Area Temática: Saúde
Comunicação Oral

RESUMO: 
Este estudo foi realizado no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), na cidade de Cascavel. 

Teve como objetivo identificar fatores de risco e condições de desenvolvimento em bebês pré-termo participantes de 
um programa de intervenção interdisciplinar. Foram analisados 188 prontuários no período de julho de 2006 a julho 
de  2007.  Observou-se  o  desenvolvimento  neuropsicomotor  (DNPM)  de  acordo  com  o  Test  of  Infant  Motor 
Performance (TIMP); idade gestacional; peso ao nascimento; quantos bebês nasceram e foram a óbito no período 
analisado e fatores de risco mais freqüentes em prematuros. Como principais resultados obtivemos: prevalência de 
idade gestacional de 28 a 33 semanas (38%); prevalência de icterícia (32%) como principal fator de risco; peso ao 
nascer  teve  maior  prevalência  de  1kg  a  2kg  (44%);  o  aspecto  motor  do  desenvolvimento  mais  evidenciado  foi 
resistência na postura prono (32%); 51% necessitaram de Fisioterapia após a alta da UTIN, e atualmente 18% ainda 
necessitam de acompanhamento fisioterapêutico, e 86% tiveram alta hospitalar, porém 14% foram à óbito, na sua 
maioria devido a 86% tiveram alta hospitalar, porém 14% foram à óbito, na sua maioria devido a prematuridade 
extrema (42%) e sepse (29%). 

PALAVRAS-CHAVES: Prematuridade, Intervenção Precoce, Fisioterapia.

1. INTRODUÇÃO
A prematuridade é a principal causa de morbidade e mortalidade neonatal, sendo responsável por 75% das 

mortes neonatais, ao mesmo tempo em que a morbidade está relacionada a distúrbios respiratórios e às complicações 
infecciosas e neurológicas. Muitos autores relatam os benefícios proporcionados pela intervenção precoce em bebês 
de  risco.  Porém  ainda  assim,  muitos  bebês  são  encaminhados  tardiamente  para  as  instituições,  restringindo  os 
objetivos que poderiam ser alcançados por uma intervenção precoce. 

Apesar  dos avanços na assistência  pré-natal  e na terapia  intensiva neonatal  terem gerado uma redução 
significante na mortalidade neonatal, os recém-nascidos pré-termo (RNPT) ainda correm o risco de disfunções do 
sistema nervoso relacionadas a lesões cerebrais ocorridas durante o período pré-natal e perinatal. Em vista disso, é 
extremamente importante não negligenciar o companhamento destes prematuros, pois a maioria deles tem chance de 
levar uma vida praticamente normal, quando detectado a suspeita de alteração do desenvolvimento neuropsicomotor e 
encaminhado à intervenção fisioterapêutica precocemente. (KONG, 1999).  

Para o acompanhamento da saúde de crianças que, por histórico pregresso e/ou atual, apresentam fatores de 
risco para o seu desenvolvimento, têm sido organizado serviços de seguimento a estes bebês desde a unidade de 
terapia  intensiva  neonatal  (UTIN)  até  a  idade  pré-escolar  para  detecção  precoce  de  anormalidades,  para  devido 
encaminhamento a Fisioterapia logo após a detecção, com o objetivo de prevenir e/ou minimizar os déficits futuros do 
seu desenvolvimento.

2. OBJETIVO
Devido a  todos  esses  relatos,  justifica-se  a  importância  deste  trabalho,  tendo como objetivo identificar 

fatores de risco e condições de desenvolvimento em bebês pré-termo participantes de um programa de intervenção 
interdisciplinar. 

3. MÉTODOS
Os dados apresentados foram referentes ao prontuários do período de julho de 2006 a julho de 2007.



Foram  utilizados  como  critérios  de  inclusão  Idade  gestacional  de  até  quarenta  e  duas  (42)  semanas; 
Permanência na UTI neonatal por mais de três (3) dias; freqüência de no mínimo uma vez o ambulatório do Programa 
de Acompanhamento e Reabilitação de Crianças de Alto Risco; ter aceitado a participar da pesquisa; já os de exclusão 
foram pacientes que não tiveram o controle de dados na UTI neonatal; não ter aceitado participar da pesquisa; não ter 
necessitado de cuidados intensivos; nascidos antes de julho de 2006. 

Foram analisados  os prontuários  da Unidade de  Terapia  Intensiva Neonatal  (UTIN),  os  prontuários do 
Ambulatório de Neonatologia e ainda as fichas do setor de Fisioterapia. Esses dados foram coletados por um único 
examinador. Os dados colhidos foram o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) de acordo com o Test of Infant 
Motor Performance (TIMP);  idade gestacional; peso ao nascimento;  quantos bebês nasceram e foram a óbito no 
período analisado e fatores de risco mais freqüentes em prematuros. 

Os  valores  obtidos  durante  a  pesquisa  foram transportados  para  o  Microsoft  Excel  2007,  onde  foram 
realizados os gráficos para melhor visualização dos resultados. 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS
O estudo foi realizado através da análise  de 188 prontuários de pacientes que passaram pela UTIN do 

Hospital  Universitário  do  Oeste  do  Paraná.  No  gráfico  1  é  possível  observar  que  houve  prevalência  de  idade 
gestacional de 28 a 33 semanas (38%), de 34 a 39 semanas (31%) e de 22 a 27 semanas (11%).  

GRÁFICO 1:  Períodos da idade gestacional

   Fonte: as autoras

Rades, Bittar, Zugaib, 2004, afirmam em seu estudo que com relação à idade gestacional, 69,2% ocorreram 
antes de 30 semanas e 30,8%, após esta idade gestacional, com idade gestacional máxima de 32,1 semanas. De acordo 
com Linhares; Carvalho; Machado; Martinez, 2003, quanto à idade gestacional, cerca da metade dos bebês tinha entre 
24 e 29 semanas e o restante entre 30 e 34 semanas, no máximo. Nesse estudo 49% ocorreram entre 22 e 33 semanas e 
39% após  essa  idade  gestacional.  Para  Friedrich,  Corso,  Jones,  2005,  o  maior  conhecimento  da  fisiologia  e  da 
patologia neonatal, a utilização rotineira de corticoterapia em gestantes em iminência de trabalho de parto prematuro, 
a introdução da terapêutica com surfactante exógeno e de novas linhas de antimicrobianos, além de novos métodos de 
ventilação assistida, fazem com que prematuros cada vez mais extremos sobrevivam à infância e alcancem, com 
sucesso, a vida adulta. 

No  gráfico  2,  observa-se  que  houve  prevalência  de  icterícia  (32%)  como  principal  fator  de  risco, 
prematuridade (29%), ventilação mecânica (21%), insuficiência respiratória (10%), sepse e anoxia neonatal (4%).

GRÁFICO 2:  Principais fatores de risco encontrados nos prontuários
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  Fonte: as autoras

Segundo Rades, Bittar, Zugaib, 2004, em São Paulo, a Fundação SEADE, em 2001, registrou 7,07% de 
partos prematuros na cidade de São Paulo. Na Clínica Obstétrica do HCFMUSP, em virtude da alta prevalência de 
gestações de alto risco e baixo nível socioeconômico, a incidência média de prematuridade entre os anos de 1993 e 
2002 foi de 22%. O que demonstra que este estudo está de acordo com a literatura, pois obteve-se índice de 29%  de 
prematuridade de julho de 2006 à julho de 2007. A sepse neonatal ocorreu em 21,2% dos casos. O percentual foi de 
50% no grupo menor que 30 semanas, 19% entre 30 e 33 semanas e 8,1% no grupo maior ou igual há 34 semanas, 
onde neste estudo teve uma prevalência de 4%. 

A literatura tem indicado que números consideráveis de crianças que passaram por cuidados intensivos 
desenvolveram deficiências e incapacidades variadas. (VIEIRA; MANCINI, 2000). Para Carvalho, 2001, a icterícia 
neonatal é, sem dúvida, a patologia mais freqüentemente encontrada em recém-nascidos. Estima-se que cerca de 60% 
dos recém-nascidos desenvolvem níveis séricos de bilirrubina superior a 5mg%. 

No gráfico 3, está especificado os pesos que prevalecerão ao nascimento, sendo o de maior prevalência de 
1kg a 2kg (44%), 2kg a 3kg (30%), acima de 3kg (13%), abaixo de 1kg (10%).

GRÁFICO 3: Peso ao nascimento
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  Fonte:  as autoras
Linhares, Carvalho, Machado, Martinez, 2003, em seu estudo ressaltam que o peso de nascimento dos bebês 

variou entre 610 e 1500g, sendo uma parcela de 38% de bebês nascidos com peso igual ou abaixo de 1000g, o que 
caracteriza um grupo de crianças com alto risco para problemas de desenvolvimento. Em nosso estudo 44% dos bebês 
tiveram seu peso entre 1kg e 2kg, sendo que 10% ficaram com peso abaixo de 1kg. Paixão et al, 1994, apontaram que 
crianças  de  baixo  peso  ao  nascimento  tendem  a  apresentar  um  desempenho  inferior  em  diversos  aspectos  do 
desenvolvimento neuropsicomotor. 

A literatura mundial relata que entre 6% a 11% dos bebês recém-nascidos apresentam baixo peso. Na cidade 
de São Paulo, esta incidência varia de 5% a 20% e, nos EUA, este índice é de 6,8%. (VIEIRA; MANCINI, 2000).

No gráfico 4, destacam-se as principais cidades de origem dos pacientes, sendo 47% da cidade de Cascavel, 
porém, 53% são de outras cidades distantes. A cidade de Cascavel está localizada num ponto estratégico da região, 
sendo apontada como referência na área de saúde, justificando o alto índice de bebês nascidos na cidade que são de 
outras cidades da região.

GRÁFICO 4: Cidades de origem dos pacientes
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  Fonte: as autoras
No gráfico 5 observamos a freqüência dos pacientes ao ambulatório para o acompanhamento do programa 

de prevenção precoce de bebês de alto risco, onde 32% compareceram apenas uma vez. Talvez devido à distância 
entre a cidade natal e o ambulatório, pois como vimos no gráfico anterior, 53% dos pacientes são de outras cidades. 

GRÁFICO 5: Freqüência ao ambulatório para acompanhamento 
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 Fonte: as autoras
O  diagnóstico  prematuro  de  atrasos  no  desenvolvimento  neuropsicomotor  permite  que  a  criança  seja 

encaminhada a algum programa de estimulação precoce a fim de que seja possível a minimização dos efeitos desse 
atraso. (CAON; RIES, 2003). 

Considerando-se que a população de bebês de risco tem aumentado muito, são de extrema importância que 
se priorize os programas de assistência a essas crianças. Estes devem enfatizar a avaliação, o acompanhamento e a 
intervenção precoce no desenvolvimento desses bebês. (GUIMARÃES; TUDELLA, s.a.).

No gráfico 6, é possível observar os aspectos motores do desenvolvimento mais evidenciados nas fichas de 
Fisioterapia do programa de intervenção precoce, as quais  constam de 69 fichas feitas  pela  Fisioterapia  dos 188 
prontuários encontrados na pesquisa. Sendo o aspecto mais freqüente resistência na postura prono (32%), permanência 
de reflexos (27%), evidência de seqüelas (20%), hipoatividade (14%) e espasticidade (7%). 

GRÁFICO 6: Aspectos motores do desenvolvimento
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  Fonte: as autoras
No gráfico acima é possível verificar que se obteve uma maior prevalência no item resistência à postura 

prono  (32%),  consentindo  com  o  estudo  de  Paixão;  Mancini;  Figueiredo;  Ferreira;  Gontijo  (1994),  onde  estes 
ressaltam que bebês pré-termo se desenvolvem de forma diferenciada, apresentando maior desvio e atraso em diversos 
aspectos. Em pesquisas sobre a velocidade da condução nervosa, constatou-se maior imaturidade, ao nascimento, no 
grupo de bebês prematuros, quando comparado com bebês nascidos a termo. Relata-se ainda que as condições físicas 
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e emocionais neste grupo são diferentes ao nascimento, e que a soma destes dois fatores associada a intercorrências 
neonatais  contribui  para  uma evolução  diferenciada dos  padrões  da normalidade.  No aspecto  motor,  os  mesmos 
afirmam que os padrões motores observados em bebês de alto risco e de muito baixo peso (<1.500g) caracterizam um 
atraso maturacional ainda persistente na idade de 12 a 18 meses. 

Vieira, Mancini, 2000, sugere que as crianças de baixo peso apresentam atrasos no desenvolvimento motor, 
quando comparadas com grupos controle. Estas dificuldades motoras parecem estar evidenciadas tanto nas habilidades 
motoras grossas quanto finas. O que ficou claro quando realizada a pesquisa, pois em sua grande maioria os bebês 
eram de baixo peso e apresentavam atrasos evidentes em seu desenvolvimento.

A persistência de reflexos primitivos pode interferir na qualidade do movimento normal e pode também 
impedir a aquisição de comportamentos motores funcionais.  (TUDELLA; FORMIGA; SERRA; OISH, 2004). Onde 
neste estudo verificou-se que 27% das crianças analisadas tinham permanência de reflexos, estando assim, de acordo 
com a literatura.

No gráfico 7,  podemos observar que dos 69 pacientes avaliados pela Fisioterapia, 51% necessitaram de 
Fisioterapia após a alta da UTIN, e atualmente 18% ainda necessitam de acompanhamento fisioterapêutico. 

GRÁFICO 7:  Pacientes do programa de intervenção que necessitaram de avaliação fisioterapêutica
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  Fonte: as autoras
A meta da terapia precoce é possibilitar experiências sensório-motoras ativas das posturas e movimentos 

básicos para o bebê, antes que os movimentos e posturas anormais tenham se tornado habituais. Com técnicas de 
manuseio adequado é possível manter os padrões de postura e movimentos anormais sob controle e, ao mesmo tempo, 
proporcionar ao bebê a experiência de posturas e movimentos decorrentes. (MÜLLER, 2001). Os resultados obtidos 
no estudo de Tudella,  Formiga, Serra, Oish (2004), sugerem que a intervenção fisioterapêutica precoce é efetiva 
quando iniciada antes do 4º mês de vida.

 Segundo Flehmig (1997), não se prejudica lactente algum com tratamento desnecessário, dessa forma a 
abordagem fisioterapêutica desde a unidade de terapia intensiva neonatal é de grande importância, pois facilita a auto-
organização,  a  manutenção  do  estado  de  alerta  e  a  estabilidade  funcional  garantindo  ao  recém-nascido  melhor 
qualidade  de  vida,  auxiliando  na  sua  clínica  e  prevenindo  complicações  de  seqüelas  neurológicas  e  atraso  do 
desenvolvimento neurossensóriomotor.

A identificação precoce de problemas no desenvolvimento é uma tarefa bastante difícil para o profissional 
que  trabalha  com  cuidados  primários.  Devido  à  grande  maleabilidade  do  desenvolvimento  neuropsicomotor  da 
criança,  é  necessário  que a avaliação seja repetida,  principalmente  durante  os primeiros anos de vida,  quando o 
desenvolvimento é mais dinâmico e o impacto dos atrasos é mais importante. (HALPERN ET AL, 2000).

No gráfico 8, pode-se observar que dos 188 pacientes nascidos no período de julho de 2006 a julho de 2007, 
86% tiveram alta hospitalar, porém 14% foram à óbito, na sua maioria devido a sepse (29%) e prematuridade extrema 
(42%). 

GRÁFICO 8: Relação entre nascimento e óbito no período de julho de 2006 a julho de 2007.
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   Fonte: as autoras
De acordo com Rades, Bittar, Zugaib, 2004, a freqüência de óbitos neonatais foi de 13,1% dos casos, sendo 

que 53,8% foram óbitos neonatais precoces e 46,2% foram tardios. Demonstrando que este estudo está de acordo com 
a literatura, pois 14% dos bebês prematuros foram a óbito. Silva et al, 1991, em seu estudo ressalta quanto ao fato de 
que o baixo peso ao nascer é, isoladamente, o fator mais importante que afeta a mortalidade perinatal e neonatal, além 
de ser um determinante significativo da mortalidade infantil pós-neonatal. Onde neste estudo foi possível observar que 
todos os bebês que foram a óbito tinham baixo peso, sendo esse em sua maioria inferior a 1Kg.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se  que  este  estudo  cumpriu  com o  objetivo  proposto,  uma vez que  foi  possível  identificar  os 

principais  fatores  de  risco  em  bebês  prematuros,  como  icterícia  neonatal,  ventilação  mecânica,  insuficiência 
respiratória,  peso  ao  nascimento,  sepse  neonatal,  prematuridade  e  anoxia  neonatal  que  foram as mais  evidentes. 
Também as  condições  de  desenvolvimento  em bebês  pré-termo  foram satisfatórias,  pois,  os  principais  aspectos 
motores evidenciados pela Fisioterapia foram encontrados no estudo realizado. 

Foi possível observar a importância dos programas de acompanhamento e reabilitação de bebês de alto 
risco, os quais possibilitam a essas crianças uma intervenção e um desenvolvimento mais precoce e uma taxa maior de 
sobrevivência até a vida adulta. A inserção da Fisioterapia no ambulatório clínico possibilitou uma maior continuidade 
dos  prematuros  no  programa  de  acompanhamento  destacando  a  importância  da  intervenção  intredisciplinar  da 
Medicina,Enfermagem e Fisioterapia no cuidado do prematura de alto risco. 

As avaliações específicas para prematuros, como o TIMP, nos auxiliam para uma avaliação mais detalhada 
e centrada nesses bebês, podendo-se voltar a uma intervenção o mais precoce possível. 
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RESUMO 

As  Escolas  Públicas  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  de  modo  geral,  não  possuem 

materiais  didáticos  pedagógicos  específicos  para  complementar  os  conteúdos  teóricos 

programáticos  relacionados  com  o  corpo  humano.  Assim  seus  professores,  freqüentemente 

solicitam visitas aos Laboratórios de Anatomia Humana, com o objetivo de enriquecer com a 

prática, os conteúdos teóricos trabalhados em sala de aula. A partir deste fato, sistematizaram-se 

as  visitas  de  escolares  aos  Laboratórios  de  Anatomia  Humana  da  UNIOESTE –  campus  de 

Marechal  Cândido Rondon – período a partir  de 2005 atual  -  e Extensão de Santa Helena – 

período de 2003 e 2004 - mediante o Projeto de Extensão “Atualização e Revisão das Práticas 

Pedagógicas em Anatomia Humana”. O projeto segue um cronograma que consta da divulgação 

nas Escolas e que, posteriormente, agendam suas visitas. Em um período compreendido de 01 de 

agosto de 2003 a 06 de novembro de 2007, estes laboratórios foram visitados por 4.655 (quatro 

mil e seiscentas e cinqüenta e cinco) pessoas beneficiadas diretamente.  

PALAVRAS-CHAVES

Laboratório de anatomia, qualidade de vida, ensino fundamental e médio.

INTRODUÇÃO

Conhecer o corpo humano é importante, não somente para os profissionais ou estudantes 

da área, como também para pessoas leigas no assunto. De acordo com GRAY (1988) e ERHART 

(1987) é mediante o estudo da anatomia que se têm subsídios para conhecer as capacidades do 

próprio corpo, levando ao entendimento das infinitas potencialidades do ser humano. Segundo
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TORTORA (2000) conhecer a anatomia e fisiologia do corpo humano aumenta a possibilidade

_____________________________________________________________________________
¹ Professor (a) da Unioeste
² Acadêmicos da Unioeste

do  homem  para  compreender  como  os  fatores  relacionados  ao  estilo  de  vida,  tais  como 

alimentação  equilibrada,  exercícios  físicos,  controle  do  estresse,  são  importantes  para  a 

manutenção da saúde. Para SILVA et al. (1995) cabe ao sistema de educação e saúde fazer com 

que informações sobre o corpo humano cheguem a todos os indivíduos. 

Para FERREIRA (1999), um fator importante na aprendizagem é a estratégia de ensino, 

que  deve  ser  de  maneira  diversificada  para  evitar  a  repetição  dos  meios.  Por  exemplo,  as 

tradicionais aulas do colégio, podem ser substituídas por palestras realizadas em locais diferentes 

das salas de aula convencionais, aumentando assim o interesse e a participação dos alunos.

Considerando também, que as escolas Públicas de Ensino Fundamental e Médio geralmente não 

possuem  material  didático-pedagógico  específico  para  complementar  os  conteúdos  teóricos 

programáticos relacionados com o corpo humano e constantemente, solicitam as visitas de seus 

alunos aos Laboratórios de Anatomia Humana, sistematizou-se por meio do projeto de extensão 

intitulado como Atualização e Revisão das Práticas Pedagógicas em Anatomia Humana, estudos 

voltados  ao  conhecimento  do  corpo  humano  e  a  sua  importância  com a  qualidade  de  vida, 

utilizando-se dos materiais dos laboratórios de Anatomia Humana da UNIOESTE – campus de 

Marechal Cândido Rondon e Extensão de Santa Helena – Pr.

OBJETIVO

Explicar para os visitantes o funcionamento de alguns órgãos do corpo humano, visando 

enfatizar a qualidade de vida, comparando órgãos anatomicamente normais com alterados. Assim 

também,  complementar  os  estudos  teóricos  do  corpo humano,  estudados  pelos  escolares  nas 

disciplinas regulares, com a prática demonstrada nos laboratórios. 

METODOLOGIA



As  visitas  dos  escolares  aos  laboratórios  de  anatomia  humana,  são  previamente 

agendadas. O material humano estudado e o ambiente são preparados anteriormente conforme as 

necessidades dos visitantes, que são grupos de no máximo aproximadamente trinta escolares da 

mesma série. 

No momento da visita, é realizado um breve comentário sobre o local e a parte ética e 

legal  que  envolve  a  aquisição  e  manutenção  das  peças  humanas.  Segue  com a  exposição  e 

explanação das peças humanas destacando os nomes,  funções e enfatizando a importância da 

procura diária de uma convivência harmoniosa com o corpo.

As visitas são registradas em livro ata e assinadas pelo responsável da turma visitante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de 1º de agosto do ano de 2003 a 06 de novembro do ano de 2007, 

foram realizadas as atividades propostas por este Projeto, seguindo o cronograma inicial. Desta 

maneira,  realizou-se  a  divulgação  sendo  que,  esta  ocorreu  mediante  correspondência 

encaminhada  aos  diretores  das  Escolas  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  dos  municípios  de 

Marechal Cândido Rondon e de Santa Helena – Pr.

As  visitas  dos  escolares  aos  laboratórios  foram  previamente  agendadas.  O  conteúdo 

proposto  e  abordado  ofereceu  suporte  didático-pedagógico  para  as  disciplinas  de  Ciências  e 

Biologia  ministrada  nas  escolas,  devido  ao  fato  de  que,  estas  escolas  apresentam  grandes 

dificuldades com a aquisição de peças anatômicas humanas,  uma vez que, não é permitido a 

posse  de  peças  humanas  nas  dependências  de  escolas  de  Ensino  Fundamental  e  Médio.  A 

complexidade do conteúdo obedeceu ao grau de exigência dos alunos. Também, enfatizou-se a 

qualidade de vida baseada nos cuidados com o organismo, mediante a comparação de órgãos 

comprometidos por patologias e órgãos sãos. Finalmente, procurou-se divulgar os cursos da área 

de saúde da UNIOESTE e outras opções de estudos que esta Universidade oferece.

Os materiais  utilizados  foram preparados  anteriormente  às  visitas  e,  após  as  mesmas, 

retornados para seus locais de manutenção, seguindo rotina do laboratório. Registrou-se durante o 



período de 41 meses  de projeto,  a participação  de 41 escolas  conforme as  tabelas  1;  2  e  3, 

totalizando 170 visitas com 4.655 pessoas beneficiadas diretamente.

Tabela 1. Distribuição de entidades escolares e número de alunos visitantes.

Entidades Número de escolares
Escola Municipal Recanto da Criança 43
Escola Municipal Anita Garibaldi 60
Escola Municipal Pedro Álvares Cabral 80
Escola Aluisio de Azevedo 40
Escola Estadual São Miguel 17
Escola Municipal João Pessoa 67
Escola Estadual Leonilda Pappen 97
Escola Estadual Novo Três Passos 35
Escola Municipal Criança Feliz 378
Escola Estadual de Margarida 34
Escola Estadual Olavo Bilac-Medianeira 43
Escola Municipal Mal.Deodoro da Fonseca 22
Escola Municipal São Lucas 54
Escola Municipal Ana Paula 30
Escola Municipal Dona Lopoldina 62
Escola Municipal Antonio Rockenbach 85
Escola Municipal Waldomiro Liessem 89
Escola  Èrico Veríssimo 127
Escola Municipal 25 de Março 90
Escola Municipal 24 de Maio 45
Escola Municipal Bento Munhoz Rocha Neto 21
Colégio Marechal Rondon 80
Colégio Tancredo Neves 132
Colégio Teotônio Vilela 25
Colégio Estadual Sta. Helena 131
Colégio Estadual. Santos Dumont 285
Colégio Estadual. Prof. Verônica Zimermann 174
Colégio Estadual. São Francisco 110
Colégio Estadual Frentino Sackser 66
Colégio EStadual Eron Domingues 436
Colégio Municipal Prof. Inês Mocellin 43
Colégio Santo Antônio 60
Colégio e Escola Estadual Graciliano Ramos 196



Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta 653
Colégio Estadual. H. Alencar Castelo Branco 89
Colégio Estadual Gaspar Dutra- Nova Santa Rosa 50
Colégio Estadual de Entre Rios do Oeste 50
Colégio Rui Barbosa 107
Colégio Estadual Margarida 33
Colégio Evangélico Martin Luter 19
Alfabetização de adultos CEBJA 120
Diversas 28  HAver

Tabela  2.  Distribuição  do  número  de  escolares  do  ensino  fundamental  por  série  que 

participaram  das  visitas.  *  alunos  do  Centro  Escolar  Ensino  Básico  para  Adultos  e  Jovem-

Supletivos.

Série (Ensino Fundamental) Número de escolares
1ª 71
2ª 35
3ª 369
4ª 1.063
5ª 211
6ª 130
7ª 1.252
8ª 183
Supletivo * 138

Tabela 3. Distribuição do número de escolares do ensino médio por série que participaram 

das visitas.

Série (Ensino Médio) Número de escolares
1ª 205
2ª 296
3ª 402

Durante o período de 1º de agosto do ano de 2003 à 1º de agosto do ano de 2004, o 

projeto  foi  realizado  somente  na  Extensão  da  UNIOESTE localizada  no  município  de  Santa 

Helena. A ampliação da área de abrangência autorizada pelo Conselho de Centro para o campus 



de Marechal Candido Rondon, só ocorreu em 10 de novembro de 2004, atendendo a convocação 

do Edital 34/2004, culminando com seu o encerramento na extensão de Santa Helena.  

O  Projeto  “Atualização  e  Revisão  das  Práticas  Pedagógicas  em  Anatomia  Humana”, 

também recebeu visitas  de outras  entidades  tais  como:  Clube  de Mães,  Agentes  de  Saúde e 

Técnicos de Enfermagem, totalizando 270 pessoas, o que somado aos escolares (4.385), resulta 

em 4.655 pessoas beneficiadas diretamente.

No ano de 2007,  este  projeto  teve  seu título  alterado para  “Laboratório  de Anatomia 

Humana: Espaço Aberto”, bem como o objetivo principal que passou a ser enfatizar a qualidade 

de vida. 

CONCLUSÃO

Registrou-se durante  o período de 41 meses  de projeto,  a  participação  de 41 escolas, 

totalizando 170 visitas com 4.655 pessoas beneficiadas diretamente.

Várias  escolas  valorizaram  o  projeto,  visitando  mais  de  uma  vez  o  Laboratório  de 

Anatomia Humana, local onde abrigou o referido Projeto. 

O interesse pelo projeto foi extrapolado às outras entidades, que foram atendidas com a 

mesma  metodologia  utilizada  com  os  escolares.  O  interesse  pelo  projeto,  também  foi 

demonstrado por outros municípios da região Oeste do Paraná que participaram enviando seus 

escolares às visitas. 
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Área temática: SAÚDE
Comunicação Oral

RESUMO: De acordo com o código de ética de 1992, o cirurgião-dentista tem a obrigação ética, 
moral e legal de garantir a biossegurança. O controle das doenças infecciosas ocupacionais têm sido 
um  dos  grandes  desafios  para  os  cirurgiões-dentistas,  todos  os  instrumentos  utilizados  no 
consultório odontológico devem ser esterilizados. Este procedimento é realizado através do calor 
úmido,  um método que elimina todos os tipos de microrganismos.  Na Clinica Odontológica da 
Unioeste são utilizadas três autoclaves para a esterilização dos materiais e a eficácia da esterilização 
é  comprovada  através  da  utilização  de  indicadores  biológicos,  preparados  no  laboratório  de 
Controle Microbiológico, utilizando um meio para fermentação de carboidratos contendo esporos 
de  Bacillus stearothermophilus  em seguida distribuídos nas autoclaves para monitorar o processo 
de esterilização. A resistência térmica destes esporos é tal que, o microrganismo não sobrevive após 
autoclavação a 121ºC durante 15 minutos. Posteriormente os tubos são incubados em banho-úmido 
a 56°C por um período de 24 a 48 horas. A leitura do resultado é realizada através da observação da 
alteração da cor do meio de cultura. Todos os resultados obtidos mostram um funcionamento eficaz 
das autoclaves. Com isso, este trabalho enfatiza a importância do monitoramento da esterilização 
para a segurança e a saúde do paciente e do profissional.

PALAVRAS-CHAVE: esterilização a vapor; indicador biológico; autoclave.

INTRODUÇÃO: Por volta de 1980, houve a emergência da AIDS e um aumento na transmissão 
da Hepatite B e C, conseqüentemente, os cirurgiões-dentistas a fim de evitar a infecção cruzada 
empregaram em seu consultório métodos de esterilização, tendo que se adequar ao art. 4º III do 
Código de Ética Odontológico de 1992 que instituiu os deveres do profissional “zelar pela saúde e 
pela dignidade do paciente” (CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, 1992). Os processos 
de anti-sepsia e esterilização levaram muitos anos para progredir dos seus primórdios a seu estado 
atual cientifico e sofisticado. Atualmente na Odontologia são usados os métodos de esterilização 
química  e física.  Uma forma de esterilização física é  o calor seco (estufa)  com temperaturas  e 
tempos  de:  121ºC  durante  12  horas,  161ºC  durante  2  horas  ou  170/180ºC  durante  1  hora 
(FANTINATO et al. 1994; BRASIL, 1996). Uma vez iniciado o ciclo de esterilização na estufa, em 
hipótese alguma esta poderá ser aberta, pois a introdução de instrumentos frios pode alterar a sua 
temperatura interna, interrompendo o ciclo de esterilização do instrumental previamente colocado. 



TUBO 1 (teste)
TUBO 2 (controle positivo)

Processo de esteriliza??o
Amarelo

Violeta

Violeta
Amarelo

Amarelo

Violeta
Inadequado

Adequado

Bioindicador inativo, Substitu?-lo

Caso isso ocorra, deve-se aguardar que a estufa atinja novamente a temperatura adequada e reiniciar 
a contagem do tempo para um novo ciclo de esterilização (ZARDETTO; GUARÉ; CAMPONI, 
1999).  Na autoclave  a  esterilização  se  dá  através  de  calor  úmido,  ou  seja,  vapor  de  água  sob 
pressão, pelas seguintes combinações de temperatura/tempo/pressão: 121ºC por 15 minutos a 1 atm, 
ou  ainda  em  autoclave  de  autovácuo  a  132ºC  por  4  minutos  a  2  atm  (SAMARANAYAKE; 
SCHEUTZ; COTTONE, 1993; FANTINATO et al., 1994; BRASIL, 1996). Por recomendações do 
Ministério  da  Saúde  (1994),  as  relações  temperatura/tempo/pressão  indicadas  pelos  fabricantes 
autorizados de autoclaves são adequadas. É muito importante que se retire todo o ar existente no 
inferior da autoclave, que ocorre quando o vapor começa a sair de forma contínua. Se o ar não for 
removido,  este  forma  uma  bolsa  ao  redor  do  material,  dificultando  a  sua  esterilização 
(FANTINATO et al., 1994). A esterilização por vapor é um processo físico, realizada em autoclave, 
sendo considerada a mais segura, pois é capaz de destruir todas as formas de vida microbiana como 
bactérias, fungos, vírus, tanto na forma vegetativa como na forma esporulada que é a forma mais 
resistente aos agentes esterilizantes. Esse equipamento atua por meio de termocoagulação através da 
ação do calor latente úmido, ou seja, a passagem da água do estado líquido para o vapor.  Assim as 
moléculas  de água vaporizadas  participam da termocoagulação e  a ruptura de outras moléculas 
complexas dos microrganismos. O vapor afeta significativamente a temperatura de coagulação das 
proteínas e, portanto, a temperatura em que os microrganismos são destruídos. Na autoclave temos 
quatro  parâmetros  a  serem considerados:  vapor,  pressão  temperatura  e  tempo  (GUIMARÃES, 
2001).  O vapor ideal  é  aquele  em forma de uma névoa fina.  O vapor sob pressão penetra  nas 
substâncias porosas e leva consigo o calor. O vapor entrando em contato com a superfície fria dos 
instrumentais se condensa e libera calor latente que desnatura as proteínas dos microrganismos. 
Após a condensação do vapor, devido ao constante contato com o vapor e temperaturas altas, a água 
tornará a voltar ao estado gasoso e calor latente será absorvido novamente a fim de possibilitar essa 
mudança de estado. A autoclave não deve ser exageradamente lotada com matérias, no máximo usa-
se 70% do espaço disponível e ao contrário do que se faz nas estufas, não deverão estar em caixas 
metálicas  hermeticamente  fechadas,  as  tesouras  e  pinças  cirúrgicas  deverão  estar  abertas,  já  as 
gazes, cubetas e peças de mão de alta e baixa rotação podem ser embaladas em grau cirúrgico, pois 
se o vapor não atingir todos os materiais, teremos o equivalente à esterilização a seco e esta requer 
um tempo muito maior para a esterilização. Na Clínica Odontológica da Unioeste são utilizadas três 
autoclaves para esterilizar os materiais e a eficiência do processo de esterilização é comprovada 
através da utilização de indicadores biológicos, o qual apresenta as seguintes vantagens: não exige 
técnicas de manipulação asséptica do indicador; não exige equipamentos especiais para incubação e 
permite fácil visualização do resultado, através da mudança da coloração. Sua efetividade é baseada 
em que se as condições  de esterilização são suficientes  para matar  os esporos de uma bactéria 
termófila, nenhum outro microrganismo sobreviverá. Esporos de  Bacillus stearothermophilus  são 
os indicadores mais comumente usados em autoclave, pois é um microrganismo não patogênico e 
com alta temperatura de crescimento (55-67ºC) o que lhe confere maior resistência a calor úmido. 
Segundo Normas da Vigilância Sanitária, é obrigatório o monitoramento semanal de autoclave para 
comprovar a eficácia da esterilização dos materiais odontológicos.

OBJETIVO: Garantir a eficiência do processo de esterilização a vapor dos materiais utilizados na 
Clínica  Odontológica  da  Unioeste,  através  da  avaliação  semanal  das  autoclaves  por  meio  de 
indicadores biológicos.



TUBO 1 (teste)
TUBO 2 (controle positivo)

Processo de esteriliza??o
Amarelo

Violeta

Violeta
Amarelo

Amarelo

Violeta
Inadequado

Adequado

Bioindicador inativo, Substitu?-lo

METODOLOGIA:  O indicador biológico consiste basicamente de um meio de cultura simples 
adicionado de carboidrato, solução indicadora de pH (púrpura de bromocresol) e esporos viáveis de 
Bacillus stearothermophilus. Apesar da alta resistência térmica desses esporos, ele não sobrevive 
após autoclavação a 121ºC durante 15 minutos sob pressão de 1 atm Na técnica de realização do 
controle  biológico,  foram  submetidas  ao  teste  de  esterilização  nas  três  autoclaves  da  Clinica 
Odontológica da Unioeste.  Nas autoclaves grandes foram colocados três tubos teste (superfície-
meio-fundo)  e  na  pequena  por  ser  menor  necessita  de  apenas  dois  tubos  teste  (frente-atrás) 
juntamente com o meio a ser utilizado. Um tubo de bioindicador é deixado à temperatura ambiente 
(controle positivo). Após a esterilização, os tubos teste foram retirados das autoclaves incubados 
com  o  controle  positivo,  em banho-úmido  a  56ºC  durante  24-48  horas.  Após  este  período,  a 
ausência  de crescimento bacteriano no tubo teste,  indica esterilização  adequada e neste caso,  o 
frasco de bioindicador mantém uma coloração roxa. Se a esterilização for inadequada, os esporos de 
B. stearothermophilus sobrevivem e germinam, e o conteúdo do tubo teste apresenta uma coloração 
amarela, devido à formação de ácidos decorrentes da fermentação do açúcar e também apresenta 
turbidez devido ao crescimento bacteriano (Quadro1).

INTERPRETAÇÃO DO CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE PELO 
EMPREGO DE BIOINDICADORES (B. stearothermophilus).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  As avaliações foram realizadas semanalmente, no período de 
março  de  2007  a  março  de  2008,  sendo  que  os  tubos  foram  incubados  de  24-48  horas  na 
temperatura de 56ºC. O resultado é verificado através da mudança de coloração dada pelo indicador 
de pH e pela presença ou ausência de turbidez. Caso o resultado seja inadequado, repete-se o teste 
para certificar se não ocorreu erro na manipulação. Desde o início do projeto de monitoramento os 
resultados das avaliações indicaram funcionamento adequado das três autoclaves.

CONCLUSÕES: As autoclaves utilizadas na esterilização dos materiais da Clínica Odontológica 
da Unioeste  estão funcionando adequadamente.   Logo, este estudo demonstra  a  importância  do 
monitoramento do processo de esterilização para se evitar as infecções cruzadas e assim, garantir a 
segurança dos profissionais da área da saúde e dos seus pacientes.
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O TESTE DO COPO D’ÁGUA NA AVALIAÇÃO DA COGNIÇÃO EM IDOSOS

Autores: Cassiane Merigo Nascimento, Deisi Ferrari, Danilo Lopes Da Trindade, Taciane Stein Da 
Silva, Juliane Marcello, Feng Hsiu Hsieh Priscila Coradini Corrêa, Lígia Inêz Silva, Graziela 
Rayciki Behne, Elisangela Lourdes Artifon, Carlos Eduardo Albuquerque. 

Área 6 Saúde - Promoção à Saúde e Qualidade de Vida
Comunicação Oral

RESUMO

O envelhecimento  se refere  ao processo que ocorre  no organismo com a passagem do tempo, 
acarretando na perda da adaptabilidade, no declínio funcional e, eventualmente, levando ao óbito. As 
quedas entre os idosos caracterizam um problema de saúde pública ao redor do mundo, pois são a 
principal causa de lesões não intencionais e morte. O teste “Time Up & Go” (TUG) é utilizado para 
medir a mobilidade em idosos. O objetivo deste trabalho é avaliar a mobilidade em idosas associada 
a execução de tarefa manual (TUGm) para verificar sua influencia no TUG. Nos idosos foi encontrada 
uma varaição média entre TUG e TUGm de 10,91% e para os adultos jovens essa variação foi de 
11,68%, em ambos os casos não houve diferença significativa. A inclusão de uma atividade motora na 
execução do TUG não afetou o desempenho de idosos de forma diferente a adultos jovens.

Palavras-Chaves: Envelhecimento, mobilidade, funcionalidade. 

INTRODUÇÃO

O envelhecimento  se refere  ao processo que ocorre  no organismo com a passagem do tempo, 
acarretando na perda da adaptabilidade, no declínio funcional e, eventualmente, levando ao óbito. É 
um processo multi-fatorial,  sendo influenciado pelo tempo cronológico,  por  aspectos psicológicos, 
sociais,  biológicos e  funcionais.  Durante  o  envelhecimento biológico,  há diminuição das reservas 
funcionais do organismo, sendo possível verificar alterações em todos os aparelhos e sistemas. As 
perdas  funcionais  podem  ser  observadas  com  maior  destaque  nos  sistemas  cardiorrespiratório, 
cardiovascular, endócrino, imunológico, sensorial (visão, audição, olfato, gustação e órgão vestibular) 
e  musculoesquelético.  O  sistema  nervoso  também  está  envolvido  nesse  processo,  sendo  o 
envelhecimento acompanhado por uma diminuição da velocidade de condução nervosa, interferindo 
com a rapidez na recepção das informações sensoriais e, conseqüentemente, lentificando a resposta 
motora  necessária  ao  controle  postural.  A  capacidade  somatossensorial  também  diminui,  em 
decorrência  das  mudanças  na  quantidade  e  na  estrutura  das  terminações  especializadas 
(corpúsculos  de  Meissner,  Paccini,  Ruffini,  Golgi  etc.).  A  degeneração  do  sáculo  e  do  utrículo 
contribuiem para a redução do controle dos movimentos dos idosos, especialmente naqueles em que 
o centro de gravidade é deslocado por algum tipo de força externa.18 As alterações visuais se devem 
à diminuição da acuidade visual, maior incidência de cataratas, glaucomas e degeneração da retina. 
Por depender dos sistemas somatossensorial, vestibular e visual, o controle postural está alterado no 
idoso. A diminuição do equilíbrio não só provoca deterioração dos movimentos, mas também aumenta 
o risco de quedas, associadas a ainda outros fatores, como institucionalização, perda cognitiva ou 
depressão,  calçados  e  roupas  impróprias,  terapia  por  múltiplas  drogas,  perigos  na  residência 
(ausência de corrimões e de barras de proteção, má iluminação, degraus íngremes etc.),  perigos 
externos (falta de pavimentação, de equipamentos de segurança, condições de tráfego e transporte 
público) e falta de atividade física regular. Alguns autores afirmam que aproximadamente 30% da 
população com mais de 65 anos de idade caem uma ou mais vezes a cada ano e cerca de 8% a 17% 
dos idosos caem várias vezes ao ano.  As quedas entre os idosos caracterizam um problema de 
saúde pública ao redor do mundo, pois são a principal causa de lesões não intencionais e morte. 
Cerca de 70% das quedas culminam com fraturas, mais comumente no quadril – em torno de 1% das 
quedas geram fraturas de quadril  e  90% das fraturas  de  quadril  decorrem de  quedas.  Para um 



envelhecimento  saudável  e,  conseqüente  melhor  condição  de  vida,  seria  imprescindível  a 
manutenção de uma qualidade de vida satisfatória e para tal, o primeiro passo é o indivíduo manter-
se independente (conceito similar de autonomia, observado amplamente na legislação vigente para a 
população idosa), realizando suas atividades da vida diária – AVD’s, sem o auxílio de outras pessoas, 
tendo sua liberdade de ir e vir, podendo dessa forma, manter-se em atividades sociais e se sentindo 
útil à sociedade como um todo. A independência funcional é o alicerce para a manutenção de uma 
adequada  qualidade  de  vida,  sendo  então  necessário  conhecer  mecanismos  que  auxiliem  na 
manutenção do estado de independência funcional,  principalmente nas mulheres, que devido sua 
maior longevidade, tendem a adquirir e permanecer por longos períodos com quadros de debilitação 
biológica causada por doenças crônicas, quando comparadas aos homens que geralmente morrem 
antes (NOGALES,  1998,  citado por  CAMARANO, 2002).  Uma característica importante da nossa 
independência como seres humano é a mobilidade, que incorpora muitos tipos de tarefas, incluindo a 
capacidade  de  levantar  da  cama  ou  da  cadeira,  de  andar  e  correr,  ou  de  percorrer  ambientes 
complexos.  A deterioração dessas estruturas,  pelo envelhecimento, os distúrbios da marcha e da 
mobilidade tornam-se problemas comuns,  mas de grande importância entre os idosos,  levando a 
importantes limitações na realização das atividades da vida diária. As características mais comuns 
são a diminuição da velocidade e comprimento do passo, perda do balanço normal dos braços e 
diminuição das rotações pélvica e escapular.

O teste “Time Up & Go” (TUG) é utilizado para medir a mobilidade em idosos utilizado para 
avaliar  as  variáveis  associada  às  condições  do  equilíbrio,  destreza  nas  mudanças  de posição  e 
estabilidade identificado pelo do tempo realização de uma tarefa motora.  Nessas circunstâncias o 
objetivo deste trabalho é avaliar a mobilidade em  idosas associada a execução de tarefa manual 
(TUGm) para verificar sua influencia no TUG..
  
METODOLOGIA

A amostra foi composta por 10 indivíduos saudáveis do sexo feminino, com idade entre 55 e 
65 anos, e 10 indivíduos saudáveis do sexo feminino com idade ente 19 e 24 anos. Após assinarem o 
termo de consentimento e realizada a avaliação, os indivíduos foram submetidos ao teste “Timed Up 
& Go Test” (TUG),   Para avaliação de mobilidade os valores do TUG foram medidos por meio do 
tempo (em segundos) no qual o indivíduo precisava para levantar-se da cadeira, percorrer 3 metros, 
regressar e tornar a sentar na mesma cadeira. Assim, o escore do TUG foi categorizado de duas 
formas: sem alteração (tempo igual ou inferior a dez segundos) e com alteração (tempo superior a 
dez segundos). O procedimento adotado seguiu o descrito no teste original: o sujeito sentado em uma 
cadeira com braços, firme ao chão, com o dorso apoiado no encosto da cadeira, era orientado a 
levantar-se, percorrer uma distância de três metros, retornar e sentar-se novamente, da forma mais 
rápida  possível,  porém de  forma  segura  e  confortável  (evitando  assim  possíveis  acidentes).  Foi 
utilizado  um cronômetro,  que  era  acionado a partir  do  comando verbal  “já”  no  início  do  teste  e 
interrompido quando o sujeito sentava-se. Foi permitido que cada sujeito realizasse duas tentativas, 
sendo entao iniciados os teste cronometrados.O mesmo teste foi realizado com a adição de uma 
tarefa manual, que constituiu em segurar um copo com água sem derramá-la. Foram realizadas ao 
todo 6 provas com ordem aleatória entre com e sem coppo. O teste foi realizado nas dependências 
da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE, campus de Cascavel,  no período de março de 2008. Um 
grupo  de  adultos  jovens  entre  19~24  anos  saudáveis  também  realizou  o  teste  para  critério  de 
controle.

Analisaram-se os resultados estatisticamente pele teste t-pareado, considerando o nível de 
significância de 5%.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Nos idosos foi encontrada uma varaição média entre TUG e TUGm de 10,91% e para os 
adultos jovens essa variação foi de 11,68%, em ambos os casos não houve diferença significativa. Na 
avaliação da variabilidade encontrada houve diferença (p=0,0128) entre osgrupos (Gráfico 01).
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Gráfico 01 – Boxplot dos valores encontrados para os grupos.

É considerado pelos autores como desempenho normal para adultos saudáveis um tempo até 10 
segundos; entre 10,01 e 20 segundos considera-se normal para idosos frágeis ou com deficiência, os 
quais tendem a ser independentes na maioria das atividades de vida diária; no entanto, acima de 
20,01  segundos  gastos  para  a  realização  da  tarefa,  é  necessária  avaliação  mais  detalhada  do 
indivíduo  para  verificar  o  grau  de  comprometimento  funcional.  De  acordo  com os  resultados  do 
presente estudo, não houve alterações importantes para a funcionalidade nas idosas avaliadas, isso 
pode estar relacionado a prática de atividade física e ausência de doenças. No entanto, os valores de 
TUG para  as  idosas  foram  maiores  do  que  para  os  jovens.   Esse  fato  explica-se  pela  própria 
característica do processo de envelhecimento, pois há diminuição na qualidade e quantidade das 
informações necessárias para uma mobilidade eficiente,  como a propriocepção, força muscular e 
integridade  capsulo-articular.  Considera-se  ainda  que  a  perda  de  força  muscular  nos  membros 
inferiores e a diminuição da sensibilidade vibratória, da visão e dos reflexos posturais atuam como 
importantes  fatores  desencadeantes  dos  distúrbios  da  mobilidade.  É  evidente,  portanto,  que 
alterações oriundas das diversas estruturas que mantêm a mobilidade podem determinar alterações 
da mesma. Também, com uma  diminuição no número e tamanho dos neurônios, na velocidade de 
condução nervosa, no fluxo sangüíneo cerebral, e aumento do tecido conectivo nos neurônios, ocorre 
um menor tempo de reação e velocidade de movimento, fazendo com que ao dificultar a tarefa - 
levantar, andar, sentar, segurando um copo com água – a maior exigência de atenção resultasse em 
uma diminuição da velocidade da marcha para cumprir a tarefa adequadamente. Conseqüentemente, 
houve um aumento de tempo gasto para realização do TUG(m) maior para os idosos que para os 
jovens.  Entretanto, esse processo pode ser impedido ou atenuado através de estratégias eficazes, 
tornando-se necessário identificar quais os preditores da condição de diminuição da independência e 
também da dependência, a fim de auxiliar no planejamento de futuras intervenções que mantenham a 
saúde geral de indivíduos idosos por períodos mais prolongados. Dessa maneira, minimizando os 
efeitos deletérios nos sistemas orgânicos, nas capacidades físicas e funcionais, promovendo uma 
maior expectativa de vida independente, com uma satisfatória qualidade de vida para a população 
idosa 

CONCLUSÃO



A inclusão de uma atividade motora na execução do TUG não afetou o desempenho de idosos de 
forma diferente a adultos jovens.
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OCORRÊNCIA DE ENTEROPARASITOSES EM CRIANÇAS DE CRECHES 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL – PARANÁ, BRASIL.
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Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Painel 

RESUMO:  As  infecções  parasitárias  intestinais  acometem  indiscriminadamente 
indivíduos  de  qualquer  idade,  no  entanto  verifica-se  maior  gravidade  naqueles  que 
pertencem  a  grupos  etários  mais  jovens.  É  importante  a  realização  de  exames 
parasitológicos  em crianças,  uma  vez  que  a  incidência  de  enteroparasitoses  ainda  é 
elevada  principalmente  nos  países  em desenvolvimento.  O objetivo deste  estudo foi 
diagnosticar os parasitos intestinais através dos exames de fezes em crianças de creches 
públicas, encaminhar ao médico para o tratamento específico e orientar em relação às 
medidas preventivas. Desenvolvido com crianças de ambos os gêneros matriculadas em 
creches  públicas  do  município  de  Cascavel  –  Paraná.  As  amostras  fecais  foram 
coletadas  em  frascos  apropriados  contendo  conservante  Formalina  tamponada  e 
processadas pelos métodos de Lutz/HPJ e Ritchie. Foram examinadas 283 crianças e o 
coeficiente  geral  de  ocorrência  de  parasitoses  intestinais  foi  de  25,09%.  Após  a 
confirmação do diagnóstico  laboratorial  os  laudos  foram entregues  aos  responsáveis 
para encaminhamento ao médico e realização do tratamento adequado, como também as 
orientações educativas. 

Palavras – chave: enteroparasitoses, crianças, creches
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INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública 
principalmente  entre  pré-escolares  e  escolares,  nos  quais  pode  determinar 
emagrecimento,  diarréia,  dificuldade  no  aprendizado  e  no  crescimento,  podendo 
ocasionar incapacidade funcional (Cimerman, 1999).
A transmissão das enteroparasitoses ocorre na maioria das vezes de via passiva oral, 
com  ingestão  de  água  ou  alimentos  contaminados  com  as  estruturas  parasitárias 
liberadas  por  esses  agentes,  sendo  sua  maior  prevalência  vinculada  às  áreas  que 
apresentam condições  higiênico-sanitárias  precárias  associadas  à  falta  de  tratamento 
adequado de água e esgoto.  Estes fatores facilitam a disseminação de ovos, cistos e 
larvas, sendo a transmissão também facilitada pelo aumento do contato pessoa-pessoa 
propiciado pelos ambientes fechados como asilos e creches (Cardoso, 1995).
Propôs-se neste trabalho investigar a ocorrência  de parasitos em crianças de creches 
públicas da zona urbana do município de Cascavel – Paraná, Brasil.

METODOLOGIA: Foram realizados exames coproparasitológicos no período de maio 
a dezembro de 2007 de crianças freqüentadoras das creches públicas do município de 
Cascavel, PR, estas atendem crianças de ambos os gêneros e com idade entre zero a 
cinco  anos  residentes  em  comunidades  carentes.  A  participação  dos  indivíduos  foi 
voluntária  com o consentimento  dos  pais  ou responsáveis  mediante  a  assinatura  do 
Termo de Consentimento aprovado pelo Comitê de Ética da Unioeste. Após a realização 
de  palestras  sobre  as  parasitoses,  orientações  de  coleta  e  esclarecimentos  sobre  o 
desenvolvimento do projeto, assim fez-se a distribuição dos frascos contendo
conservante Formalina tamponada. As amostras foram encaminhadas ao laboratório de 
Parasitologia  da Unioeste,  onde foram analisadas  pelos  métodos  de Lutz/Hoffmann, 
Pons e Janer e Ritchie. (De Carli, 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram examinadas 283 crianças e o coeficiente geral 
de ocorrência de parasitoses intestinais foi de 25,09% (n= 71), destes 22,61% (n = 64) 
apresentaram algum tipo de sintomas,  como dores abdominais,  asia,  prurido,  dor de 
cabeça. Quando comparados a estudos feitos com crianças de creches, a positividade foi 
inferior à observada por Santos et al., (2003), em estudos de creches no Rio de Janeiro 
com  35,04%  de  positividade.  Neste  estudo  foi  observado  não  associação  entre 
enteroparasitoses e gênero, sendo 47,89% (n= 34) no masculino e 52,11% (n= 37) no 
feminino,  de  acordo  com  Siqueira  et  al.,  (2005).  Quando  avaliou  a  ocorrência  de 
parasitos por faixa etária, observou-se que as crianças entre três e cinco anos foram as 
mais  acometidas  com  59,15%  (n=  42),  resultados  semelhantes  aos  descritos  na 
literatura, geralmente atribuídos a falta de hábitos de higiene ou ausência de imunidade 
a reinfecção (Rocha et al , 2000; Guimarães & Sogayar, 1995). As espécies encontradas 
foram Giardia lamblia 59,15% (n= 42), Endolimax nana 29,58% (n= 21), Entamoeba 
coli 22,54%  (n=  16),  Entamoeba  histolytica/dispar 14,08%  (n=  10),  Iodamoeba 



butschilli 8,45% (n= 6), Blastocystis hominis 4,23% (n= 3), Ascaris lumbricoides 1,41%
(n= 1). Em trabalho realizado por Machado et al., (1999) a freqüência de Giardiase foi 
de  61,1%,  concluindo  que  tanto  a  idade  quanto  o  nível  sócio-econômico  e  cultural 
influenciam as  condições  de  higiene  pessoal,  os  cuidados  com a  água  e  alimentos 
comprovando  a  transmissão  fecal-oral  entre  crianças  que  freqüentam  creches.  Os 
enterocomensais  E.nana,  E.coli,  I.butschilli  foram  descritos  junto  aos  protozoários 
patogênicos,uma vez que eles têm o mesmo mecanismo de transmissão e servem como 
bom indicador das condições sanitárias (Rocha et al., 2000). O encontro de B.hominis 
em  crianças  demonstra  a  circulação  deste  parasito  neste  grupo  da  população 
concordando com dados de Guimarães e Sogayar, (1993). 
 
CONCLUSÃO:  Estes  dados  refletem  a  necessidade  de  programas  contínuos  de 
educação sanitária, envolvendo tanto os funcionários das creches como os familiares e 
as próprias crianças possibilitando assim a melhoria da qualidade de vida das mesmas. 
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PADRÃO DE UTILIZAÇÃO E PERFIL DOS FREQÜENTADORES DA PISTA DE 
ATLETISMO DO CAMPUS DA UNIOESTE – EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON.

1- Dartel Ferrari de Lima, Coordenador, Prof. Assistente C – Colegiado de Educação Física.
2- Cezar Barbosa Santoli, Facilitador, Acadêmico do Curso de Educação Física.

Area Temática: Saúde
Comunicação Oral

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, qualidade de vida, atividade física.

Introdução: Baseando-se na essencialidade da avaliação no processo de intervenção, o 
presente  estudo  teve  como objetivo  averiguar  o  padrão  de  utilização  e  o  perfil  dos 
freqüentadores  da  pista  de  atletismo  do  Complexo  Poliesportivo  do  campus  da 
UNIOESTE em Marechal Cândido Rondon - PR, paralelo ao desenvolvimento do Projeto 
de Extensão “Orientação metodológica à prática de atividades físicas aos freqüentadores 
do Centro Esportivo da UNIOESTE – campus de Mal.Cdo.Rondon – PR”. Este tem, por 
fim, o incentivo à prática de exercício físico para a prevenção de doenças e melhora na 
qualidade de vida da população rondonense.

Materiais  e  método:  A  caracterização  do  perfil  caracterizou-se  como  avaliação 
diagnóstica  sem  o  objetivo  de  promover  interferências  imediatas.  O  diagnóstico  foi 
realizado mediante amostragem acidental, durante cinco dias não chuvosos do mês de 
Maio  de 2007,  realizadas de segunda à  sexta-feira  entre  17  e 21h,  utilizando-se de 
entrevista estruturada e aberta,  onde as respostas eram colhidas imediatamente pelo 
contato  entrevistador-sujeito.Convencionou-se  como  sujeito  incluso,  todo  aquele  que 
acessou a pista nos períodos de vigência das observações, independentemente do tipo 
de  atividade  física  executada.  Como  exclusos,  figuraram  todos  aqueles  que  se 
recusavam em participar da entrevista.

Resultados:  As entrevistas foram realizadas nos dias 11, 14, 15, 23 e 24 de Maio de 
2007. A freqüência média no período foi de 23 usuários a cada dia. A duração média dos 
programas  de  atividade  física  foi  de  36,31  ±  16,05  minutos.  Verificou-se  uma  alta 
correlação entre as condições climáticas e o padrão de utilização da pista de atletismo. 
Notou-se, conforme o esperado, redução do número de usuários nos dias em que as 
condições  climáticas  eram  desfavoráveis  à  prática  de  atividade  física.  Foram 
entrevistados 37 sujeitos, 18 do gênero masculino (48,65%) e 19 do feminino (51,35%). 
A amostra apresentou idade média de 36,46 anos com freqüência média, de 3 sessões 
semanais. O percentual de 94,59%, se declarou não fumantes, sendo que os 5,41%, 
restante declararam serem ex-fumantes, portanto, nenhum sujeito se declarou fumante. 
Entre eles, 30 sujeitos (81,08%) negaram a ingestão de bebida alcoólica e, 6 sujeitos 
(16,22%) declararam beber esporadicamente e, apenas 1, bebe regularmente. Quando 
questionados sobre a pratica de outras atividades físicas, 12 sujeitos (32,43%) afirmaram 
realizar  somente  a  atividade  na  pista  da  universidade,  outros  10  sujeitos  (27,03%), 
praticavam futebol e 4 outros (10,81%), ciclismo. O fator motivacional mais citado entre 
os sujeitos, foi a manutenção dos indicadores de saúde, entretanto, 81,08% dos sujeitos 



negaram qualquer problemas de saúde.
Discussão e conclusões: Notou-se, efetivamente, a freqüência de baixíssimo número 
de  usuários.  Há  a  necessidade  eminente  de  realizar  trabalho  junto  à  comunidade, 
informando a respeito das opções de espaço existentes no campus da UNIOESTE em 
Mal.Cdo.Rondon. Percebeu-se que a maioria dos usuários informaram ótimo estado de 
saúde geral aparente. Também, se faz necessário, ampliar o convite àqueles que não 
estão  gozando  de  plena  saúde  para  iniciarem ou  dar  continuidade  ao  programa de 
condicionamento físico geral. Salienta-se, contudo, que estes últimos, só deverão iniciar 
ou continuar programas de atividade física, no caso de não terem impedimento médico.



PROJETO CORAÇÃO DE OURO: PROPOSTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
TERAPÊUTICA PARA HIPERTENSOS, TERCEIRA IDADE, DIABÉTICOS E OBESOS

Ana Carolina  Paludo,  Thiago Henrique  Machado Madureira,  Alessandra Maragno,  Emerson de 
Oliveira Lima, Letícia Clelis Pinto, Fabíola Suéllin Grespan, Luís Sérgio Peres, Carine Ferreira de 
Souza, Alberto Saturno Madureira.

ÁREA TEMÁTICA: 06 SAÚDE.
APRESENTAÇÃO ORAL.

RESUMO

O  envelhecimento  gera  perda  nas  capacidades  funcionais  dos  idosos,  acarretando  problemas 

patológicos e dificuldade para realizar atividades do dia-a-dia. O objetivo deste projeto de extensão 

é  atender  homens  e  mulheres  na  terceira  idade  em  um  programa  de  ginástica  que  enfoca  as 

principais  qualidades  físicas,  avaliando  a  condição  física  desses  indivíduos.  A  população  é 

composta por cerca de 30 homens e mulheres na terceira idade a partir dos 60 anos. Dentre estes 

participantes do projeto, optou-se por realizar um estudo com 10 senhoras, por serem as que tiveram 

menor número de faltas ao projeto, que praticaram ginástica de agosto de 2007 a março de 2008, 

realizando três aulas por semana com duração de 60 minutos cada sessão. Os dados antropométricos 

coletados foram estatura, massa corporal,  dobras cutâneas e diâmetros ósseos. Para avaliação da 

aptidão física, aplicaram-se os testes de flexão de cotovelo, posição flamingo, sentar e alcançar, 

força/resistência, levantar e sentar da cadeira e velocidade de caminhada. Também foram aplicados 

os  questionários  PARQ,  silhuetas  e  imagem corporal.  Verificou-se  diminuição  significativa  do 

desempenho no teste de senta-e-alcançar (17,4%; P<0,01), enquanto os demais testes apresentaram 

manutenção nos seus valores. 

PALAVRAS-CHAVE: Exercício Físico; Idosos; Aptidão Física

INTRODUÇÃO

Envelhecer  com saúde nos dias  atuais  é  um desafio.  À medida que a idade aumenta,  o 

indivíduo tende a tornar-se menos ativo, facilitando, desta forma, a um decréscimo na capacidade 

física, o que muitas vezes pode gerar estresse e depressão crônicos acentuados pelo sedentarismo 

(MATSUDO, 2000).  A diminuição  da  capacidade  funcional  decorrente  da própria  idade  é,  em 
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grande parte,  acentuada pelo desuso ou hipocinesia,  o que poderia ser compensada pela prática 

regular de exercícios físicos ou pela adoção de um estilo de vida mais ativo.

Estudos recentes confirmaram que a manutenção de atividades físicas e mentais retarda os 

efeitos deletérios do envelhecimento, preservando a autonomia do idoso (NAHAS, 2003). Sabe-se 

que as atividades físicas beneficiam aspectos biológicos, sociais e psicológicos, uma vez que os 

idosos  enfrentam problemas,  tais  como  solidão,  ausência  de  objetivos  na  vida  e  de  atividades 

ocupacionais,  sociais,  de  lazer,  artístico-culturais  e  físicas;  programas  de  exercícios  físicos  são 

sugeridos. A atividade física auxilia na reintegração destes indivíduos à sociedade e melhora do seu 

bem-estar (MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2001).

A  ginástica  é  uma  das  possibilidades  de  desenvolver  atividades  físicas  e  trabalhar  a 

conscientização  do  corpo  em idosos.  Quando  praticada  regularmente,  a  ginástica  possibilita  o 

desenvolvimento de habilidades, que auxiliam a redescobrir o corpo; melhorar a auto-estima e a 

auto-imagem;  possibilitar  a  socialização  e  a  integração;  contribuir  para  a  manutenção  do 

desempenho cognitivo e  manter  e/ou melhorar  o  movimento  articular,  os elementos  da aptidão 

física, dentre outros (MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2001). Portanto, este projeto de extensão é 

realizado  com  o  intuito  de  promover  a  prática  da  atividade  física  de  maneira  a  proporcionar 

melhores condições para a realização de atividades físicas da vida diária.

OBJETIVOS

O  objetivo  deste  projeto  de  extensão  é  atender  homens  e  mulheres  na  terceira  idade 

oferecendo um programa de ginástica com enfoque nas principais qualidades físicas, além de se 

avaliar  a  condição  física  de  seus  participantes,  acompanhando  alterações  nesta  no  decorrer  do 

programa de ginástica.

MÉTODOS

A população atendida é composta por cerca de 30 pessoas na terceira idade de ambos os 

sexos a partir dos 60 anos de idade. Contudo, para este trabalho são apresentadas as informações do 

acompanhamento  de  10  mulheres  exclui  idosas  entre  agosto  de  2007  e  março  de  2008,  por 
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apresentarem grande  assiduidade  ao  projeto,  permitindo  acompanhamento  mais  adequado.  Três 

aulas  por  semana  (segundas,  quartas  e  sextas-feiras),  com duração  de  60  minutos  cada,  foram 

realizadas no pavilhão de ginástica da UNIOESTE Campus de Marechal Cândido Rondon - PR. 

Durante as inscrições no início do ano, cada idoso preenche um termo de consentimento livre e 

esclarecido de forma voluntária atendendo aos preceitos da resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. Os testes foram realizados para verificar o nível de condição física individual inicial. 

Durante as aulas, todos os acadêmicos que fazem parte do projeto estavam presentes para ajudar na 

correção dos exercícios e condução das aulas. As medidas foram realizadas no retorno do recesso 

em agosto e antes do início das atividades em março.

Os dados antropométricos  coletados  foram massa corporal  (com uma balança digital,  da 

marca  Balmak®)  e,  estatura  (estadiômetro  de  madeira  fabricação  própria),  que  seguiram  a 

padronização de Gordon, Chumlea e Roche (1988); as espessuras de dobras cutâneas (tricipital, 

bicipital,  subescapular,  peitoral,  axilar  média,  supra-ilíaca,  abdominal,  de coxa  e  perna  medial, 

medidas por compasso, modelo Cescorf), seguiram a padronização de Harrison et al. (1988); os 

perímetros (braço relaxado, braço contraído, abdominal, quadril, coxa e panturrilha, medidas com 

fita  métrica),  foram  padronizados  conforme  Callaway  et  al.  (1988),  os  e  diâmetros  ósseos 

(biestilóide,  biepicondiliano  do  úmero,  biepicondiliano  do  fêmur  e  bimaleolar,  medidos  com o 

paquímetro de pontas rombas de metal) que seguiram a padronização de Wilmore et al. (1988).

 A partir destes dados, calculou-se o percentual de gordura corporal (% gordura), a relação 

cintura-quadril (RCQ) e o índice de massa corporal (IMC). A densidade corporal foi calculada pela 

equação proposta por Petroski (1995) e, a partir da densidade corporal foi estimado o percentual de 

gordura através da equação de Siri (1961) utilizando os valores da dobras cutâneas axilar média, 

suprailíaca, de coxa e panturrilha medial. Por outro lado, o IMC foi calculado pela relação massa 

corporal por estatura ao quadrado (kg/m2).

A aptidão física foi avaliada por meio de testes que envolveram força/resistência muscular 

de  membros  superiores  (flexão  de  cotovelo),  força/resistência  muscular  de  membros  inferiores 

(levantar e sentar de 30 segundos), flexibilidade (sentar-e-alcançar no banco de Wells), equilíbrio 

(teste na posição Flamingo) e mobilidade geral (velocidade máxima de caminhada) (MATSUDO, 

2000). Foram aplicados também os questionários para verificar a prontidão para a atividade física 
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(PARQ), de silhuetas e de imagem corporal (dados não apresentados).

Os dados foram analisados utilizando-se o pacote estatístico computacional STATISTICA™ 

versão 5.1. Utilizou-se o teste t de Student para amostras dependentes para comparar as variáveis 

antropométricas e motoras antes e após o programa de ginástica. O nível de significância inicial 

adotado foi de P<0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os indivíduos  se  encontram na faixa  normal  de IMC (Tabela  1)  (GUEDES;  GUEDES, 

1995), uma vez que o valor limite para esta faixa etária é 28 kg/m2. A média da RCQ apresentou-se 

dentro  da  normalidade  para  os  sujeitos  avaliados  (menor  que  0,85 cm)  em ambos  os  períodos 

(TRISCHLER, 2003), e também não foram verificadas alterações no percentual de gordura. 

Em relação às variáveis antropométricas, o estudo de Hernandes (2004) mostrou que em 10 

semanas não houve variações estatisticamente significativas no IMC das senhoras participantes de 

um programa de atividades físicas e educacionais. 

Guedes  e  Guedes  (1995)  apresentam  os  indicadores  para  análise  dos  resultados  para 

flexibilidade propostos pelo American College of Sports Medicine (1995). Considerando os valores 

apresentados para esta faixa etária, o grupo foi classificado como intermediário (Tabela 2). Assim, 

ainda  existe  uma  margem  para  melhorar  seus  valores  para  elevada  ou  muito  elevada,  o  que 

representariam  valores  acima  de  45  cm.  Os  participantes  apresentaram  escores  de  agilidade 

(representado pelo teste de velocidade de caminhada) superiores aos valores normativos relatados 

por Zago (2003), enquanto a resistência de força (flexão de cotovelo e levantar e sentar) foi inferior.

Tabela 1 – Características antropométricas e da composição corporal das participantes do projeto 

Coração de Ouro (n=10). Dados estão apresentados como média ± desvio-padrão.

Agosto/07 Março/08 P
Idade (anos) 67,20 ± 3,01 67,70 ± 2,91 0,01
Estatura (cm) 157,50 ± 7,21 157,30 ± 7,48 0,44
Massa corporal (kg) 68,40 ± 13,48 68,85 ± 13,77 0,54

IMC (kg/m2) 27,62 ± 5,42 27,86 ± 5,44 0,45

Perímetro braço (cm) 31,00 ± 4,03 30,90 ± 4,20 0,76
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Perímetro braço contraído (cm) 34,05 ± 3,85 32,50 ± 4,03 <0,01
Perímetro abdômen (cm) 98,00 ± 11,03 101,60 ± 9,92 0,03
Perímetro coxa (cm) 55,65 ± 7,44 57,30 ± 7,18 0,09
Perímetro panturrilha (cm) 33,76 ± 4,87 36,00 ± 3,13 <0,05
Perímetro cintura (cm) 86,20 ± 12,56 88,20 ± 12,69 0,17
Perímetro quadril (cm) 103,30 ± 10,60 105,40 ± 11,71 0,07
RCQ 0,84 ± 0,06 0,84 ± 0,06 0,71
% gordura 38,65 ± 6,28 38,83 ± 6,67 0,86

A manutenção da força/resistência muscular encontrada no presente estudo decorrente de 

um período do programa de ginástica é reforçada por outros estudos. ROGATTO (2001) verificou 

que exercícios com pesos incluídos na prática regular da atividade física podem ajudar na prevenção 

da perda de massa muscular em idosos, contudo, comparado com indivíduos mais novos, o ganho 

de força foi relativamente pequeno.

Tabela  2  – Aptidão  física  de  participantes  do  projeto  Coração  de  Ouro  (n=10).  Dados  estão 

apresentados como média ± desvio-padrão.

Agosto/07 Março/08 P
Sentar-e-alcançar (cm) 32,20 ± 7,08 26,60 ± 6,38 <0,01
Flamingo (s) 22,97 ± 8,33 22,47 ± 9,22 0,46
Flexão de cotovelo (repetições) 18,90 ± 3,41 17,60 ± 3,10 >0,05
Levantar e sentar (repetições) 12,90 ± 2,23 13,50 ± 1,96 0,42
Velocidade de caminhada (m/s) 13,89 ± 2,93 2,65 ± 0,15 <0,01

CONCLUSÕES

O programa de ginástica desenvolvido neste projeto de extensão resultou em manutenção 

dos componentes antropométricos e motores da aptidão física. Somente a flexibilidade apresentou 

alteração negativa,  contudo, vale  ressaltar  que o treinamento desta capacidade era realizado em 

proporção similar à das demais capacidades físicas. Esta avaliação é importante na medida em que 

nos  fornece  informações  para  melhorarmos  nosso  projeto.  Nesse  sentido,  parece  relevante 

enfatizarmos o treinamento de flexibilidade, mantendo as atividades já desenvolvidas.
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PROJETO TERCEIRA IDADE EM MOVIMENTO

Evandra Hein Mendes

Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Painel

RESUMO: Os fatores de risco à saúde das pessoas que acompanham o novo modo 
de vida contribuem significativamente para o aparecimento e desenvolvimento de 
inúmeras doenças causadas pelo sedentarismo, estresse, alimentação inadequada 
entre outros. A terceira idade não é exceção a essa regra, já que se encontram 
expostos aos mesmos fatores de risco que a população em geral, além do avanço 
da idade que contribui para alterações no organismo humano as quais facilitam o 
desenvolvimento de muitas doenças.  Neste sentido, este projeto visa oportunizar 
aos participantes da Unati a conscientização sobre a importância da adoção de um 
estilo de vida mais saudável através de palestras e da prática de diversas atividades 
físicas.  Para  tanto,  oportuniza-se  à  prática  de  musculação,  dança  e  ioga.  São 
destinadas duas horas semanais para cada aula e para cada turma duas vezes por 
semana. As atividades de musculação são realizadas na academia da terceira idade 
(ATI) no lago municipal de Toledo e as atividades de ioga, dança e as palestras são 
realizadas em salas de aula da Unioeste – Campus de Toledo. Dessa forma, espera-
se contribuir na promoção da saúde e do bem-estar das pessoas da Terceira idade. 

Palavras – chave: Terceira idade, saúde, atividade física.

INTRODUÇÃO: 
Os temas qualidade de vida,  bem-estar  e  promoção à saúde,  vem sendo 

amplamente  discutidos  pelos  profissionais  da  área  da  saúde  nos  últimos  anos, 
devido  às  mudanças  ocorridas  no  estilo  de  vida  adotado  pelas  pessoas  e  a 
crescente epidemia do século XX chamada estresse.

Os fatores de risco à saúde das pessoas que acompanham o novo modo de 
vida  contribuem  significativamente  para  o  aparecimento  e  desenvolvimento  de 
inúmeras doenças causadas pelo sedentarismo, estresse, alimentação inadequada 
entre outros.

A clientela da terceira idade não é exceção a essa regra, já que se encontram 
expostos aos mesmos fatores de risco que a população em geral, além do avanço 
da idade que contribui para alterações no organismo humano as quais facilitam o 
desenvolvimento  de  muitas  doenças,  sendo  assim  essa  clientela  específica 
necessita de cuidados especiais e maior atenção.  

Nessa perspectiva, propõem-se algumas estratégias ou alternativas de ações 
de  conscientização  e  prevenção  de  inúmeras  doenças,  especialmente  as 
hipocinéticas  causadas por  hábitos  de  vida  inadequados que atingem o sistema 



cardiovascular,  o  aparelho  locomotor  passivo  e  ativo,  o  sistema  metabólico,  o 
sistema hormonal e o sistema nervoso.

Segundo  Weinek  (2001)  as  ações  mais  indicadas  são  atividades  de 
resistência (cardiovascular) aptidão física geral, flexibilidade e força (postura) e de 
agilidade e habilidade (coordenação), que se encontram presentes principalmente 
nos esportes,  jogos,  ginástica,  danças,  ioga,  alongamento  e  relaxamento,  ações 
informativas entre outras.

As atividades de resistência  são importantes  para a saúde,  pois  ativam a 
circulação sanguínea como um todo, levando a um aumento da aptidão física geral, 
assim como a prevenção de doenças cardiovasculares (30 a 40% dos custos com 
doenças) e o fortalecimento do sistema imunológico.

Os principais objetivos do trabalho de resistência são aumentar o rendimento 
cardíaco  a  partir  da  dilatação  cavidades  internas  e  hipertrofia  da  musculatura 
cardíaca  deixando  o  coração  mais  forte  e  reduzindo  o  trabalho  cardíaco  diário. 
Assim  como,  aumentar  a  quantidade  de  sangue,  que  consiste  em  um meio  de 
distribuição de oxigênio e renovação de gás carbônico. O aumento do número de 
glóbulos vermelhos e capacidade de transportar oxigênio aumenta a qualidade do 
fluxo  sanguíneo que diminui  exigência  sobre o coração e produz um efeito  anti-
entupimento.

De uma maneira geral as atividades de resistência melhoram a capacidade 
psíquica (indivíduos mais equilibrados), a circulação sanguínea cerebral (aumenta 
concentração e memorização), a defesa imunológica.(aumenta glóbulos brancos e 
células de defesa), a termorregulação (mudanças de temperatura), o convívio social 
(hormônios morfina e endorfina, aumenta a disposição), a autonomia nas Atividades 
de  Vida  Diária  (AVDs)  e  o  sono  (liberação  de  hormônios  –  paz  interna). 
Conseqüentemente,  diminuem  o  estresse,  o  medo,  a  depressão,  as  doenças 
sistema venoso e o risco de cálculo biliar.

Além de atividades de resistência para a manutenção da saúde e prevenção 
de doenças são indicadas as atividades de força, que contribuem para regular a 
liberação dos hormônios sexuais,  que agem sobre a musculatura, a consistência 
óssea  e  na  capacidade  de  recuperação,  prevenir  problemas  posturais:  fraqueza 
muscular  abdominal  e  das  costas  causa  problemas  posturais  –  2ª  causa  de 
aposentadoria,  aumentar  a  pressão  baixa:  a  tensão  aumentada  na  musculatura 
permanece por 48 horas, o que eleva a pressão por dois dias. 

Da mesma forma, influenciam na diminuição do desenvolvimento de artrose, 
pois  a  musculatura  forte  melhora  a  movimentação  e  protege  a  articulação  de 
impactos,  no  aumento  da  atividade  bioelétrica  do  cérebro:  evitando  perda  de 
dendritos, aumenta ligações sinápticas e capacidade total de rendimento, aumenta 
distribuição de endorfina que melhora disposição e diminui dor.

E  ainda,  previne  osteoporose,  pois  evita  perdas  ósseas  pela  exigência 
muscular,  de  sustentação  e  liberação  de  hormônios,  diminui  quedas,  já  que 
possibilita reações mais rápidas aos obstáculos (tropeçar, escorregar) e aumenta a 
autonomia: aumenta a aptidão para participação ativa na vida, independência nas 
AVDs.



Também são consideradas de suma importância para a saúde do ser humano 
atividades  de  desenvolvimento  da  flexibilidade,  visto  que  elas  contribuem  para 
aumentar a capacidade psicofísica de suportar esforços (a diminuição da amplitude 
diminui  a  força),  na  diminuição  do  trabalho  muscular  (musculatura  rígida  > 
resistência  para  a  realização  de  movimentos  >  cansaço),  na  profilaxia  postural 
(fortalece  a  musculatura  abdominal  e  alonga  músculos  flexores  do  quadril  e 
paravertebrais),  na  prevenção  de  lesões  (com  ligamentos,  tendões  e  músculos 
elásticos as cargas repentinas são amortecidas), na facilitação do aprendizado de 
movimentos (melhora a realização dos movimentos), no aumento da recuperação de 
esforço (no alongamento o músculo é relaxado, o que promove rápida regeneração) 
e no aumento da autonomia (AVDs, amarrar sapato). Além disso proporcionam um 
efeito  psicorregulativo  (especialmente  associados  à  respiração  relaxam  corpo  e 
mente).

Finalmente,  as  atividades  de  coordenação  também  são  indicadas  para  a 
promoção  da  saúde,  pois,  aumentam  a  capacidade  psicofísica  de  rendimento 
(autoconfiança,  quanto  mais  coordenado  o  movimento  melhor  rendimento), 
contribuem para a economia do trabalho muscular (utilização somente dos músculos 
necessários),  para  a  prevenção  de  lesões  (lesões  ocorrem  por  déficits  de 
coordenação intermuscular – ações de diferentes músculos não está coordenada, ou 
por déficits  de regulação intramuscular – as fibras não são contraídas o suficiente, 
causando  distensões),  ativam  o  cérebro  (torna  os  neurônios  maiores  e  mais 
capazes),  melhoram  o  Convívio  Social  (desinibição),  aumenta  a  autonomia 
(independência) e aumentam a capacidade psicofísica.

OBJETIVOS:
-  Oportunizar  aos  participantes  da  Unati  a  prática  de  diversas  atividades  físicas 
voltadas à promoção da saúde e bem-estar.
- Proporcionar através de ações informativas a conscientização sobre a promoção 
da saúde e do bem-estar.
-  Promover  através  das  dinâmicas  de  conscientização  e  das  ações  práticas 
subsídios teóricos e práticos para a mudança de hábitos e adoção de um estilo de 
vida mais saudável. 
- Desenvolver o gosto pela atividade física.
- Proporcionar oportunidades de vivências e interações sociais entre os praticantes.

MÉTODOS:  Com o intuito de promover a conscientização sobre a adoção de um 
estilo de vida saudável e atender as necessidades e expectativas dos participantes 
do projeto, são proporcionadas diversas formas de ações, tanto informativas quanto 
práticas ou de prevalência  física.  Em relação às informativas,  essas se efetivam 
através  de  palestras  ou  encontros  de  discussão  sobre  temas  relacionados  à 
promoção  da  saúde  e  qualidade  de  vida,  como  alimentação,  comportamento 
preventivo, estresse, relacionamento social e atividade física. 

Além  disso,  oportuniza-se  à  prática  de  musculação,  dança  e  ioga.  São 



destinadas duas horas semanais para cada aula e para cada turma duas vezes por 
semana. As atividades de musculação são realizadas na academia da terceira idade 
(ATI) no lago municipal de Toledo e as atividades de ioga, dança e as palestras são 
realizadas em salas de aula da Unioeste – Campus de Toledo. 

Nas aulas de ioga, ginástica, alongamento e relaxamento serão realizados 
exercícios  de  força,  resistência  muscular  localizada  e  geral,  alongamento  e 
flexibilidade, além de relaxamento.

Nas aulas de dança, os conteúdos são as danças de salão (bolero, tango, 
samba, valsa, rancheira, rock, mambo, salsa, gafieira, chote, vanerão, marcha), as 
danças folclóricas (alemã, italiana, gaúcha) e as danças circulares.

Os princípios metodológicos gerais que norteiam qualquer das atividades são 
os propostos por Weinek (2001), tais como:

• Aumento cuidadoso da carga e intensidade.
• Aumento do volume anterior ao da intensidade
• Iniciar com método intervalado de cargas.
• Manter regularidade
• Privilegiar o prazer
• O  rendimento  atingido  por  um  treinamento  de  longo  prazo  é  mais 

duradouro.

CONCLUSÕES:  Apesar do projeto desenvolver-se à pouco tempo e os resultados 
serem apenas parciais,  identificou-se a partir  da opinião e dos depoimentos dos 
participantes efeitos positivos na vida cotidiana através da realização das atividades. 
Independentemente da atividade que integram os participantes relataram sentir mais 
disposição  para  a  realização  das  tarefas  do  dia-a-dia,  além  de  um  sono  mais 
tranqüilo e a diminuição ou até em alguns casos o desaparecimento de dores em 
diversas partes do corpo. 

Da mesma forma, os participantes do projeto relataram ter percebido aumento 
da  força  muscular,  da  flexibilidade  articular,  da  resistência,  do  equilíbrio  e  da 
agilidade  ao  realizar  atividades  simples  do  dia-a-dia  como  andar  de  bicicleta, 
carregar um objeto pesado, abrir frascos ou vidros, subir escadas, lavar, entrar e sair 
do carro, sentar e levantar, entre outros.

Espera-se  com  a  realização  deste  projeto  continuar  contribuindo  para  a 
promoção da saúde e do bem-estar das pessoas da Terceira idade que fazem parte 
da Unati – Campus de Toledo.
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RESUMO: O  Projeto  Ambulatório  de  Enfermagem  Unioeste/Foz  é  uma 

proposta  de  assistência  de  enfermagem  aos  transeuntes  da  aduana 

Brasil/Paraguai. O objetivo do trabalho foi a construção de protocolos para o 

atendimento  pré-hospitalar  a  serem  implantados,  que  servirão  de  apoio 

técnico para as práticas assistenciais da equipe de enfermagem que compõe 

o Projeto. Acadêmicos de Enfermagem da Unioeste/Foz realizaram estudo 

bibliográfico para elaboração dos protocolos de atendimentos baseados em 

documentos e instituições de referência nacional e internacional. Os temas 

foram divididos por sistemas,  onde grupo de até quatro  acadêmicos ficou 

responsável por um tema, que posteriormente foram apresentados a equipe 

do  projeto  para  avaliação  e  aprovação.  Os  resultados  demonstraram  a 

importância  do  trabalho  em equipe  para  atingir  um objetivo  comum,  e  já 

geraram protocolos para o atendimento aplicáveis a um simples mal estar até 

uma  parada  cardiorrespiratória.  Estes  protocolos  serão  implantados  e 

avaliados no decorrer do projeto. Concluiu-se que a experiência vivenciada 

contribuirá  para  a  prática  profissional,  capacitando o  egresso a realizar  a 

assistência de enfermagem de forma sistematizada.



Palavras  chaves: Assistência  de  enfermagem  pré-hospitalar;  protocolo; 

fronteira.

1. INTRODUÇÃO.

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é um tipo de assistência emergencial 

ao paciente, que merece destaque pelas suas peculiaridades. 

Este  tipo  de  atendimento  caracteriza-se  como  todo  e  qualquer  tipo  de 

assistência  realizada,  de  forma  direta  ou  indireta,  sempre  fora  do  âmbito 

hospitalar,  utiizando-se os diversos meios e métodos disponíveis,  visando à 

manutenção da vida e/ou a minimização das seqüelas, e geralmente envolve o 

trabalho  de  uma  equipe  multidisciplinar  de  profissionais  da  área  da  saúde, 

incluindo-se aí  o profissional  da área de Enfermagem  (Lopes & Fernandes, 

1999).

Na  assistência  pré-hospitalar,  onde  constantemente  há  uma  pressão 

exacerbada  pelos  conflitos  intrínsecos,  torna-se  imprescindível  um 

entrosamento profissional adequado entre a equipe multidisciplinar. E é neste 

contexto  que  a  Enfermagem  tem  papel  fundamental  no  que  tange  o 

desenvolvimento de suas ações (Lopes & Fernandes, 1999).

O APH é a assistência prestada, num primeiro nível de atenção às pessoas 

acometidas por agravos de natureza clínica, traumática ou ainda psiquiátrica, 

que possam causar  danos reversíveis  ou  irreversíveis,  ou  mesmo a  morte, 

provendo  assistência  e/ou  transporte  adequado  a  um  serviço  de  saúde 

hierarquizado (Lopes & Fernandes, 1999).

A  primeira  tentativa  de  organização  do  serviço  ocorreu  em  1792  por 

Dominique  Larrey,  cirurgião  e  militar,  que  praticava  os  cuidados  inicias  às 

vitimas nas guerras do período napoleônico (BAU, 2007). 

No Brasil, o APH teve início no ano de 1986, no Estado do Rio de Janeiro 

onde se adotou o modelo de atendimento Francês. E em 1990, foi criado em 

Curitiba/PR o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência 

(SIATE), através de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança 



Pública (SESP), Instituto de Saúde do Estado do Paraná (ISEP) e a Prefeitura 

Municipal  de  Curitiba,  através  de  Termo  de  Cooperação  Técnica,  sendo  o 

primeiro  sistema do  gênero  implantado no Brasil,  servindo  como referência 

para os demais Estados da Federação (Kaiser et al., 1995). 

No  Brasil,  os  agravos  relacionados  às  causas  externas,  descrevem um 

quadro  de  necessidades  sociais  maiores  que  o  conjunto  de  ações 

programáticas  até  o  momento  implantado  na  área.  Foi  neste  contexto  de 

atenção das causas externas que a Secretaria da Receita Federal de Foz do 

Iguaçu  convidou  a  Unioeste/Foz,  através  do  Curso  de  Enfermagem,  para 

implantar uma estrutura que viesse atender as demandas localizadas na região 

Aduana Brasil/Paraguai. Este pedido é justificado, pelo fato de que ali trafegam 

turistas  do  país  e  de  todo  o  mundo,  chegando  atingir  um  fluxo  semanal 

aproximado de 34.000 pessoas.

Neste contexto, foi gerada a necessidade de serem elaborados protocolos 

de APH, com ênfase à assistência de Enfermagem. Dentre eles podem ser 

citados protocolos que vão desde o atendimento de uma crise hipertensiva, 

insuficiência respiratória aguda, até uma parada cardiorrespiratória. 

2. OBJETIVOS.

O objetivo do trabalho foi  a construção de protocolos para o APH a ser 

prestada no futuro Ambulatório de Enfermagem a ser implantado na região da 

Aduana Brasil/Paraguai, e adicionalmente, desde já, submeter os acadêmicos 

do Curso de Enfermagem ao aprendizado e a experiência da sistematização da 

assistência em Enfermagem.

3. MÉTODOS.

Este trabalho foi realizado por meio de levantamento bibliográfico, baseado 

em referências nacionais e internacionais, e foi dividido em três etapas:

1) Primeira etapa: Foram realizadas reuniões com a equipe envolvida no 

Projeto, onde os temas foram divididos por sistemas do corpo humano. Nestas 



reuniões,  foram  constituídos  grupos  de  até  quatro  acadêmicos,  cada  qual, 

responsável pela formulação do esboço do respectivo protocolo;

2) Segunda etapa: Nova reunião da equipe para a discussão e aprovação 

dos protocolos propostos na primeira etapa;

3)  Terceira  etapa: Finalização  dos  trabalhos,  com  a  formatação 

objetivando a padronização dos textos dos protocolos de APH.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS.

Os resultados obtidos neste estudo foram norteados pelo entendimento do 

pesquisador em relação a um instrumento de coleta de dados, constituído na 

forma de um roteiro sistematizado para o levantamento de sinais e sintomas do 

ser humano, que são os protocolos de APH. 

Estes protocolos viabilizarão a interação enfermagem/cliente e o cuidado 

profissional,  além  de  possibilitarem  o  fornecimento  de  dados  que  suscitem 

hipóteses  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas,  colaborando  com  os 

conhecimentos próprios da profissão.

No APH, existe a necessidade de triagem clínica do caso atendido, e, além 

disso,  a  necessidade  de  restabelecimento  dos  sinais  vitais  da  pessoa 

acometida. Portanto, esta primeira triagem clínica, se dá no local onde cliente 

se  encontra,  e  é  de  responsabilidade  da  equipe  de  APH prestar  todos  os 

cuidados imediatos, visando prevenir futuras complicações na saúde do cliente 

(BRASIL, 2006).

Desta forma faz-se necessário que a equipe trabalhe de forma sincronizada 

com objetivo  em comum que  é  o  de  atender  as  necessidades  básicas  do 

cliente. E para que haja a garantia de que isso ocorra de forma integral, os 

protocolos  de  APH  são  instrumentos  essenciais,  que  se  constituem  de 

conjuntos de procedimentos e técnicas, a serem seguidos por toda a equipe de 

atendimento (BRASIL, 2006).

A seguir, encontra-se exposto um exemplo de protocolo de APH elaborado 

pelos Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Unioeste/Foz do Iguaçu. 



Quadro  1: Protocolo  de  atendimento  para  vítima  com  Insuficiência 
Respiratória Aguda.

    

                                                                                        

A Enfermagem como ciência, esta baseada numa ampla estrutura teórica. 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o método que trata 

de  uma  abordagem  deliberativa  de  solução  de  problemas,  que  exige 

habilidades técnicas, cognitivas e interpessoal (BRITTAR, 2006).

A  Assistência  de  Enfermagem  deve  estar  direcionada  para  as 

necessidades do cliente, da família e da comunidade. O planejamento é uma 

das fases fundamentais para o sucesso do atendimento e deve existir antes 

mesmo  que  o  agravo  aconteça.  O  ambiente  pré-hospitalar  deve  estar 

preparado sob o ponto de vista de equipamentos, e acima de tudo, em seus 

recursos humanos, pois na maioria das vezes, as emergências não podem ser 

previstas (RIBEIRO, 2001). 

Aguardar a chegada 
do Samu

Mantê-lo com cabeceira 
elevada 45⁰

Instale máscara de O₂ entre 
2 à 3l/min.

Manter vias aéreas 
permeáveis

Acionar o Samu, 
caracterizado como 
emergência clinica

Vítima

Sinais de alerta:

Tosse; dispnéia a 
esforços, 
cianose, sibilos, 
fadiga, retração 
supra-clavicular e 
intercostal.

Instalar oxímetro de pulso e 
controlar saturação de O₂; 
Monitorar SSVV; Atentar-se 
para o nível de consciência.

Tranqüilize e coloque-o em 
uma posição confortável

ALGORITMO: Insuficiência 
Respiratória Aguda.



A  experiência  de  elaborar  os  protocolos  de  APH  possibilitou  aos 

Acadêmicos entenderem melhor a Assistência de Enfermagem, pelo processo 

de SAE, uma vez que deverá ser proporcionada uma assistência de qualidade. 

Adicionalmente, a coleta de dados a que podem ser obtidos no APH do 

futuro  Ambulatório  da  Aduana  Brasil/Paraguai,  viabilizará  também  a 

constituição  de  uma  base  de  dados  completo  sobre  as  necessidades, 

problemas de saúde, práticas de saúde, valores e estilo de vida dos clientes, e 

demais  experiências  relacionadas,  tornando  possível,  estudos  mais 

abrangentes e o refinamento dos instrumentos propostos.

Portanto,  considerando a relevância  da SAE para a  prática  profissional, 

observou-se a necessidade de aprimorar cada vez mais os conhecimentos dos 

Acadêmicos para sua execução, trabalhando com instrumentos específicos e 

aplicáveis  a  cada  realidade,  de  forma  a  oferecer  um  cuidado  integral  e 

qualificado aos clientes.

5. CONCLUSÕES.

1) Em  respeito  aos  compromissos  estabelecidos  entre  a  Unioeste  e  a 

Receita  Federal  do  Brasil,  e  com base  nos  conhecimentos  de  SAE,  foram 

elaborados protocolos de APH do futuro Ambulatório de Enfermagem a ser 

implantado na região da Aduana Brasil/Paraguai em Foz do Iguaçu/PR.

2) A oportunidade de construção dos Protocolos para APH concedida aos 

Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Unioeste/Foz do Iguaçu constutui-se 

numa experiência valiosa de aprimorar e exercitar a técnica de SAE, que por 

sua vez,  será uma ferramenta de trabalho constante em suas futuras vidas 

profissionais.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho é sensibilizar as pessoas sobre o cuidado 
com o ostomizado e incontinente. Introduzir o acadêmico junto a comunidade, 
para que os mesmos aprimorem seus conhecimentos e possam prestar uma 
assistência de enfermagem aos portadores de ostomias e incontinência. Para 
que todos tenham acesso às informações e saibam como cuidar da pessoa 
ostomizada  e  incontinente.  Faz  parte  de  um  trabalho  que  vem  sendo 
desenvolvido junto a Associação dos Ostomizados do Oeste do Paraná, por 
meio  do  Projeto  de  Extensão  Assistência  de  Enfermagem  ao  Ostomizado. 
Neste  projeto  são  atendidos pessoas com incontinência  urinária  e  pessoas 
ostomizadas, de Cascavel e região. Os que residem fora desse domicilio, são 
atendidos, orientados no Núcleo e encaminhados para suas cidades de origem. 
Este  trabalho  possibilita  aos  participantes  a  oportunidade  de  conhecer  um 
pouco sobre o que é incontinência, o que é ostomia, os tipos, as causas, tipos 
de equipamentos, dispositivos disponíveis e existentes, vão aprender na prática 
como cuidar desses usuários.
O  desvio  do  transito  intestinal  e/ou  urinário  pode  ser  causado  por  fatores 
adversos tais como: ferimento por arma branca (FAB), ferimento por arma de 
fogo  (FAF),  doenças  inflamatórias  do  intestino,  entre  elas  destacamos  a 



retocolite ulcerativa, doença de Cronh, diverticulite, tomores e mal formação 
congênita.  A  realização  de  um  estoma  seja  de  caráter  temporário  ou 
permanente é uma experiência traumatizante para a pessoa e seus familiares. 
Conforme  as  causas,  ninguém  está  livre  de  precisar  de  uma  ostomia.  A 
readaptação e aprendizado em manejar a bolsa coletora é uma certeza na vida 
da  pessoa  ostomizada.  A  incontinência  urinária  na  maioria  das  vezes  é 
causada por  trauma raque medular,  os  lesados medulares  não conseguem 
eliminar  a  urina  normalmente,  necessitando  com  isso  de  orientações  de 
enfermagem  e  treinamentos  para  fazerem  o  auto  cateterismo  e  o  uso 
adequado de equipamentos e dispositivos disponíveis. 
O  objetivo  deste  projeto  é  aproximar  e  orientar  o  acadêmico  para  prestar 
atendimento  diferenciado  aos  incontinentes  urinários  e  aos  ostomiazados, 
sendo  um  elo  na  readaptação  ao  seu  novo  estilo  de  vida,  por  meio  de 
atendimento individual e em grupo. 
Projetamos  a  importância  da  participação  da  Universidade  no  sentido  de 
despertar e instrumentalizar os acadêmicos, inserindo-os no atendimento de 
pessoas portadoras de necessidades especiais, além do hospital.
 A contribuição esperada é a de que quanto mais pessoas souberem o que é 
ser  ostomizado  e  incontinentes,  aprenderem como  cuidar  e  auto-cuidar-se, 
menos traumas as pessoas terão quando deparem com a necessidade de uma 
ostomia ou uma incontinência urinária. 
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Tratamento de pacientes portadores da síndrome da 

combinação.

Tagliari, Ivânio1; Kammers, Ana Cristina Esteves2; Carneiro, Franciele Pereira3; 

Aroca, Janaina Paula4; Santos, Rosana Aparecida dos3; Mendonça, Marcio José5.

Área Temática: Saúde

 Modalidade de apresentação: Painel

RESUMO:

A  síndrome da combinação  descrita  pela  primeira  vez  por  Kelly,  em 1972,  é 

definida como um conjunto de 05 características: diminuição do rebordo residual 

na região anterior maxilar, crescimento das tuberosidades, hiperplasia papilar na 

região de mucosa do palato duro, extrusão dos dentes remanescentes anteriores 

inferiores  e  perda  óssea  na  região  abaixo  das  selas  das  próteses  parciais 

removíveis. O objetivo do presente trabalho foi divulgar a existência da Síndrome 

da Combinação para os profissionais ligados à Odontologia e ainda treinar os 

estudantes  de  graduação  em  Odontologia  da  UNIOESTE  para  o  tratamento 

desses pacientes e, além disso, proporcionar tratamento reabilitador a pacientes 

portadores dessa Síndrome. Participaram desse projeto de extensão acadêmicos 

do curso de Graduação em Odontologia, os quais participaram de aulas teóricas 

ministradas  pelos  docentes  envolvidos,  realizaram  atendimento  na  forma  de 

triagem,  e  realizaram  reabilitação  oral  dentro  da  filosofia  de  tratamento  para 

pacientes portadores da Síndrome da Combinação em 9 pacientes

PALAVRAS-CHAVE:  Síndrome  da  Combinação;  Prótese  Parcial  Removível; 

Reabilitação Oral

1 Discente do curso de graduação em Odontologia;
2 Mestranda em Prótese Dentária da Faculdade e Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic;
3 Professora do Curso de Odontologia da Unioeste – Campus Cascavel;
4 Professora do curso de Fisioterapia da Uniamérica; 
5 Professor do Curso de Odontologia da Unioeste – Campus de Cascavel



INTRODUÇÃO:

Diversos  autores  na  literatura  internacional  odontológica  têm  citado  a 

importância  de  um  tratamento  direcionado  para  os  pacientes  portadores  da 

síndrome da combinação.1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 O plano de tratamento desses deverá ser 

direcionado no sentido de minimizar os danos causados e prevenir a gravidade 

dos sintomas  presentes,  portanto,  possibilitando a  manutenção da saúde  das 

estruturas presentes.

O profissional deve objetivar a diminuição da velocidade de reabsorção 

óssea. Para tal deverá ser confeccionada próteses com distribuição uniforme de 

forças  sobre  a  maior  área  de  suporte  possível  e  com um correto  selamento 

periférico. A prótese deve realizar o mínimo de movimentos possíveis sobre a 

superfície basal do osso residual. 6,7

O objetivo básico do tratamento dos pacientes com estas características 

deve  estar  centrado  no  obtenção  de  uma  oclusão  que  minimize  as  cargas 

oclusais na região anterior maxila.4,7

Durante  o  tratamento  desses  pacientes  diversos  autores  indicam  a 

possibilidade de se utilizar,  na região anterior,  dentes artificiais em resina,  ao 

invés de dentes em porcelana ou com dureza elevada, pois, gerariam um grande 

estresse oclusal. Considerando ainda que os dentes artificiais em resina sofrem 

um processo de abrasão muito rápido, o profissional pode optar pela confecção 

de onlays metálicas ou ainda por confeccionar restaurações em amálgama na 

face  oclusal  dos  dentes  posteriores,  com o  objetivo   de  aumentar  a  vida  útil 

desses dentes artificiais.3,4

Quando o profissional traçar um plano de tratamento para pacientes com 

a maxila totalmente desdentada e mandíbula parcialmente desdentada, deverá 



sempre considerar o risco de desenvolvimento da síndrome da combinação. 

Os pacientes devem ser educados a vir aos retornos mais freqüentes, o 

que  é  essencial  para  evitar  o  desenvolvimento  dessa  síndrome.  O  cirurgião-

dentista  deve  realizar  o  tratamento  de  pacientes  com  a  maxila  totalmente 

desdentada e a mandíbula parcialmente edêntula de maneira meticulosa, ciente 

que a instituição de um tratamento adequado desde o início é imprescindível para 

o  sucesso  do  caso,  e  ainda  que  em  muitas  situações  é  necessário  que 

profissionais de outras áreas da saúde atuem em conjunto a fim de promover um 

sucesso a longo prazo desse tratamento. Todo paciente deve ser conscientizado 

de que uma longa vida útil de suas próteses com o menor dano possível aos seus 

tecidos  orais  somente  pode  ser  conseguido  com  retornos  freqüentes  para  a 

manutenção de suas próteses.2,  7Considerando a alta  incidência  deste tipo de 

síndrome nos pacientes adultos, há necessidade de aprimorar os conhecimentos 

dos alunos no tratamento deste tipo de pacientes, dessa forma, melhorando o 

atendimento dos mesmos no Campus de Cascavel, e além disso, disseminar o 

conhecimento das especificidades do tratamento dessa síndrome

OBJETIVOS:

O  objetivo  desse  projeto  de  extensão  foi  realizar  o  atendimento  de 

pacientes  portadores  da  síndrome  da  combinação  e  ainda  aprofundar  o 

conhecimento dos alunos de curso de graduação para o tratamento dos pacientes 

portadores da síndrome da combinação.

MÉTODOS:

Inicialmente  os  alunos  e  os  profissionais  envolvidos  foram  calibrados 

através  de  aulas  teóricas  e  discussão  sobre  as  condutas  indicadas  para  o 

tratamento dos pacientes portadores da síndrome da combinação. O conteúdo 

programático das aulas foi: Introdução a Reabilitação Oral por meio de próteses, 



Exame Clínico, Planejamento de Prótese, Utilização do Delineador, Preparo de 

dentes,  Confecção  de  guias  de  transferência,  Moldagens  em  Prótese  Parcial 

Removível, Prova da estrutura metálica, Planos de Orientação e Montagem em 

ASA,  Prova  dos  dentes  e  ajuste  oclusal  em  ASA,  Alteração  das  superfícies 

oclusais,  Instalação  e  Rembasamento  de  próteses  removíveis.   Durante  o 

atendimento clínico dos pacientes, inicialmente os voluntários foram triados a fim 

de  selecionarmos  os  pacientes  portadores  da  síndrome  da  combinação,  na 

seqüência  dos  trabalhos  reabilitadores  diversas  discussões  em  grupo  foram 

realizadas a fim de determinar os procedimentos terapêuticos a serem realizados.

DICUSSÃO E RESULTADOS:

Os pacientes foram atendidos nas Clínicas Odontológicas do Campus de 

Cascavel da UNIOESTE, onde receberam atendimento direcionado ao tratamento 

e  prevenção  do  agravamento  dos  sintomas  relacionados  à  síndrome  da 

combinação. Inicialmente foram realizados atendimento a 81 pacientes, na forma 

de triagem com objetivo  de  selecionar  os  pacientes  com as característica  da 

síndrome  objeto  de  estudo  desse  projeto  e,  além  disso,  examinar  e 

posteriormente  encaminhar  esses  pacientes  para  o  tratamento  específico  nas 

diversas modalidades para a resolução da sua saúde bucal. Após a seleção dos 

pacientes portadores da síndrome da combinação, n= 9, esses começaram a ser 

submetidos a procedimentos odontológicos de adequação do meio bucal, dentre 

esses: periodontia, dentística, e instruções de higiene oral. 

Após  a  realização  da  adequação  do  meio  bucal  desse  pacientes,  foi 

realizado  o  tratamento  reabilitador  por  meio  da  combinação  de  prótese  total 

superior e prótese parcial removível inferior. Após a instalação das próteses os 

pacientes  foram  submetidos  em  média  a  3  consultas  de  proservação  do 

tratamento reabilitador. 

De  acordo  com  a  literatura  consultada,  podemos  verificar  que  as 

alterações decorrentes da síndrome da combinação devem ser prevenidas, antes 



de tudo. Portanto, o plano de tratamento de pacientes que apresentam tendência 

a possuir arcos totalmente desdentados superiores e parcialmente dentados com 

dentes  remanescentes  somente  na  região  anterior  mandibular,  deve  ser 

direcionado no sentido de se evitar o aparecimento das alterações comuns a esta 

doença. No caso de pacientes que apresentam sinais de desenvolvimento desta 

síndrome devemos direcionar  nosso tratamento  mais uma vez,  no  sentido  de 

evitar o agravamento destes sinais. 

Desta  forma,  consideramos  que  o  tratamento  reabilitador  destes 

pacientes deve ser realizado no sentido de se evitar concentrações de cargas 

oclusais  em  regiões  mais  propensas  a  reabsorção  do  rebordo  alveolar,  por 

exemplo,  região  anterior  da  maxila,  além  disso,  devemos  evitar  a  perda  da 

contenção  oclusal  posterior  e  com  conseqüente  perda  da  dimensão  vertical 

adequada, que pode ocorrer pela perda de elementos dentais ou pelo processo 

de abrasão entre os dentes artificiais. Assim sendo, indicamos a confecção de 

dentes  artificiais  posteriores  com  a  oclusal  em  metal,  a  fim  de  se  evitar  o 

desgaste por abrasão dos dentes artificiais. 

Devemos utilizar também técnicas de moldagem que nos propicie uma 

satisfatória adaptação das bases das próteses sobre o rebordo residual e, além 

disso, devemos delinear os modelos de arcos parcialmente desdentados para se 

obter  um correto desenho da estrutura metálica de prótese parcial  removível 

dentro de adequados princípios biomecânicos, proporcionando desta forma uma 

adequada retenção, estabilidade e suporte às próteses ..

Todavia,  como em todo tratamento reabilitador  através de  próteses,  o 

paciente  deve  conscientizado  quanto  à  importância  de  cuidados  com  a  sua 

prótese, incluindo higienização adequada, e retornos periódicos para reavaliação 

de seu tratamento.   

CONCLUSÕES:

         De acordo com as discussões realizadas,  a  literatura  revisada e os 



tratamentos  clínicos  realizados  foi  possível  concluir  que  o  conhecimento  dos 

sinais  de  destruição  dos  tecidos  de  suporte  que  caracterizam  a  chamada 

Síndrome  da  Combinação  é  de  grande  relevância  para  o  profissional  da 

odontologia,  para  que  dessa  forma  possa  instituir  um  plano  de  tratamento 

adequado, sempre que necessário multiprofissional. Além disso, os profissionais 

envolvidos  no  tratamento  dessa  patologia  devem  estar  aptos  a  tratar 

adequadamente  esses  pacientes  considerando  as  especificidades  dessa 

patologia e ainda prevenir o aparecimento e/ou agravamento dessa síndrome.
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Área Temática: 06 Saúde
Apresentação: Oral

RESUMO: A partir  dos dados obtidos observou-se que a maioria  das famílias possui 
renda mensal média de 1 salário mínimo e meio. A composição familiar se da na maioria 
por 2 pessoas sendo que a faixa etária predominante é a de 0 à 20 anos. Os resultados 
demonstram que a maior parte da população é composta por mulheres e a maioria delas 
é  solteira.  Estas  famílias  possuem bons hábitos  de  higiene,  a  vacinação encontra-se 
completa. Sobre a importância do rio, os relatos das famílias recaem de que o mesmo e 
um esgoto, sujo, cheio de lixo e poluído. Para outras, deveria ser preservado, é saúde e 
fonte  de  lazer.  Observou-se  que  os  acadêmicos  realizam educação  em saúde  sobre 
sustentabilidade, saneamento básico, hipertensão, diabetes, vacinação, cuidados com o 
mosquito da dengue, auto-exame de mamas, preventivo de câncer, planejamento familiar, 
verificação de pressão arterial alimentação balanceada, auto-medicação e a participação 
dos moradores na associação.

PALAVRAS-CHAVE: Família. Saúde. Vigilância Ambiental.

INTRODUÇÃO:  Os objetivos da vigilância ambiental,  conforme Brasil  (2002, p.8),  são 
centrado em promover ações de proteção à saúde humana, de controle e recuperação do 
meio  ambiente  e  em “conhecer  e  estimular  a  interação  de  proteção  da  saúde,  meio 
ambiente e desenvolvimento, visando ao fortalecimento da participação da população na 
promoção da saúde e qualidade de vida”. Neste contexto, Paraná (2004) descreve que o 
saneamento,  aliado  à  vigilância  ambiental,  é  um dos  fatores  que  pode  determinar  a 
melhoria da qualidade de vida e diminuir o índice de mortalidade infantil provocada por 
doenças ocasionadas por vetores ou por doenças cuja veiculação dos microorganismos 
se dá por meio hídrico.
1 Projeto 21- Educação Ambiental, Saúde e Sociedade. Rio Quati Chico - Bairro Nova Cidade em Cascavel/PR.
2 Enfermeira, docente do Curso de Enfermagem da Unioeste/Campus de Cascavel/ PR. liza@certto.com.br, (45) 32238184 - 
3 Enfermeira, docente do Curso de Enfermagem da Unioeste – Campus de Cascavel/P.R. 
4 Técnico-Administrativos que participam do Projeto.
4     Técnico-Administrativos que participam do Projeto
5 Acadêmica bolsista de extensão do projeto Vigilância Ambiental carolzinha_amaral@hotmail.com, (45) 99122317
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Para OPAS/OMS (2004),  os fatores ambientais  que afetam a saúde humana são um 
indicativo  da  complexidade  e  das  interações  com o  meio  ambiente.  Neste  sentido,  a 
maioria  dos  problemas  ambientais  tem  causas  múltiplas  e  também  pode  ter  efeitos 
múltiplos.  Em  conseqüência,  a  saúde,  o  ambiente  e  o  desenvolvimento  estão 
estreitamente  vinculados.  Neste  sentido,  a  atenção  primária  ambiental,  para  a  OPAS 
(1999, p. 28),

é uma estratégia de ação ambiental,  basicamente preventiva e participativa em 
nível  local,  que reconhece o  direito  do ser  humano de viver  em um ambiente 
saudável e adequado, e a ser informado sobre riscos do ambiente em relação à 
saúde,  bem-estar  e  sobrevivência,  ao  mesmo  tempo  em  que  define  duas 
responsabilidades e deveres em relação à proteção, conservação e recuperação 
do ambiente e da saúde.

O cerne da comunidade, segundo Lazzarotto et al. (2005, p. 43) relaciona-se ao lance de 
as  “famílias  trabalharem  juntas,  empenhando-se  coletivamente,  dividindo  as 
responsabilidades  que  requerem  muitos  talentos.  A  comunidade  se  adapta  às 
capacidades  e  aos  interesses  das  famílias”.  Deste  modo,  “a  vivência  em 
parceria/associativismo em uma comunidade admite  elementos  de economia  informal, 
pela existência de intercambio [...]”. Ao mesmo tempo, a melhoria da saúde só pode ser 
atingida  mediante  esforços  conjuntos  dos  serviços  de  saúde,  do  setor  público  e  do 
privado, da comunidade e do indivíduo.
O método de trabalho proposto pelo projeto Vigilância Ambientai (VA) acontece por meio 
da visita domiciliar, que é um dos instrumentos que possibilita ao enfermeiro identificar 
como  a  família  se  expressa,  as  formas  de  trabalho,  a  vida  dos  membros,  o 
desenvolvimento do convívio familiar e como estes podem contribuir para o processo de 
cuidado, recuperação ou cura de um de seus membros. Ressalta-se que no domicilio, são 
trabalhados os  mais  diversos  conteúdos sobre,  e  principalmente  os  relacionados  aos 
programas de educação e de conscientização ambiental  por proporcionarem melhores 
condições de higiene, fazendo com que os indivíduos busquem melhores condições de 
saúde junto à família. Devido à falta de informação, a população não procura se interar 
nos  programas  propostos  através  da  educação  continuada  que  é  trabalhada  junto  à 
comunidade por  meio de ações preventivas  aplicadas pelos acadêmicos do curso  de 
enfermagem.
Outra temática abordada junto as família que participam do projeto VA e a educação 
ambiental. Segundo Paraná (2004, p. 26), a educação ambiental é considerada como um 
processo “permanente na qual o indivíduo e a sociedade tomam consciência da condição 
do seu ambiente e adquirem os conhecimentos necessários, os valores, as habilidades, 
as  experiências  e  a  determinação  que  os  tornam  aptos  a  agir  individualmente  e 
coletivamente”, auxiliando os mesmos na resolução de seus problemas.
O instrumento de trabalho dos acadêmicos que participam do projeto VA, é a educação 
em saúde considerada capaz de desencadear as ações transformadoras junto às famílias 
que residem nas áreas de risco, visando à diminuição dos fatores de risco e promovendo 
o bem-estar físico social e mental das famílias. 
A prática da educação em saúde centra-se principalmente na orientação sobre higiene 
pessoal e alimentação para a população. Os programas educativos tendem a focalizar 
somente a ação individual,  e  não as ações de alcance coletivo.  Outro aspecto muito 
importante na prática em saúde coletiva é a identificação das necessidades sentidas pela 
população-alvo,  para  o  seu  enfrentamento.  No  entender  de  Vargas  (2005,  p.  21),  o 
envolvimento no cuidar coletivo com a questão ambiental favorece a troca de experiências 



e pode formular propostas e construir saberes que abrangem a compreensão do cuidar 
“[...] não mais como uma questão de assistência individual, mas como uma dimensão do 
agir coletivo e interdisciplinar capaz de garantir a saúde humana e ambiental”.
A justificativa do presente estudo está centrada na educação em função da melhoria da 
qualidade ambiental. O estudo despertou o interesse a partir do momento em que, fomos 
convidadas  a  desenvolver  o  projeto  junto  às  famílias.  Devido  ao  fato  das  precárias 
condições de vida, o indivíduo, muitas vezes não sabe ou não associa o ambiente em que 
vive com a transmissão das doenças veiculadas por diversos fatores, tais como a falta de 
saneamento  básico,  e  acaba  se  contaminando,  pois  grande  parte  da  população  não 
possui  o  hábito  de  procurar  os  serviços  de  saúde  quando  estão  bem,  esta  procura 
acontece,  na  maioria  das  vezes,  quando  já  está  doente.  A  relevância  do  estudo  é 
fundamental na importância do trabalho nas questões ambientais, sendo que esta deve 
ser  vinculada  e  associada  à  atenção  primária  a  saúde,  que  integra  as  atividades 
desenvolvidas pelos serviços de saúde. Portanto, a estratégia desenvolvida pelo projeto 
vigilância ambiental, é destinada à proteção do meio ambiente, à promoção à saúde e à 
melhoria da qualidade ambiental. O interesse advém pela deficiência de conhecimento da 
população, sendo que a atenção primária ambiental faz parte do elenco das atividades 
realizadas pelos acadêmicos que participam do projeto.

OBJETIVO: Diagnosticar as condições de saúde e os impactos ambientais vividos pelas 
famílias que vivem nas margens do Rio Quati  Chico Direito que participam do projeto 
vigilância ambiental. 

METODOLOGIA: O projeto Vigilância Ambiental faz parte do projeto de extensão Projeto 
21:  Educação,  Saúde e Sociedade.  O projeto  atua  no  bairro  Jardim Santa  Maria,  no 
município de Cascavel. Ele conta com a participação de 19 alunos, que realizam visitas 
domiciliares mensais as 21 famílias (totalizando 71 pessoas) participantes no projeto. Os 
acadêmicos desenvolvem ações de educação em saúde e meio ambiente, promoção e 
prevenção das doenças ocasionadas pelo impacto ambiental  assim como as doenças 
oriundas  do  sistema  endócrino.  O  instrumento  de  trabalho  utilizado  consiste  em  um 
cadastro que contém informações sobre a família, o que permite realizar o levantamento 
de dados acerca do perfil socioeconômico, demográfico e as questões relacionadas ao 
impacto  ambiental,  junto  às  famílias  em  estudo.  A  análise  deste  material  coletado 
acontece por meio do método quantiqualitativo. 

RESULTADOS:  Na  seqüência  apresentam-se  os  resultados  contidos  nas  tabelas 
coletados  com  os  cadastros  aplicados  junto  às  famílias  que  participam  do  projeto 
vigilância ambientais. A partir da analise realizamos as atividades com famílias baseadas 
em educação em saúde na visita domiciliar.

Tabela 1 – Perfil das famílias pesquisadas
Variável Descrição FA FR (%)
Bairro a que pertencem NEVA 21 100
Renda Familiar Não possui renda

< que R$ 350,00
R$ 350,00 e R$ 450,00
R$ 451,00 e R$ 650,00

1
1
5
6

4,8
4,8
23,8
28,6



R$ 651,00 e R$ 850,00
R$ 851,00 e R$ 1050,00
+ de 1050,00
NI

2
1
4
1

9,5
4,8
19
4,8

Número de moradores por casa 1
2
3
4
5
6
7

2
6
5
3
2
1
2

9,5
28,6
23,8
14,3
9,5
4,8
9,5

FA = Freqüência Absoluta/ FR = Freqüência Relativa

Os resultados obtidos  demonstram que dentre  as  21  famílias,  28,6% possuem renda 
mensal entre R$ 451,00 e R$ 650,00, 23,8% tem renda entre R$ 350,00 e R$ 450,00, 
19% tem salário  superior  a  R$ 1050,00,  9,5% recebe mensal  entre  R$ 651,00 e  R$ 
850,00, 4,8% possui renda entre R$ 851,00 e 1050,00, 4,8% possui renda menor que R$ 
350,00,  4,8%  não  possui  renda,  e  4,8%  não  informou.  Com  relação  ao  número  de 
moradores  por  casa  observou-se  que  9,5  possui  1  habitante,  28,6%  (6)  possuem  2 
habitantes, 23,8% possuem 3 habitantes, 14,3% possuem 4 habitantes, 9,5% possuem 5 
habitantes, 4,8% possui 6 habitantes e 9,5% possui 7 habitantes na casa.

Tabela 2 – Perfil dos indivíduos pesquisados
Variável Descrição FA FR (%)
Idade < de 11 anos

11 e 20 anos
21 e 30 anos
31 e 40 anos
41 e 50 anos
51 e 60 anos
+ de 60 anos

18
18
11
4
10
9
1

25,4
25,4
15,5
5,6
14,1
12,7
1,4

Sexo Masculino 
Feminino

30
41

42,3
57,7

Estado civil Casado
Solteiro
Viúvo
União Consensual
Divorciado

17
40
4
9
1

23,9
56,3
5,6
12,7
1,4

FA = Freqüência Absoluta/ FR = Freqüência Relativa

A idade dos moradores demonstra que a maioria 50,8% encontra-se na faixa etária entre 
0 e 20 anos, 15,5% entre 21 e 30 anos, 5,6% entre 31 e 40 anos, 14,1% entre 41 e 50 
anos,  12,7% entre  51 e 60 anos e 1,4% possui  idade acima de 60 anos.  Os dados 
revelam que a maior parte da população em estudo, 57,7%, pertencem ao sexo feminino 
e 42,3% são do sexo masculino. Com relação ao estado civil 56,3% são solteiros, 23,9% 
casados, 12,7% união consensual, 5,6% viúvos e 1,4 divorciado.

Tabela 3 – Ocupação e grau de estudo dos pesquisados
Variável Descrição FA FR (%)
Ocupação Sem idade para trabalho

Estudante
Babá
Autônomo

4
20
1
3

5,6
28,2
1,4
4,2



Do lar
Caixa/Garçom
Costureira
Desempregado
Motorista/Pintor/Soldador
Aposentado
Eletrecista/Vendedor
Contador/Lavador/Pedreiro
Diarista
Auxiliar
Não Informou

7
3
2
2
4
3
4
6
2
2
7

9,9
4,2
2,8
2,8
5,6
4,2
5,6
8,4
2,8
2,8
9,9

Grau de Estudo Sem idade escolar
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Nível superior
Analfabeto
Não informou

3
39
1
7
7
1
3
10

4,2
54,9
1,4
9,9
9,9
1,4
4,2
14,1

Fonte: Dados obtidos do cadastro familiar (2007).
Com relação à ocupação, observa-se que a maioria, 28,2% são estudantes, 5,6% estão 
desempregados, 5,6% não possuem idade para trabalhar, 4,2% são autônomos, 4,2% 
são aposentados, 9,9% são do lar, 9,9% não informou qual é a sua ocupação e 32,2% 
possuem diversos tipos de ocupação tais como cantor, vendedor, eletricista etc. Quanto à 
escolaridade 4,2% não possui idade escolar, 4,2% são analfabetos, 54,9% tem o ensino 
fundamental incompleto, 1,4 possui o ensino fundamental completo, 9,9% possui o ensino 
médio incompleto, 9,9% possui o ensino médio completo, 1,4 possui o ensino superior.

Tabela 4 – Hábitos estilo de vida
Variável Descrição FA FR (%)
Número de vezes que escova 
os dentes por dia

1 vez por dia
2 vezes por dia
3 vezes por dia
NI

4
24
26
17

5,6
33,8
36,6
23,9

Usa dentadura Sim 
Não

15
56

21,1
78,9

Hábitos Álcool
Jogos
Fumo
Declarou não ter

4
2
11
59

5,3
2,6
14,5
77,6

Vacinas Completa
Incompleta
Atrasada
Não possui carteirinha
NI

40
15
5
4
7

56,3
21,1
7
5,6
9,9

FA = Freqüência Absoluta/ FR = Freqüência Relativa

Com relação à higiene dental, 5,6% escovão os dentes 1 vez ao dia, 33,8% 2 vezes ao 
dia,  36,6%  3  vezes  ao  dia  e  23,9%  não  informou.  A  utilização  de  prótese  dentaria 
corresponde à 78,9% dos pesquisados. Quanto aos tipos de vícios 5,3% utilizam álcool, 
2,6% costumam jogar, 14,5% utilizam o fumo, 77,6% declarou não ter vícios. Com relação 
às vacinas 56,3% encontra-se com as vacinas completas, 21,1% encontram-se com elas 
incompletas, 7,0% atrasadas, 5,6% não possui carteira de vacinas e 9,9% não informou. 
Com relação a importância do rio para estas famílias, verificou que a maioria o vêem com 
um esgoto, sujo, cheio de lixo,  poluído, algo que só atrapalha e não possui nenhuma 



importância, sendo a melhor alternativa a sua canalização. Poucos conseguem verificar a 
sua importância, e a necessidade de preservá-lo, destacando que ele é saúde e fonte de 
lazer. 
Os  acadêmicos  realizam  ações  de  educação  em  saúde  sobre,  desenvolvimento 
sustentável, problemas vasculares, alimentação equilibrada, hipertensão, verificação de 
pressão, diabetes, doenças respiratórias, higiene pessoal, cuidados com crianças, auto-
exame das mamas, exame preventivo de câncer servico-uterino, planejamento familiar. 

CONCLUSÃO: A partir dos dados obtidos observou-se que a maioria das famílias possui 
renda mensal média de 1 salário mínimo e meio. A composição familiar se da na maioria 
por 2 pessoas sendo que a faixa etária predominante é a de 0 à 20 anos. Os resultados 
demonstram que a maior parte da população é composta por mulheres e a maioria delas 
é  solteira.  Estas  famílias  possuem bons hábitos  de  higiene,  a  vacinação encontra-se 
completa. 
Segundo as famílias o Rio Quati Chico não tem nenhuma importância, consideram como 
local onde o lixo e o esgoto são jogados, meio de contaminação e para algumas destas 
famílias  e  necessário  preservá-lo.  Os  resultados  indicam  que  os  alunos,  realizam 
educação em saúde na visita domiciliar sobre os mais variados assuntos solicitados pelas 
famílias. Também verificam a pressão e encaminham ao serviço de saúde do bairro.
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Resumo

O  século  XXI  trouxe  uma  novidade  para  o  Brasil:  a  pirâmide  demográfica 
brasileira está se europeizando, e se a taxa de crescimento da população de 
idosos  se  mantiver,  em  2050  a  pirâmide  demográfica  do  Brasil  não  será 
diferente das do Primeiro Mundo. Hoje os idosos representam menos do que 
10 % da população e já vistos como uma preocupação cada vez maior pela 
sobrecarga que trazem ao sistema de saúde e previdência públicas. Com o 
atendimento  a  pessoas  que  necessitam  de  próteses  total  no  Centro  de 
Especialidades Odontológica da Unioeste (CEO), começamos a ter um maior 
contato com essa clientela e, iniciamos atividades voltadas a eles no sentido de 
maior  integralização  entre  nossos  alunos  e  essas  pessoas.  Começamos  a 
convidar  alguns dos pacientes que vinham para o atendimento ao CEO, para 
fazer parte do nosso projeto. Levantamento realizado em 30 pacientes quanto 
a  epidemiologia  culminou  com  os  motivos  que  levaram  esses  pacientes  a 
extrair  seus  dentes,  bem  com  o  tempo  que  eles  estão  usando  a  mesma 
prótese. Já que o período de troca deve girar em torno de 05 anos.

Palavra Chave: Terceira Idade, Educação, Saúde.

Introdução

Há  duas  décadas,  uma  pessoa  idosa  no  Brasil  significava  um  ser  senil  e 
amargo,  ao qual  restava uma aposentadoria  desrespeitosa e muita  solidão. 
Hoje,  a  situação  do  idoso  brasileiro  está  mudando,  embora  não  possamos 
ainda comparar essas mudanças com o que já foi conquistado pelos países 
desenvolvidos da Europa no que diz respeito à perspectiva dos cuidados que 
merecem uma pessoa de mais idade. A ciência médica vem avançando em 
busca  de  uma  vida  mais  saudável  e  novas  terapias;  novos  remédios  e 
tratamentos  surgem,  dando  reais  possibilidades  de  incluir  o  idoso  na 
sociedade. Considerando a natureza continuada da educação e o fato de ser 
essa  educação  parte  da  vida  biológica  de  qualquer  ser  humano,  o  nosso 
projeto de extensão, visa permitir aos idosos a oportunidade de crescimento 
pessoal e integração social, através de palestras  e atendimento odontológico. 
Nosso trabalho tem como objetivo permitir às pessoas da terceira idade que 
sejam sujeitos e agentes de sua promoção social, uma vez que, com o passar 
dos anos, seus papéis e status foram se perdendo. Proporcionar condições 



para  o  desenvolvimento  do  indivíduo  e  para  a  integração  na  comunidade, 
reconhecendo  seu  potencial  e  contribuição  para  com  a  sociedade  e  seus 
direitos  como  cidadão. E  também  envolver  a  Universidade  de  forma 
interdisciplinar no tratamento da questão da terceira idade, abrindo campo de 
atuação de ensino e pesquisa.
Desde 1986, o Ministério da Saúde (MS), executou o primeiro levantamento 
epidemiológico de âmbito nacional na área de Saúde Bucal, que foi realizado 
na zona urbana de 16 capitais, representativo das cinco regiões brasileiras. No 
ano 2000, o Ministério da Saúde iniciou a discussão sobre a realização de um 
amplo  projeto  de  levantamento  epidemiológico  que  avaliasse  os  principais 
agravos em diferentes grupos etários e que incluísse tanto população urbana 
como  rural.  Este  projeto,  hoje  identificado  como  “SB  Brasil:  Condições  de 
Saúde Bucal na População Brasileira”.
Os  Centros  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO)  inaugurado  em  23  de 
novembro  de  2005,  é  um  projeto  viabilizado  através  do  programa  Brasil 
Sorridente,  em  resposta  ao  levantamento  iniciado  em  1999  e,  coloca  a 
disposição  da  comunidade  carente  vários  profissionais  de  diversas 
especialidades  com  a  finalidade  de  atender  a  população  .  O  Centro  de 
Especialidades  Odontológicas  da  Unioeste  iniciou  os  atendimentos  na 
especialidade de prótese total no mês de setembro de 2006. 
O levantamento iniciado em 1999 pelo Ministério da Saúde, culminou com o 
projeto,  hoje  identificado  como  “SB  Brasil:  Condições  de  Saúde  Bucal  na 
População  Brasileira”,.  Em  2001,  foi  realizado  um  estudo-piloto,  em  duas 
cidades de diferentes portes populacionais – Canela-RS e Diadema-SP. Após a 
validação da metodologia e dos instrumentos desenhados para o estudo, foram 
executados o sorteio dos municípios amostrais e definido o início das oficinas 
de sensibilização nas diferentes regiões (RONCALLI et al., 2000). As oficinas 
de treinamento e calibração das equipes foram realizadas nos anos de 2002 e 
2003,  após as  quais  foi  iniciado  o  trabalho  de  campo,  com realização  dos 
exames e entrevistas.
Este  projeto  envolveu  a  participação  de  várias  instituições  e  entidades 
odontológicas  –  Conselho  Federal  e  Regionais  de  Odontologia,  Associação 
Brasileira de Odontologia e suas seções regionais, faculdades de Odontologia, 
além do decisivo suporte das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 
Aproximadamente  2.000  trabalhadores  (cirurgiões-dentistas,  auxiliares  e 
agentes de saúde, dentre outros) de 250 municípios estiveram envolvidos na 
realização do estudo.  Sem considerar  os  ajustes  necessários  com vistas  à 
expansão das taxas para a população em geral, a amostra obtida permite a 
produção  de  estimativas  segundo  as  principais  variáveis  de  estratificação 
previstas no projeto. A amostra pesquisada torna os dados representativos por 
macrorregião do estado e por porte populacional das cidades envolvidas, além 
do próprio município para alguns agravos e faixas etárias. 
Este relatório  apresenta dados relativos  ao perfil  de saúde bucal  no Brasil. 
Trata-se  de  um  relatório  descritivo  em  que  se  apresentam  os  principais 
resultados obtidos no estudo. 



Objetivos 

 Proporcionar  condições  para  o  desenvolvimento  do  indivíduo  e  para  a 
integração na comunidade,  reconhecendo seu potencial  e  contribuição para 
com  a  sociedade  e  seus  direitos  como  cidadão. E  também  envolver  a 
Universidade de forma interdisciplinar  no tratamento da questão da terceira 
idade, abrindo campo de atuação de ensino e pesquisa.

Métodos

1. Os métodos utilizados em nosso trabalho é a realização de palestras de 
temas diversos para os usuários do projeto,
2. Atendimento Odontológico na especialidade de Prótese, com confecção de 
Prótese Total.

Discussão e Resultados

Segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde iniciado em 2000 
que  culminou  com o  “SB Brasil:  Condições  de  Saúde  Bucal  na  População 
Brasileira”,  e a instalação dos Centros de Especialidades Odontológicas em 
todo  território  Nacional.  A  partir  desse  levantamento  tivemos  a  correta 
compreensão  dos  problemas  dentários  nacionais  incluindo  também  o 
edentulismo  em todo  território  Brasileiro.  Comparando  os  nossos  pacientes 
com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde em nível nacional sobre os 
motivos  que  levaram  os  pacientes  a  extrair  seus  dentes  temos  uma 
concordância: tanto os pacientes entrevistados pelo Ministério da Saúde com 
os nossos pacientes optaram por extrair seus dentes e colocar prótese total por 
motivo  de   dor,  cáries  extensas,doenças  periodontais,  e  baixas  condições 
financeiras  para  optar  por  um  tratamento  endodôntico,  periodontal 
restaurações, coroas de jaqueta, prótese fixa bem como a falta de instrução de 
higiene, com uso correto de fio dental e uma técnica de escovação pela qual se 
adequem. Constatamos  também que tanto os pacientes entrevistados pelo 
Ministério da Saúde com nossos pacientes  tem um entendimento errôneo de 
que a extração de todos os dentes e a colocação de uma prótese total  irá 
terminar com todos os seus problemas relacionados aos dentes. Levantamento 
realizado em nossos pacientes constatou também que os pacientes não tem 
conhecimento que a prótese deva ser trocada a cada 05 anos, chegando a 
utiliza-las  por vezes por 20, 30 ou ainda mais  anos .    

Conclusões

1. Concluímos em nosso trabalho que nossos pacientes extraíram seus dentes 



por motivos de cárie, doença periodontal, falta de condições financeiras para o 
tratamento,
2. Falta de conhecimento de técnicas de escovação e uso correto de fio dental,
3. Falta de acesso a tratamento, pois a maioria vivia na zona rural quando em 
idade jovem,
4.Entendimento  errôneo  quanto  a  extração  total  dos  dentes  quanto  aos 
problemas vindouros,
5.Falta de conhecimento da troca da prótese total  a cada 05 anos de uso.  
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Resumo: O Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar – GEPSA da UNIOESTE, campus de Francisco 
Beltrão (PR) com enfoque multidisciplinar têm por objetivo pesquisar e promover ações de extensão que 
propiciem a melhoria da qualidade dos alimentos produzidos, processados e comercializados pelas pequenas 
agroindústrias familiares do município de Francisco Beltrão e regiões sudoeste e oeste do Paraná e tem como 
ação  extensionista  atual  identificar  a  adequação  da  rotulagem  dos  produtos  alimentícios  artesanais  para 
posteriormente  oportunizar  cursos  de qualificação  no segmento  de embalagens  e  rótulos  aos  agricultores 
familiares.

Palavras-chave: Segurança alimentar, rótulo, comercialização.

Introdução

Com a criação das agroindústrias, as famílias conseguem produzir com maior valor 

agregado os seus produtos, através de contrato de integração para fixar preços, aumentar a 

quantidade  produzida,  reduzir  perecibilidade  e  riscos  de  perda  fixa;  aumentar  a  renda 

familiar;  diminuir  o  êxodo  rural  com a  fixação  da  mão-de-obra  no  campo;  ampliar  o 

emprego direto desde a produção da matéria-prima até a comercialização; suplementar o 

mercado  de  insumos  da  região;  abastecer  o  mercado  consumidor  com  produtos  de 
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qualidade e fortalecer o associativismo (SOUZA, 2002). 

Infelizmente,  a  maioria  dos  processos  de  surgimento  e  de  desenvolvimento  das 

agroindústrias  de  pequena  escala,  em  geral,  apoia-se  no  uso  de  tecnologias  de  baixa 

intensidade científica, de domínio público e, muitas vezes, de caráter artesanal. No caso da 

agroindústria  de  pequena  escala,  existe  uma  série  de  problemas  que  interferem  na 

produtividade  e  na  qualidade  da  produção,  como:  qualidade  das  matérias-primas, 

dimensionamento das linhas de produção e dos volumes produzidos, racionalização dos 

processos, higiene das pessoas e das instalações, consistência e uniformidade dos produtos, 

dificuldades  para  cumprir  a  legislação,  dificuldades  para  aquisição  de  insumos  e 

embalagens, dada sua escala de operação (VIEIRA, 1998).

O  Brasil  tem  buscado  acompanhar  a  evolução  científica  e  tecnológica  na 

industrialização de alimentos utilizando-se de vários meios para alcançar esses objetivos, 

em especial a legislação que trata da área de alimentos tanto no controle higiênico-sanitário 

e, ou, nutricional (OLIVEIRA et al., 2001). Sob esta perspectiva é fundamental oportunizar 

aos agricultores familiares, acesso à informação e a técnicas adequadas que possibilitem 

concorrer num mercado, cada vez mais exigente e competitivo.

A Rotulagem Nutricional obrigatória de alimentos é uma estratégia do Ministério da 

Saúde que visa reduzir os índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas degenerativas 

associadas  aos  hábitos  alimentares  da  população.  O  objetivo  é  proporcionar  escolhas 

alimentares saudáveis a partir das informações contidas nos rótulos dos alimentos que é 

fundamental para a redução dos índices de doenças ocasionadas pela má alimentação. 

Pretende-se com o estudo verificar a adequação da rotulagem geral e nutricional dos 

produtos  alimentícios  processados  pelas  agroindústrias  familiares  de pequeno porte  que 

comercializam no segmento varejista (supermercados) do município de Francisco Beltrão e 

região  Sudoeste  do  PR.  E  como  ação  extensionista  posteriormente  prestar  consultoria 

através de informações, orientações e cursos às agroindústrias artesanais com o intuito de 

melhorar a qualidade dos seus produtos e agregar valor na comercialização.



Objetivos

• Verificar  a  rotulagem  geral  e  informação  nutricional  dos  produtos  alimentícios 

artesanais.

• Capacitar  agricultores  familiares  artesanais  na  melhoria  da  qualidade  de  seus 

produtos.

Material e Métodos

 Através  de  verificações  que  serão  realizadas  mediante  a  aplicação  de  roteiros  de 

observação  e  formulários  para  análise  da  adequação  dos  rótulos  dos  alimentos  e  da 

informação  nutricional  constante  em  produtos  alimentícios  artesanais  embalados  na 

ausência do consumidor. 

Participarão  desta  atividade  acadêmicos  do  2º  e  3º  ano  do  curso  de  Economia 

Doméstica  que  primeiramente  farão  um  estudo  sobre  rotulagem  geral  e  nutricional  e 

posteriormente serão treinados no preenchimento do  check list  para aplicação junto aos 

estabelecimentos varejistas (supermercados) do município de Francisco Beltrão e região. 

A partir da identificação dos resultados será organizado metodologia de orientação e 

qualificação sobre rotulagem geral e informação nutricional as agroindústrias artesanais.

Discussão dos Resultados

Rotulagem de Alimentos

No Brasil,  as  declarações  obrigatórias  nos rótulos dos alimentos  embalados bem 

como as informações nutricionais estão regulamentadas. A regulamentação esta descrita na 

legislação brasileira por meio do Ministério da Saúde (MS), o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Instituto Nacional de Metrologia,  Normatização e 

Qualidade Industrial (Inmetro) (NETO, 2006). O Ministério da Saúde é responsável pelo 

controle  de  todos  os  alimentos  industrializados,  exceção  feita  aos  produtos  de  origem 



animal,  bebidas  alcoólicas,  sucos  e  mel  (MAPA),  pela  formulação,  acompanhamento  e 

avaliação  da política  nacional  de vigilância  sanitária  e  das diretrizes  gerais  da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

A Legislação tem a função de padronizar as informações essenciais, com o objetivo 

de proteger o usuário, e contribuir para a saúde dos consumidores, pois pode oportunizar a 

mudança de hábitos alimentares errôneos e contribuir para a reeducação alimentar.

O rótulo dos alimentos industrializados é um grande aliado dos consumidores para a 

tomada de decisão na aquisição de produtos alimentícios mais saudáveis e seguros.

CELESTE  (2001)  considera  os  rótulos  alimentícios  como  fatores  que  podem 

influenciar o consumidor na escolha dos alimentos. Entretanto, estes rótulos podem conter 

muitas  informações  enganosas  que  acabam “iludindo”  ou  “ludibriando”  o  consumidor, 

prejudicando  inclusive  campanhas  de  educação  alimentar.  E  podem  vir  acrescidos  de 

palavras ambíguas, confusas ou termos vagos, uma vez que uma mesma expressão ou palavra 

pode ter significados diferentes dependendo do fabricante.

Em 2003, as Resoluções – RDC nº 360 e 359, revogaram as Resoluções RDC – nº 40 e 

39  respectivamente.  A RDC nº.360,  de  23  de  dezembro  de  2003 aprovou  o  Regulamento 

Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, mantendo a obrigatoriedade da 

informação nutricional do rótulo dos produtos alimentícios de qualquer origem. Essa resolução 

alterou  significativamente  alguns  princípios  e  metodologia  na  confecção  da  informação 

nutricional. Foi suprimida a palavra “bebidas” do seu título; eliminação da obrigatoriedade da 

quantidade de colesterol presente no produto alimentício e a alteração do valor energético da 

alimentação diária de 2500 Kcal para 2000 Kcal (quilocalorias) ou 8400 KJ (quilojoules).

A Resolução nº 359 de 23 de dezembro de 2003 aprovou o Regulamento Técnico de 

Porções  de  Alimentos  Embalados  para  fins  de  Rotulagem Nutricional,  estabelecendo  a 

obrigatoriedade da medida caseira e sua relação com a porção correspondente em gramas 

ou  mililitros,  expressando  as  quantidades  em  utensílios  geralmente  utilizados  pela 

população.

    O trabalho de campo possui como resultado do estudo o Check list que será utilizado 



na  identificação  e  verificação  da  adequação  dos  rótulos  dos  produtos  alimentícios 

processados e embalados pela agroindústria familiar artesanal. 

    O instrumento de observação elaborado foi construído de acordo com a legislação 

que regulamenta a rotulagem de alimentos no País. Pois não importa a origem, se industrial 

ou artesanal todos devem se adequar às exigências do mercado.

Check List - Informações obrigatórias:
- Idioma

- Possui informações no idioma oficial do país

- Tamanho das letras dos rótulos é acessível (não inferior a 1 mm)

- Informações enganosas
- Vocábulos, denominações, ilustrações, que possa tornar a informação falsa, incorreta, induzindo o 
consumidor a erro

- Ressalta qualidade que possa induzir a engano com relação a supostas propriedades terapêuticas 

- Denominação de venda do alimento

- Necessário denominação de regulamento técnico específico

- Denominação de marca/fantasia 

- Constam palavras/frases adicionais

- Identificação de origem: (   )“fabricado em.........”  (   ) “produto.......”   (   )“industria.........”

- Nome ou razão social do fabricante:

- Endereço completo:

- País de origem:                                         Município:                                           (    )

- Nº de registro ou código do fabricante:
- Identificação do lote: (   ) sim               (   )visível      (   ) legível      (   ) indelével

- Descrição do lote:                                                                               (   ) não

- Prazo de validade: (   ) sim    dia:........mês: ............(produtos com prazo maior que 3 meses)

- Expressão utilizada na declaração do prazo:                                       (   )não

- O produto exige condições especiais de conservação:                                 - Legível:       

- Conteúdos líquidos: (   ) sim                   (   ) não

- Lista de ingredientes:       Produto único      sim   (    )            não   (   )

- Descrever lista de ingredientes integralmente: 

- Consta algum ingrediente composto:                         (  ) declarado         (   ) não declarado



- Prazo de validade:  (   ) sim                 (   ) não

- Instruções sobre o preparo de alimentos: 

- Fabricado por:                                                   nome fantasia:

- Dados p/contato: 

- Modelos de rotulagem nutricional:  (  ) vertical a    (   ) vertical b  (  ) linear  

- Peso líquido: 

- Aditivos alimentares:    (   ) declarados           (  ) não declarados       - Nome do aditivo utilizado:

- Aromas ou aromatizantes:         (   ) função               (   )classificação          (  ) nenhum dos dois 

- Condições especiais para conservação:

- Legenda visível, indicando as precauções para manutenção das características.  

- Alimentos congelados

- Indicação de alteração do prazo de validade de acordo com a temperatura de conservação.

- Preparo e uso do alimento
- Informação nutricional:  (   ) sim  (   ) não   - medida caseira de acordo legislação (   ) sim (   ) não
__________________________________
Quantidade por porção % vd (*)
Valor energético .........    Kcal =......                 Kj .... 
Carboidratos             G
Proteínas             G
Gorduras totais             G
Gorduras saturadas             G
Gorduras trans             G  Declarado (   ) sim   (  ) não
Fibra alimentar             G
Sódio             Mg
Valores 2000 kcal **
   **verificar se os valores estão de acordo com uma dieta de 2000 kcal
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400 kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades Energéticas

Considerações Finais 

É inegável a importância da Rotulagem Nutricional de Alimentos para propiciar ao 

consumidor conhecimentos e informações sobre a escolha adequada dos alimentos que irão 

compor sua alimentação diária.

Por  se  tratar  de  um projeto  de  pesquisa  e  extensão  que  envolve  a  discussão  e 

conhecimento sobre assuntos técnicos referentes à rotulagem bem como o envolvimento de 



produtores  agroindustriais  e  estabelecimentos  varejistas  (supermercados),  o  trabalho  de 

campo ainda não possui dados conclusivos ou de comparação, pois está em sua fase inicial 

de desenvolvimento.
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AGRICULTURA FAMILIAR AGRO-ECOLÓGICA
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Área Temática: Tecnologia e Produção     
 

PALAVRAS-CHAVE: abelhas, ecologia, associativismo

RESUMO: A apicultura tem importante papel na economia, pois apresenta retorno rápido 
do capital  investido e seus produtos possuem boa aceitabilidade no mercado externo, 
tanto  pela  variabilidade  de  tipos,  principalmente  do  mel  e  da  própolis,  quanto  pela 
ausência de contaminantes químicos. Do ponto de vista ecológico, as abelhas contribuem 
para a reprodução de muitas espécies vegetais, favorecendo, por meio da polinização, a 
recuperação  e  preservação  da  biodiversidade.  Assim,  a  criação  racional  de  abelhas 
possibilita  um manejo  de áreas  de preservação permanente  e de reserva legal.  Este 
projeto visa contribuir para a sustentabilidade das propriedades com agricultura familiar 
agro-ecológica, difundindo a apicultura e a meliponicultura como alternativas de renda e 
aproveitamento racional de áreas de reservas naturais. Foi criada uma rede de docentes, 
acadêmicos, técnicos extensionistas, líderes de associações e apicultores de referência, 
para  apoiar  o  processo  de  difusão  de  técnicas  de  manejo,  que  possam  melhorar  a 
qualidade  dos  produtos  obtidos  e  os  inserir  no  mercado.  A  questão  organizacional 
também vem sendo bem trabalhada, a partir da implantação do projeto, culminando na 
organização  de uma Cooperativa  Agro-familiar  Solidária  dos  Apicultores  do  Oeste  do 
Paraná  (COOFAMEL),  a  qual  já  possibilitou  a  comercialização  de  toneladas  de  mel 
produzidas na região, do final de 2007 até o momento. Outras questões importantes para 
o  desenvolvimento  da  apicultura  regional  foram  trabalhadas  com  sucesso,  como:  a 
construção da Central  de Produção de Rainhas,  na UNIOESTE;  a conclusão de uma 
Unidade de Beneficiamento de Mel, Própolis e Cera, a qual tem permitido a extração e 
beneficiamento dos produtos de apicultores que não tinham possibilidade de fazê-los em 
suas propriedades,  dentro das normas de segurança alimentar.  Graças ao incentivo à 
apicultura  e  às  condições  ambientais  favoráveis,  a  safra de 2007/2008  aumentou em 
210%,  em  14  municípios  na  região  da  Bacia  do  Paraná  3,  segundo  dados  da 
COOFAMEL. No mês de junho de 2007 foi realizado o I Seminário de Apicultura do Oeste 
do Paraná, com participação de150 pessoas, em sua maioria apicultores.  As parcerias 
firmadas  e  a  formação  dessa  rede  no  referido  projeto  abriram  possibilidades  de 
competitividade  e  de  inserção  no  mercado  a  apicultores  familiares  da  região  que 
dificilmente conseguiriam manter-se na atividade, frente às exigências cada vez maiores 
quanto à obtenção de produtos dentro das normas de segurança alimentar.  
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APICULTURA NO OESTE DO PARANÁ - RESULTADOS DE PARCERIAS
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                       ÁREA TEMÁTICA 07: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

  MODALIDADE: COMUNICAÇÃO ORAL

Resumo: A região oeste possui sistema de agricultura familiar e a apicultura, por seu caráter 
ecológico,  por exigir  baixo investimento e por conciliar-se como ótima opção com outras 
atividades da propriedade contribuindo para a sustentabilidade das mesmas. O mel pode ser 
utilizado  de  diversas  maneiras,  devido  às  suas  propriedades  anti-sépticas  e,  ainda,  como 
conservante  de  frutas  e  grãos  (CORTOPASSI-LAURINO  e  GELLI,  1991).  Devido  às 
características  geográficas  e  bôtanicas  que  o  Brasil  apresenta,  é  possível  obter  elevada 
produção e  o manejo durante  todo o ano (COUTO & COUTO, 2006).  Entre  os produtos 
apícolas,  a  própolis  tem demonstrado  resultados  satisfatórios,  quanto  a  sua  utilização  em 
animais de interesse zootécnico. Para atestar a qualidade e origem do mel e produtos apícolas 
foram realizadas análises Microbiológicas, Palinológicas de mel e Análises Físico-Químicas 
de mel e própolis. Quanto aos resultados obtidos pode-se considerar que os produtos apícolas 
encontram-se de acordo com as normas do Ministério da Agricultura. No que diz respeito à 
utilização da própolis no controle de parasitas gastrintestinais em ovinos e controle de mastite 
sub-clínica, esta apresentou resultados satisfatórios.

Palavras Chave: Apicultura, Cooperativa, Qualidade. 

Introdução: A apicultura é uma atividade que tem como principio conservar as espécies, com 
isso é uma das poucas atividades que preenche todos os requisitos de autosustentabilidade: o 
econômico (geração de renda); o social (mão-de-obra familiar); ambiental (não desmata para 
criar  abelhas)  (ALCOFORADO  FILHO,  1998).  Devido  às  características  geográficas  e 
bôtanicas que o Brasil apresenta, é possível obter elevada produção e o manejo durante todo o 
ano (COUTO & COUTO, 2006). O mel pode ser utilizado de diversas maneiras, devido às 
suas propriedades anti-sépticas e, ainda, como conservante de frutas e grãos (CORTOPASSI-
LAURINO e GELLI, 1991). 

Entre os produtos apícolas, a própolis tem demonstrado resultados satisfatórios, quanto 
a  sua  utilização  em animais  de  interesse  zootécnico.   Esta  tem utilização  antibacteriana, 
antimicótica, antiviral, antiinflamatória, entre outras funções.

O mel é um alimento que possui uma série de características que contribuem para um 
baixo índice de contaminação. Essas características contribuem para uma baixa multiplicação 
microbiana  e  uma  predominância  em relação  à  flora  microbiana  de  bolores,  leveduras  e 
bactérias 
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esporuladas (FRANCO e LANDGRF, 1996). Como fonte primária de contaminação do mel 
pode-se destacar:  pólen e néctar floral.  Como forma secundária de contaminação pode ser 
destacadas  as condições de manipulação no decorrer da coleta, processamento (SNOWDON 
e CLIVER, 1996). 

Tendo em vista  que os  méis  produzidos  na região  Oeste  do Paraná não  seguem as 
especificações  propostas  pelas  normas  sanitárias  em  vigência  e  que  a  própolis  não  é 
tradicionalmente comercializada , conforme diagnosticado por GARCIA et al. (2007), e que 
estes produtos foram enfocados durante o desenvolvimento de um projeto de apicultura que 
vem sendo desenvolvido  na região,  com a finalidade  de agregar  valor  aos  mesmos,  estes 
foram pesquisados e seus resultados vêm sendo divulgados aos produtores. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho, como parte de um projeto mais amplo de apicultura na 
região,  é  diagnosticar  a  qualidade  microbiológica,  as  propriedades  físico-químicas  e  as 
características  palinológicas  de méis  produzidos  na região  oeste  do Paraná,  visando obter 
credibilidade na sua comercialização sem causar riscos ao consumidor. Também está sendo 
avaliada  a  qualidade  da própolis  coletada  em colônias  de  Apis  mellifera africanizadas  da 
região, por meio de análises físico-químicas, além de pesquisas sobre sua aplicabilidade junto 
à produção animal, com o intuito de maior aproveitamento dos diversos produtos obtidos na 
agricultura  familiar,  além  de  estimular  a  agro-ecologia,  por  meio  da  minimização  na 
utilização de medicamentos químicos. 

Material e Métodos:  Para a realização de trabalhos de extensão junto aos produtores, com 
metodologia participativa, foi formada uma rede com vários membros atuantes na apicultura, 
com capacitação de apicultores de referência,  técnicos  e acadêmicos,  por meio de cursos, 
palestras e participação em eventos. Para agregar valor ao mel foram coletadas e analisadas 
66 amostras de mel e 19 de própolis junto aos produtores cooperados da Cooperativa Agro-
familiar  Solidária  dos Apicultores  do Oeste  do Paraná (COOFAMEL),  formada graças às 
parcerias firmadas no referido projeto. As análises realizadas foram físico-químicas do mel e 
própolis, microbiológicas e palinológicas do mel.

Para as análises  físico-químicas  do mel  foi  seguido à  metodologia  do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 2000), sendo que foram realizadas as seguintes 
análises:  Umidade, Hidroximetilfurfural,  acidez  livre,  reação  de  Lund,  reação  de  lugol:, 
fermentos diastásicos.

As análises  polínicas  foram realizadas  a  partir  de  51  amostras  de méis  coletadas  e 
estocadas pelos produtores em diferentes condições, quanto aos locais e embalagens.
A  identificação  foi  feita  com  base  nos  laminários  de  referência,  consultas  a  materiais 
bibliográficos.  Foram  excicatadas  as  plantas  apícolas  da  região  que  portavam  flores  e 



montadas  lâminas com pólen colhido de suas flores. O método para preparação do pólen, 
tanto do laminário de referência quanto das lâminas de mel, foi de acetólise de LOUVEAUX 
et al. (1970). A coleta da parte floral das plantas ocorreu de forma aleatória nos apiários de 
produtores  do  município  acima  citado.  Durante  o período  de  coleta  foram  coletadas  53 
amostras  de  plantas  apícolas,  sendo  que  estas  foram  árvores,  desconsiderando  plantas 
rasteiras.  Foram  realizadas  análises  qualitativas  e  quantitativas  dos  tipos  polínicos, 
determinando-se as percentagens e classes de ocorrência. Como o projeto teve continuidade 
este ano, até o momento foram coletadas 53 amostras de mel e 74 coletas de plantas, tanto 
arbóreas como herbáceas.  Em relação à metodologia de coleta, este ano as plantas foram 
coletadas por transecto, que foi traçado ao redor do apiário, se iniciando nas proximidades da 
colméia.  Os apiários  foram selecionados  de forma que pudessem oferecer  dois ambientes 
distintos em comparação ao trabalho realizado anteriormente. Um dos apiários se localiza nas 
proximidades  da  cidade  do  município  de  Marechal  Cândido  Rondon  e  outro  na  área  de 
reserva florestal da represa do Lago de Itaipu, este no município citado.

Para contagem de bactérias mesófilas foi realizado o método de contagem em placas 
segundo  SILVA  (1997).  Na  contagem  de  bolores  e  leveduras  utilizou-se  a  técnica  da 
semeadura em superficie, em placas de pétri contendo Ágar Batata glicosado (BDA) a 25 ºC, 
acidificado  com solução  de  ácido  tartárico  a  10% em pH 3,5  onde  eram transferidas  as 
alicotas  decimais  da diluição primária,  sendo as placas de Petri  incubadas  durante 5 dias, 
sendo os resultados expressos em UFC/g (SILVA, 1997). Para coliformes totais as avaliações 
foram realizadas, utilizando-se a técnica do número mais provável (NMP/g) (SILVA, 1997). 
As análises físico químicas da própolis foram realizadas de acordo com a Instrução Normativa 
03  do  Ministério  da  Agricultura,  sendo  realizadas  as  seguintes:  peso  seco,  extrato  seco, 
compostos  fenólicos,  pH,  propriedade  anti-oxidante,  teor  de  flavonóides,  solubilidade  em 
acetato  de chumbo e solubilidade  ao hidróxido de sódio.  Entre  os trabalhos  já  realizados 
quanto  à  aplicabilidade  da  própolis  se  destaca  a  sua  utilização  na  forma  de  extrato  para 
controle  de  parasitos  gastrintestinais  em  ovinos.  Para  este  trabalho  foram  utilizados  30 
animais  da  raça  Santa  Inês  onde  se  comparou  com um grupo  de  animais  testemunha  a 
utilização do extrato alcoólico de própolis e utilização de anti-helmíntico comercial.  Outro 
trabalho  realizado  em  propriedades  leiteiras  do  município  em  2007,  foi  à  utilização  da 
própolis no controle de mastite sub-clínica. Este avaliou a utilização do extrato alcoólico de 
própolis a 30%, no pré e pós-dipping, em vacas da raça holandesas.

Resultados  e  Discussão:  Como  resultados  do  projeto,  vinculados  ao  tema  dos  produtos 
apícolas focados no presente trabalho, houve a conclusão da Unidade de Beneficiamento de 
Mel,  Própolis  e  Cera,  a  qual  tem permitido  extração  e  beneficiamento  dos  produtos  dos 
apicultores  que  não  tinham  possibilidade  de  fazê-lo  em  suas  propriedades,  seguindo  as 
normas de segurança alimentar.

Outra conquista foi a formação da COOFAMEL, que se iniciou com 41 cooperados e 
atualmente encontra-se com 72, abrangendo 14 municípios dos 29 que compõem a bacia do 
Paraná 3, cuja abrangência é objetivo da citada cooperativa.  Conforme dados da cooperativa, 
na safra de 2006/2007, a colheita ficou na média de 130 mil quilos de mel, enquanto que na 
safra de 2007/2008, a produção chegou a 400 mil quilos, aumento de 207,69%. Esses valores 



são  resultado  não  só  de  boas  condições  florais  encontradas  nessa  safra,  mas  também do 
incentivo que a apicultura está tendo na região.

 Quanto aos resultados das análises dos méis da região, os resultados das análises físico-
químicas estão representados na tabela 1.

Tabela 1. Médias  e  desvios-padrão  encontrados  nas  análises  físico-químicas  e  valores  mínimo e máximo 
estabelecidos pela norma vigente (BRASIL, 2000), para cada análise.

Parâmetros/
unidades

Média ± desvio padrão Limites  da  legislação 
(Brasil, 2000)

Umidade (%) 19,1369± 1,03 21,00 (máximo)
Acidez (meq kg-1) 23,815± 7,89 40 (máximo)
Reação  de  Wincler  mg  de  
HMF kg-1 de mel

34,8320± 32,33 60 (máximo)

Reação de Lund (mL) 2,4540± 0,80 0,6 (mínimo) – 3,0 (máximo)

Considerando os padrões  definidos  pela  legislação  brasileira  (BRASIL,  2000),  que 
estabelece os requisitos mínimos de qualidade que o mel deve possuir, observou-se por meio 
dos  resultados  dos  parâmetros  analisados  nesse  experimento  que  71%  das  amostras 
encontram-se dentro do limite estabelecido pela legislação. Com relação à umidade, das 66 
amostras  analisadas,  os valores variaram de 17 a 21%, com valores médios  de 19,13. Os 
valores  médios  não excederam o valor  máximo (21%) permitido  pela  legislação.  Valores 
próximos ao encontrado nesse trabalho foram observados por MARCHINI et al. (2002), que 
constataram variações de 15,1 a 21,5% em méis de flores de laranjeira. Os valores de acidez 
variaram  de  7  a  40  meq.  Kg-1,  com valores  médios  de  40  meq.kg-1.  Todas  as  amostras 
analisadas encontram-se abaixo do valor permitido. 

Na Reação de Wincler, a média dos valores encontrados foi de 34,83 mg de HMF kg-1 

de mel, sendo que 18% do total das amostras encontraram-se fora dos padrões vigentes pela 
legislação, que estabelece um valor de 60mg de hidroximetilfurfural por kg de mel. Esses 
resultados podem ser um indicio que o mel foi aquecido, estocado em condições inadequadas 
ou adulterado (BERA, 2007). A Reação de Lund indica a presença de albuminóides no mel. 
Os resultados variaram de 0,14 a 4,37mL, sendo que 22% das amostras encontram-se fora dos 
padrões. Este resultado indica que pode ter havido adição de substâncias protéicas, ou perda 
durante o processamento do produto (BERA, 2007). Na Reação de Lugol todas as amostras 
deram resultados negativos (cor castanha), indicando que o produto não foi adulterado com 
amido.  Para  reação  de  Fiehe  é  uma  análise  qualitativa,  48% das  amostras  apresentaram 
resultado  negativo,  dando  indícios  de  superaquecimento.  No  mel  deve  haver  enzimas 
diastásicas  naturais  que  se  perdem por  aquecimento  acima  de  45ºC  (BERA,  2007).  Das 
amostras analisadas 96% apresentaram fermentos diastásicos presentes. Para 2008 estão sendo 
realizadas análises Físico-Químicas de mel.  Até o momento foram realizadas  as seguintes 
análises:  Características  Organolépticas,  Reação  de  Lugol,  Reação  de  Wincler,  Fermento 
Diastásico, pH da amostra e Acidez. 

Pela  análise  do  espectro  polínico  das  51  amostras  de  méis,  verificamos  que  a 
Plathymenia foliolosa foi a mais representativa, aparecendo como pólen dominante em 8 das 
amostras  e  como pólen aparente  em 12 do total  das  amostras,  estando presente  39% das 



amostras. Logo a seguir os grãos de pólen de Leucena leucocephala e Schinus terebinthifolius 
presentes em 14 das amostras (27%) e  Campomanesia guazumifolia  e  Sambucus australis 
(22%) foram os mais encontrados nas 51 lâminas analisadas.  Segundo LOUVEAUX  et al. 
(1970) para o mel ser considerado monofloral de uma determinada espécie botânica tem de 
apresentar pelo menos uma freqüência relativa (FR) superior a 45% de pólen dessa mesma 
espécie. Este trabalho esta tendo continuidade, sendo realizadas novas análises palinológicas 
de mel, porém com outra metodologia de coletas de plantas. Até o momento foram realizadas 
coletas tanto de plantas como de mel, porém as análises ainda não foram iniciadas, somente 
foi concretizada a classificação das plantas. 

Quanto às análises microbiológicos os resultados seguem na tabela abaixo.
Tabela 2 –  Resultados das  análises  microbiológicas  e  critérios  legais  exigidos para  méis  coletados  no 

município de Marechal Cândido Rondon - PR. 

Microrganismos avaliados Valores observados* Critério legal**
Categoria 
I.C.M.S.F

Coliformes totais (NMP/g) 10,7 (± 11,9) n=5 c=0 m=0 5
Coliformes Fecais (NMP/g) <3 (±  0) n=5 c=0 m=0 5
Bolores (UFC) 23784,2 (± 177660,3)  n=5 c=2 m=10 M=100 2
Leveduras UFC 39,8 (± 130,8)  n=5 c=2 m=10 M=100 2
Mesófilos (UFC) 71561,3 (± 302345,3) - -
n – É o numero de variáveis a serem colhidas aleatoriamente de um mesmo lote e serem analisadas individualmente. Nos 
casos nos quais o padrão a ser estabelecido é a ausência em 25g.
c – É o numero máximo aceitável de unidades de amostras com contagem entre os limites de m e M. no caso de ausência c=0.
m – É o limite que, em um plano de três classes, separa o lote aceitável do produto ou lote com qualidade intermediária 
aceitável.           
M – É o limite que, em plano de duas classes, separa o produto aceitável do inaceitável. Em um plano de três classes, M 
separa o lote com qualidade intermediário aceitável do lote inaceitável. Valores acima de M não são aceitáveis.
* Médias e respectivos desvios padrões.
**Fonte: BRASIL (2001)

Observa-se que, segundo as exigências do Mistério da Agricultura (BRASIL, 2001), as 
contagens máximas permitidas de coliformes totais devem ser inferiores a 3 NMP/g. Pelos 
resultados  obtidos  na contagem de  coliformes  totais,  77% das  amostras  apresentaram-se 
dentro dos padrões e 9% fora dos mesmos, como mostra a tabela 2, as quais apresentaram 
um valor médio (10,7 NMP/g). No que se refere à contagem de leveduras, apenas 3% das 
amostras  tiveram  os  valores  superiores  ao  permitido;  as  demais  (97%)  apresentaram-se 
dentro  da  legislação,  que  estabelece  como  limite  máximo  100  UFC/g  de  amostra.  A 
quantidade média de leveduras nas amostras foi de 39,8 UFC/g, inferior a encontrada por 
Pereira et al. (1996), que foi de 105 UFC/g. Os méis apresentaram quantidades de bolores 
acima do permitido. Das 62 amostras avaliadas, 51% encontravam-se acima das contagens 
padronizadas  (100 UFC/g)  para bolores,  chegando a uma média de 23.784,1935 UFC/g, 
também com alta variabilidade refletida pelo alto desvio padrão (177.660,347).

Quanto à utilização da própolis para controle de parasitos gastrintestinais, (helmintos) 
obtiveram-se resultados  satisfatórios  recomendando-se seu uso,  porém se faz necessário  a 
realização de mais estudos, principalmente em relação à concentração ideal, seu modo de ação 
e efeitos residuais. No trabalho realizado para testar a aplicação de própolis em mastite sub-
clínica esta apresentou resultados satisfatórios conforme Tabela 3.



Tabela 3. Médias da contagem de células somáticas comparadas com os diferentes tratamentos.

Tratamentos
Células Somáticas
Antes do tratamento
Células/ mL de leite

Células Somáticas
Depois do tratamento
Células/ mL de leite

Aumento do número 
de cels/ mL após 
tratamento(%)

Própolis 680,56  704,00 3,33
Álcool 1042,50 1336,31 21,99
Comercial 694,69 1439,00 51,72

Pode-se observar pelas médias na tabela acima que o aumento de células somáticas foi 
menor  nos  animais  tratados  com  própolis  em  relação  aos  tratados  com  álcool  e  o 
medicamento convencional, sendo o primeiro, portanto, mais efetivo no tratamento da mastite 
sub-clínica. Quanto aos resultados das análises físico-químicas da própolis estas atendem aos 
padrões estabelecidos.

Vale  ressaltar  que  a  unidade  possui  serviço  de  inspeção  federal  (SIF)  em  uma 
modalidade  especifica  para  pequenos  produtores.  Foi  concluída  também  a  construção  da 
Unidade  de  Produção  de  Rainhas  na  UNIOESTE,  com  o  objetivo  de  estimular  o 
melhoramento genético e a produção das colméias dos produtores da região.

Conclusão:  Analisando  os  dados  obtidos,  pode-se  concluir  que  são  necessários  maiores 
estudos a cerca de sistemas de extração e manipulação dos produtos apícolas para que assim 
possamos  usufruir  de  produtos  de  maior  qualidade  e  valor  comercial.  Com  isso 
proporcionando  maior  renda  aos  apicultores,  obedecendo  assim  o  tripé  de  auto-
sustentabilidade.
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ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO:  O  presente  trabalho  visa  expor  os  resultados  parciais  de  um  projeto  de 
capacitação de micro, pequenos e médios produtores de leite do Município de Catanduvas – 
Pr. Por meio de um diagnóstico técnico, ambiental e sócio-econômico, foram analisadas 84 
propriedades  leiteiras,  visando  identificar  as  deficiências  e  potencialidades  de  cada 
propriedade,  a  fim de  indicar  um modelo  sólido  de  sustentabilidade  para  o  sistema  de 
produção leiteira.  A partir dos dados coletados, foi possível verificar que a maioria das 
propriedades  apresenta  especificidades  inerentes  à  região,  tais  como  pasto  degradado, 
topografia acidentada, baixa produtividade e baixa qualidade do leite. Estes fatores colocam 
os micro e pequenos produtores de leite à margem do competitivo mercado lácteo quando 
comparados  com  médios  e  grandes  produtores,  que  detêm  mais  inovações  e  possuem 
sistemas mais eficientes, recebendo mais pelo produto final. Os resultados obtidos mostram 
a necessidade de investir na capacitação dos produtores, visando aumentar a qualidade e 
produtividade do leite, além de promover a correta gestão dos recursos ambientais, sociais e 
econômicos envolvidos no sistema de produção.   

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Produção de Leite, Sustentabilidade, Gestão Técnica e 
Ambiental.

 INTRODUÇÃO

A Cadeia Produtiva do Leite, devido a suas características de produção, geram um 
elevado  número  de  empregos,  sendo  que  estes  podem  ser  diretamente  no  campo,  em 
indústrias de processamento lácteo ou na comercialização do produto.
A região Oeste do Paraná, depois da instalação de indústrias lácteas, proporcionou um 
incentivo ainda maior para os produtores, gerando empregos diretos e indiretos. Segundo 
NAJBERG e VIEIRA (1996), a indústria de laticínios é um dos maiores geradores de 



emprego, numa proporção de 34 empregos indiretos para cada emprego direto criado na 
atividade. Além disso, os municípios envolvidos aumentam a arrecadação de impostos com 
a comercialização do leite e seus subprodutos, beneficiando atividades comerciais locais. 
Contudo, a produção de leite deve ter um caráter sustentável, ou seja, deve apresentar um 
papel social, por meio da geração de empregos, um papel ambiental, utilizando os recursos 
ecológicos de forma que não agrida a natureza e, sobretudo, um papel econômico, ou seja, 
deve ser rentável para o produtor (FEY, et al., 2001). 

OBJETIVOS

Neste trabalho, objetivou-se expor os resultados parciais de um diagnóstico técnico, 
ambiental e sócio-econômico, aplicado em 84 propriedades leiteiras, visando identificar as 
deficiências e potencialidades de cada propriedade, a fim de indicar um modelo sólido de 
sustentabilidade para o sistema de produção leiteira.

MÉTODOS

Inicialmente,  foram confeccionados  quatro tipos  de formulários  para diagnóstico 
das propriedades, dentre eles, diagnóstico técnico, ambiental, social e econômico. A partir 
de então, foi organizada uma Reunião Técnica com os produtores´de leite do Município de 
Catanduvas, na qual estiveram presentes cerca de 120 pessoas, entre profissionais do setor 
agropecuário,  acadêmicos  da  Unioeste  e,  principalmente,  micro,  pequenos  e  médios 
produtores de leite de Catanduvas. 

Nessa ocasião,  o Coordenador do Projeto,  Professor Wilson Zonin,  realizou  uma 
palestra sobre “Gestão Técnica e Ambiental da atividade leiteira e sua importância para a 
Agricultura  Familiar  e  o  Desenvolvimento  Rural”.  Nesta  ocasião  84  produtores 
realizaram  a  inscrição  para  participarem  do  projeto.  As  propriedades  inscritas  foram 
visitadas entre janeiro e fevereiro de 2008, sendo realizado o diagnóstico das mesmas, o 
georeferenciamento e a coleta de solo para  análise. 

Os  dados  coletados  foram  tabulados  com  o  auxílio  de  softwares  específicos 
(RURALPRO 2005, EXCEL 2007 e Q-CAD 2006), visando obter um estudo técnico-
ambiental e sócio-econômico detalhado das propriedades, do modo a confeccionar uma 
apostila para cada propriedade, as quais serão entregues aos produtores posteriormente, 
contendo o diagnóstico global da propriedade, o resultado da análise de solo e o mapa 
feito com o auxílio do aparelho GPS. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS



Com pouca terra e bom conhecimento da atividade, ano a ano aumenta o número de 
produtores paranaenses que se dedicam ao leite e mantém o setor em constante evolução, 
apresentando índices superiores à média nacional, tanto em crescimento da produção 
quanto em produtividade.
Em 10 anos, de 1996 a 2006, enquanto a produção de leite no Brasil passou de 18,5 bilhões 
de litros para 25,4 bilhões, crescimento de 37,3%, a produção do Paraná passou de 1,514 
bilhão de litros para 2,7 bilhões, crescimento de 78%. O gráfico 1 ilustra a evolução da 
produção no período.  

GRÁFICO 1 – Evolução da Produção de Leite no Paraná.
Fonte: IBGE; 2007 projeção SEAB/DERAL

O Paraná é tradicionalmente um estado produtor de leite. O gosto pela 
bovinocultura de leite veio como herança da população européia que se firmou no estado, 
consolidado pela estrutura fundiária, onde a prevalência de pequenas propriedades é 
marcante. Resultados preliminares do censo agropecuário 2007 realizado pelo IBGE 
mostram que no Paraná existem 118.884 estabelecimentos com pecuária leiteira. As regiões 
Oeste e Sudoeste, que apresentam as maiores produções do estado também apresentam o 
maior número de estabelecimentos leiteiros: 27.355 na região sudoeste e 21.207 na região 
Oeste. A 3ª região com maior número de estabelecimentos é a Centro Sul, com 17.873 
(Figura 1).



FIGURA 1 – Número de estabelecimentos e percentual relativo por região do Estado do Paraná.
Fonte: IBGE - dados preliminares - Censo 2007. Elaboração: FAEP / DTE

 
Até  o  presente  momento,  foi  possível  identificar  algumas  deficiências  e 

potencialidades  inerentes  aos  sistemas  de  produção  diagnosticados  no  município  de 
Catanduvas.  Os principais  problemas devem-se ao manejo errôneo da atividade leiteira, 
desde a pastagem implantada, até o sistema de ordenha praticado. Além disso, a topografia 
acidentada da região favorece a falta de manejo das pastagens, aumentam o risco de pastejo 
dos  animais  e  minimizam  a  utilização  da  área  disponível  nas  propriedades,  conforme 
figuras 2 e 3.

 
FIGURA 2 – Pastagem com acentuada declividade.              FIGURA 3 – Pastagem com acentuada altitude.

Além da  totografia  acidentada,  também  foram identificados  diversos  problemas 
ambientais  e  de  manejo  da  atividade  leiteira,  tais  como  o  destino  incorreto  dado  às 
embalagens de agrotóxicos e medicamentos de uso veterinário (Figuras 4 e 5).



FIGURA 4 – Embalagem de agrotóxicos a céu aberto.        FIGURA 5 – Embalagens de agrotóxicos sobre a horta.

Contudo,  as  propriedades  também  apresentaram  relevantes  potencialidades,  tais 
como a eficácia de alguns sistemas de ordenha, que decorre de estruturas simples, porém 
funcionais, como é possível observar nas figuras 6 e 7.

    
FIGURA 6 – Sala de ordenha simples, mas eficiente.          FIGURA 7 – Fosso construído em aviário desativado.

Além  da  funcionalidade  dos  sistemas  de  ordenha  identificados  em  algumas 
propriedades  leiteiras  de  Catanduvas,  a  criatividade  dos  produtores  emerge  para  outras 
faces do sistema de produção de leite,  tal  como o conforto térmico dos animais,  que é 
preponderante  para assegurar  a produtividade de um rebanho.  Neste  quesito,  é  possível 
afirmar que determinados produtores de leite procuram proporcionar o conforto térmico dos 
animais, mesmo que seja por meios alternativos, os quais se mostram menos onerosos e 
com a mesma eficiência (Figuras 8 e 9).
     



FIGURA 8 – Sala de espera revestida com sombrite.        FIGURA 9 – Ventiladores de teto na Sala de Ordenha.

Segundo  KOEHELR  (2001),  o  Brasil  é  o  6º  colocado  no  ranking  mundial  na 
produção de leite,  sendo caracterizado pela  sua grande heterogeneidade  na estrutura de 
produção, onde os maiores níveis tecnológicos são empregados na região Sul e Sudeste, 
regiões pelas quais também possui a maior produtividade e produção do país. O Paraná é o 
5º maior produtor de leite do país, atingindo a produção de 2,55 bilhões de litros em 2003, 
participando com 10,7 % da produção total nacional, com média de produção 61% acima 
da média nacional (SEAB / DERAL, 2003).

Segundo dados coletados pela Secretaria Municipal de Agricultura de Catanduvas, 
em 2003, 70% do PIB municipal provinha da atividade agropecuária,  sendo que o leite 
ocupa um lugar de destaque, representando 250 estabelecimentos  dos 451 estabelecimentos 
rurais registrados neste mesmo ano. 
Nesse contexto, verifica-se a primordial importância da bovinocultura leiteira para o 
interior do Paraná, fato que aponta para a melhoria das técnicas de manejo empregadas no 
município de Catanduvas.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos até o presente momento permitem denotar que é necessário 
investir na capacitação dos produtores, visando aumentar a qualidade e a produtividade do 
leite,  além de promover  a correta gestão dos recursos ambientais,  sociais  e econômicos 
envolvidos no sistema de produção.   
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Área Temática: área 07 (Tecnologia e Produção)
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral

RESUMO:  O Brasil  se destaca como um dos principais produtores de leite do mundo, 
mas em contra partida observa-se desde o inicio da década de 90 um crescimento do 
chamado leite informal, comercializado sem qualquer tipo de inspeção, e muitas vezes 
utilizado para a fabricação de derivados, como o queijo colonial. Portanto, o objetivo desta 
primeira etapa do Programa de Gestão da produção e qualidade de leite e queijo colonial 
inserido no Projeto Universidade sem Fronteiras, foi de avaliar as condições higiênico-
sanitárias  da  produção  de  leite  e  queijo  colonial  e  também  fazer  o  levantamento  e 
diagnóstico econômico das propriedades selecionadas. Os resultados demonstraram que 
a  maioria  das  propriedades  encontram-se  em  condições  higiênico-sanitárias 
insatisfatórias.  Em  Cascavel-PR  100%  das  propriedades  trabalham  apenas  com  o 
comércio do leite fluído, já em Guaraniaçu-PR observou-se a comercialização tanto de 
leite quanto de queijo colonial. No aspecto econômico verificou-se que as propriedades 
possuem pouca tecnificação,  utilizando mão-de-obra  familiar  e  pouco investimento  na 
atividade leiteira. Assim faz-se necessárias várias mudanças tanto estruturais quanto de 
conduta dos manipuladores a fim de melhorar e garantir a qualidade de seus produtos.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade, leite, queijo.

INTRODUÇÃO

O leite tem sido considerado como o alimento humano “mais próximo da perfeição”, 

pelo seu excepcional valor nutritivo,  sendo assim este se torna também um excelente 

meio de sobrevivência e multiplicação de muitos microorganismos.

O Brasil se destaca como um dos principais produtores de leite do mundo, mas em 

contra partida observa-se desde o inicio da década de 90 um crescimento do chamado 



leite informal, comercializado sem qualquer tipo de inspeção (OLIVAL et al, 2002).

A qualidade insatisfatória do leite produzido no Brasil é um problema crônico, de 

difícil  solução,  em que fatores de ordem social,  econômica,  cultural  e  climática estão 

envolvidos (GUIMARÃES, 2002).

 É notório que a produção de leite informal é originada de pequenos produtores 

rurais que não conseguiram acompanhar a evolução da cadeia produtiva do leite, e que 

representam comercialmente de 29 a 30% do volume total de leite produzido. Isto se deve 

principalmente  aos  consumidores   buscarem uma  vida  mais  saudável,  e  próxima  do 

campo (OLIVAL et al, 2002). Outro problema inclui a utilização de leite cru para fabricação 

de derivados, como o queijo colonial.

         Apesar da proibição legal imposta à comercialização de queijos frescos e moles, 

elaborados a partir de leite cru no Brasil, a venda de queijos produzidos artesanalmente 

tem sido realizada abertamente (FILHO e FILHO, 2000). Estima-se que o consumo anual 

seja  de  aproximadamente  415 mil  toneladas de  queijo,  sendo 200 mil  toneladas não 

inspecionadas compostas basicamente pelo queijo minas frescal (SALOTTI et al., 2006).

      A  contaminação  do leite  pós-pasteurização,  a  utilização  de fermentos  inativos, 

temperaturas  inadequadas  e  incorretas  condições  de  manufatura  e  armazenagem, 

também contribuem de forma efetiva para o comprometimento da qualidade do produto 

final (SALOTTI et al., 2006).

OBJETIVO

Considerando a problemática apresentada, o Programa de gestão da produção e 

qualidade de  leite  e  queijo  colonial  inserido  no  Projeto  Universidade Sem Fronteiras, 

objetivou em sua primeira etapa avaliar as condições higiênico-sanitárias da produção de 

leite  e  queijo  colonial  e  também  fazer  o levantamento  e  diagnóstico  econômico  das 

propriedades selecionadas.

MÉTODOS

A primeira etapa do estudo foi realizada entre os meses de março e abril de 2008, 



sendo  que  neste  período  foram  visitados  17  produtores  de  Guaraniaçu/PR  e  8  de 

Cascavel/PR, totalizando 25 propriedades, selecionadas pela EMATER e pela Secretaria 

de  Agricultura  destes  municípios.  Nestas  visitas  foram  aplicados  check-lists pelos 

estagiários participantes  do  Programa de Gestão da produção e qualidade de leite  e 

queijo colonial, a fim de obter informações quanto às condições higiênico-sanitárias de 

ordenha, preparo do queijo e também informações gerais à respeito da propriedade em 

termos econômicos (área total da propriedade, atividades desenvolvidas, entre outros).

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A  partir  da  avaliação  prévia  dos  check-lists realizados  nos  estabelecimentos 

visitados, são apresentados os dados na tabela 1, que demonstra as atividades que os 

produtores  desenvolvem.  Observa-se  que  em  Cascavel-PR  todos  os  produtores 

trabalham apenas com leite.  Já em Guaraniaçu-PR, 47% comercializam apenas leite, 

23,5% somente queijo e 29,5% dividem a produção leiteira entre leite fluído e queijo.   

Tabela 1: Quantidade de Agricultores Familiares de acordo com sua atividade.

Agricultores 
familiares

Produtos

Leite Queijo Leite e Queijo

Cascavel-PR 100% - -

Guaraniaçu-PR 47% 23,5% 29,5%

A  aplicação  dos  check-lists  mostrou  que,  em  geral,  as  condições  higiênico-

sanitárias e as instalações são impróprias para as atividades desenvolvidas. A maioria 

das propriedades possui estruturas em madeira e tanques de imersão mal higienizados; 

os locais de ordenha não têm água encanada, impossibilitando a realização de limpeza e 

desinfecção de  superfícies  e  utensílios,  Observou-se  também a  presença de  animais 

domésticos nos ambientes de ordenha.

Outras pesquisas relatam condições higiênicas de ordenha e produção de queijo 

semelhantes às encontradas neste trabalho, podendo-se citar Bendelak e Freitas (2008), 



que em seu trabalho destacam que através de visitas em três propriedades localizadas no 

município de Soure-PA, observaram que a ordenha era feita em currais onde não havia a 

utilização de boas práticas agrícolas.

Com relação ao diagnóstico econômico feito junto aos produtores pôde-se verificar 

que a maioria das propriedades visitadas são de pequeno porte, de baixa tecnificação e 

pouco investimento. A área desses imóveis varia de 4 a 60 hectares, com exceção de 

uma propriedade localizada em Guaraniaçu/PR que apresenta área de 450 hectares.

O sistema adotado é a produção de leite a pasto em sua totalidade, com alguma 

complementação alimentar a base de silagem de milho ou cana-de-açúcar na entressafra. 

Este  tipo  de  produção  é  de  baixo  custo,  porém,  apresenta  menor  produtividade  em 

relação ao sistema de produção em confinamento. 

A  produtividade  média  em  Guaraniaçu  e  Cascavel  foi  de  10,62  e  10,9 

litros/vaca/dia, com produção média variando de 5,55 a 16 e 6,11 a 20 litros/vaca/dia, 

respectivamente. A quantidade média de vacas em lactação por propriedade foi de 9,68. 

Isso mostra que estamos trabalhando com rebanhos pequenos e de baixa produtividade.

Observa-se também que a mão-de-obra despendida na atividade leiteira é quase 

que  exclusivamente  familiar,  contando  somente  com  eventuais  trocas  de  horas  e 

contratação  de  mão-de-obra  esporádica.  Nota-se  que  os  produtores  não  dedicam-se 

somente à produção de leite e derivados e, muitas vezes, a atividade leiteira não é a 

atividade principal da propriedade, mas sim um complemento na renda da família. Desse 

modo, os investimentos na propriedade são destinados aos vários cultivos  existentes, 

deixando  muitas  vezes  de  se  investir  em  tecnologia  e  melhores  condições  para  a 

produção de leite.

No decorrer  do trabalho,  pretende-se retornar  às propriedades a fim de coletar 

amostras  de  leite  e  queijo  para  submetê-las  à  análises  físico-químicas  (composição 

centesimal,  uréia,  contagem  de  células  somáticas,  antibióticos)  e  microbiológicas 

(contagem  global  de  mesófilos  e  psicotróficos,  coliformes  totais  e  termotolerantes, 

Salmonella e Staphylococcus coagulase positiva, redutase).

Após as análises, haverá retorno às propriedades para apresentar o diagnóstico da 

qualidade do leite e do queijo e também discutir mudanças necessárias para a melhoria 

dos  produtos. Será realizado também cursos de boas práticas para produção de leite e 



fabricação  de  queijo,  gerenciamento  de  custo  da  produção  de  leite  e  queijo  e 

diversificação na produção de queijo e produtos lácteos.

Após estas etapas, serão feitas coletas de amostras novamente com o intuito de 

avaliar a eficácia dos trabalhos realizados. Será também levantado nas próximas visitas 

as informações sobre os custos de produção,  bem como as receitas provenientes da 

atividade leiteira para verificar e analisar a viabilidade econômica deste tipo de atividade 

nas propriedades. 

Nas próximas etapas do projeto, espera-se fornecer informações aos produtores 

sobre  a  qualidade  química  e  microbiológica  do  leite  e  do  queijo  colonial  produzidos; 

orientar os produtores para produção de leite, queijo e produtos lácteos com qualidade, 

esclarecendo sobre a importância do fornecimento de alimentos seguros para o consumo 

humano;  capacitar  os  produtores  para  diversificação  da  produção  dos  queijos  com 

possibilidade de gerenciamento de custos na propriedade rural  para reduzir os custos e 

aumentar os lucros, de forma que a produção seja sustentável.

CONCLUSÕES

Através  da  aplicação  dos  check-lists,  observou-se  que  são  necessárias  várias 

mudanças tanto estruturais quanto de conduta dos manipuladores a fim de melhorar e 

garantir  a  qualidade  de  seus  produtos.  Notou-se  também,  que  não  é  comum  o 

acompanhamento  e  o  gerenciamento  da  produção  de  leite  e  queijo  por  parte  dos 

proprietários, que muitas vezes não sabem se a atividade continua atrativa do ponto de 

vista econômico.

Os resultados obtidos por meio da continuidade do trabalho poderão contribuir não 

só para alertar as autoridades sanitárias para o risco potencial que esses produtos podem 

representar, mas também para orientar e modificar os hábitos destes produtores, para 

que  desta  forma  eles  possam  estar  produzindo  com  melhor  qualidade  e 

conseqüentemente aumentando a sua renda.  
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CAPACITAÇÃO DAS MERENDEIRAS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS 
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Área 07: Tecnologia e produção

Modalidade de apresentação: Comunicação Painel

Resumo:

A inclusão  de  novos produtos  a  base  de peixe  desenvolvido  para atender  as 

necessidades  da  merenda  escolar  e  a  capacitação  de  merendeiras  foi  realizado  pela 

UNIOESTE através de um projeto do Grupo de Estudos de Manejo em Aqüicultura/ 

GEMAq, envolvendo estudos da parte nutricional destes alimentos e também através da 

realização de testes  de aceitação dos produtos com a colaboração de alunos das escolas 

públicas.  O  curso  para  merendeiras  foi  realizado  no  Município  de  Três  Barras  do 

Paraná, na região do baixo Iguaçu. Os resultados demonstraram que o curso atingiu sua 

meta, qualificando as merendeiras a prepararem adequadamente alimentos de alto valor 

nutricional, estimulando a educação alimentar, proporcionando mais qualidade de vida 

para as crianças, através da inclusão do peixe na merenda, e conseqüentemente melhorar 

a saúde das nossas crianças.
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Educação Alimentar, Tecnologia do Pescado, Treinamento, Valor Nutricional.

Introdução

A  nutrição  adequada  no  período  pré-escolar  e  ensino  fundamental  é  muito 

importante  para  o  crescimento  e  desenvolvimento  da  criança.  Constitui-se  num dos 

fatores de prevenção de algumas doenças que pode se manifestar na vida adulta, dentre 

elas se encontram as doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidades e diabetes.

É importante que a criança nesse período adquira hábitos alimentares saudáveis 

com a colaboração de seus pais, escolas e demais instituições governamentais. 

O  pescado  é  um  alimento  de  fácil  digestão  e  fonte  de  proteínas,  minerais, 

principalmente cálcio e fósforo, vitaminas A, D e complexo B, o que torna um produto 

de alto valor nutricional (Hall,1992 ).

O Brasil apresenta um dos mais baixos índices de consumo de pescado, em torno 

de 8,0 kg/habitante/ano (Parmidiani e Torres, 2005), consumo que ainda encontra-se 

abaixo  do  valor  mínimo  de  12kg/ano  recomendado  pela  FAO.   Este  índice,  dentre 

outros  fatores,  provavelmente  deve-se  a  falta  de  conhecimento  da  importância  do 

pescado na alimentação, da falta de produtos processados de rápido e fácil preparo, e do 

habito alimentar da população.

É importante salientar que a carne de peixe é uma opção de alimento importante 

na alimentação, mas é bom lembrar, que é também um dos alimentos mais perecíveis. 

Para manter as suas características nutritivas e sanitárias, é importante ressaltar que o 

peixe deve estar acondicionado em lugar limpo e refrigerado (1ºC a -2ºC), conserva-se 

por uma semana e congelado (-20ºC) pode durar até 20 dias (Ogawa, 1999).  

Este trabalho teve como objetivo a capacitação das merendeiras para elaboração 

de  novos  produtos  processados  a  base  de  peixe,  para  repassar  informações  que 

permitam tornar a merenda escolar mais diversificada e saudável, visando melhor as 

condições de saúde das crianças.

Material e Métodos
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O curso de capacitação foi realizado no Município de Três Barras do Paraná, 

com a participação de 50 merendeiras das creches de nove municípios da região do Pro-

Caxias e consistiu em um curso teórico-prático, com material audiovisual.

O conteúdo abrangeu informações gerais sobre a importância do peixe quanto ao 

seu  valor  nutricional,  como  escolher  um peixe  de  qualidade,  qual  o  processamento 

inicial do pescado, a importância das vitaminas e minerais na carne e as vantagens do 

consumo  de  peixe,  por  ser  este  uma  excelente  fonte  de  proteínas,  ácidos  graxos  e 

gorduras. Foram abordados também, os métodos de conservação e as causas da rápida 

deterioração da carne, a importância do congelamento adequado, o aproveitamento da 

carcaça através da carne mecanicamente separada (CMS) e a metodologia de fabricação 

dos produtos a base de peixe utilizando-se de fluxogramas mostram todas as formas de 

elaboração de produtos para a merenda escolar.

As  merendeiras  foram  capacitadas  a  fazer  produtos  a  partir  da  carne 

mecanicamente separada como o fishburgueres, macarrão, almôndegas, quibe assado, 

entre outros. Para a elaboração dos produtos utilizaram-se diferentes matérias-primas 

constituintes  de  espécies  de  peixes  como  a  tilápia  (Oreochromis  niloticus), pacu 

(Piaractus  mesopotamicus) e  o  jundiá  (Rhamdia  quelen),  devido  a  facilidade  de 

obtenção dos mesmos na região, pois são cultivados por pequenos produtores rurais. 

Ao  final  do  curso  as  merendeiras  realizaram  uma  degustação  dos  alimentos 

processados elaborados pela equipe técnica envolvida no programa de capacitação.

Resultado e Discussão

A presença de 50 merendeiras que atuam nas escolas municipais e estaduais dos 

nove  municípios  lindeiros  ao  reservatório  Governador  José  Richa  (Salto  Caxias), 

demonstrou o grande interesse de se aproveitar o pescado em suas diversas formas de 

processamento.  Além disso,  as  alternativas  de produção de alimentos  elaborados  de 

forma  a  se  enquadrarem  nas  normas  que  regulamentam  a  inclusão  de  produtos 

balanceados, saudáveis e ausentes de frituras no cardápio da merenda escolar, fazem 
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necessárias para que as crianças recebam as refeições nutricionalmente completas.

O grande entrave regional diagnosticado durante o curso, foi a receptividade da 

matéria-prima quanto a sua elaboração. As participantes, em sua maioria, demonstraram 

aversão quando levantada a hipótese de se utilizar a carne mecanicamente separada do 

pescado in  natura.  Mas,  a  possibilidade  de  que  os  frigoríficos  possam fornecer  os 

produtos  de  forma  pré-elaborada  mostrou-se  viável  segundo  as  merendeiras,  para 

inclusão de produtos processados nos procedimentos rotineiros nas escolas.

As formulações elaboradas com peixe para degustação das merendeiras  tiveram 

boa aceitação. Segundo as participantes o odor característico dos produtos “in natura” 

foi amenizado pelo processamento industrial dos produtos, denotando mais suavidade 

ao produto final. Para as merendeiras, o curso proporcionou a oportunidade para a troca 

de experiências e conscientização da importância da mudança de hábito alimentar das 

crianças, que serão os vetores para o marketing positivo do peixe, exigindo, cada vez 

mais, sua presença nas refeições do dia-a-dia dentro de suas casas.

Outro fator de suma importância para a elaboração de produtos que satisfaçam 

os paladares infantis é o sabor. Grande parte das crianças apresenta aversão ao peixe por 

apresentar  características  organolépticas  que  proporcionam  paladar  diferenciado  as 

outras  carnes.  Essa  constatação  pôde  ser  verificada  através  da  participação  das 

merendeiras que estão em contato diário com os estudantes que recebem a merenda. O 

alimento preparado de forma a “mascarar” o sabor característico do pescado “in natura” 

é uma ferramenta importante para a inclusão do mesmo no cotidiano dos alunos. 

 A elaboração  de  um cardápio  variado  e  de  fácil  preparo  pelas  profissionais 

gastronômicas  do  meio  estudantil  faz-se  necessário  tanto  para  a  inclusão  de  novos 

alimentos como também para a melhoria nutricional das refeições oferecidas aos alunos.

Conclusão

A capacitação das profissionais  envolvidas na elaboração da merenda escolar 
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mostrou-se  de  extrema  importância  para  a  renovação  dos  conceitos  gastronômicos, 

sendo  assim  a  difusão  de  alternativas  de  inclusão  de  alimentos  nutricionalmente 

completos deve ser buscada rotineiramente para proporcionar refeições mais saudáveis, 

e para isto um programa de capacitação dos agentes atuantes nas escolas é fundamental 

para a inclusão do peixe na merenda escolar.
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CAPACITAÇÃO DE PESCADORES E PEQUENOS PRODUTORES FAMILIARES 
PARA PRODUÇÃO INTENSIVA DE PEIXES NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU∗

Bittencourt, F.; Feiden, A.; Signor, A. A.; Boscolo, W. R.; Coldebella, A.; Reidel, A.;

Área 07: Tecnologia e Produção
Modalidade de Apresentação: Painel

Resumo:  Com o  intuito  de  desenvolvimento  de  produção  de  peixes  de  maneira 

intensiva,  para auxiliar  na renda de pescadores profissionais  e pequenos produtores rurais 

residentes  nos  municípios  lindeiros  ao  reservatório  de Itaipu,  foi  ministrado um curso de 

capacitação  com duração  de  oito  horas  diárias  envolvendo  temas  diretamente  ligados  ao 

cultivo de peixes nativos em tanques-rede. Para tanto, houve demonstração de equipamentos 

utilizados  rotineiramente  no  cultivo  intensivo  de  peixes,  apresentação  de  vídeos  técnicos 

explicativos  e  distribuição  de  material  técnico  elaborado  para  acompanhamento  dos 

participantes. Em complementação, juntamente ao momento da inscrição dos interessados, foi 

distribuído um questionário  aos  mesmos,  que continha perguntas  variadas  relacionadas  às 

explanações dos palestrantes, ao nível do material distribuído, aos recursos utilizados para a 

capacitação, entre outros. O programa foi financiado pela Secretaria Especial de Aqüicultura e 

Pesca  –  SEAP/PR  e  fez  parte  do  convênio  SEAP/PR  e  Itaipu  Binacional  101/2004.  A 

participação massiva dos interessados proporcionou a difusão de tecnologia com eficácia, pois 

os resultados foram demonstrados através dos questionários aplicados aos participantes.

Palavras-chave: Cultivo de peixe, Extensão pesqueira, Tanque-rede.

Introdução

Os repasses de conhecimentos através de atividades de extensão sobre os sistemas de 

produção de peixes e organização dos produtores rurais visam o crescimento da atividade e a 

inserção dos parceiros no mercado competitivo,  com capacidade de se destacar perante os 

demais, viabilizando assim sua atividade.

 programa financiado pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca – SEAP/PR, parte do convênio SEAP/PR e 
Itaipu Binacional 101/2004.



A Extensão Pesqueira, desde seu surgimento, em 1968, no Estado de Santa Catarina, 

até 1990, enfatizou, particularmente, a modernização do setor pesqueiro nacional, como vetor 

fundamental para o desenvolvimento das comunidades de pescadores. Para redimir a pobreza 

econômica  e  social  dessa  classe  era  preciso  modificar  e  modernizar  o  contexto  social  e 

tecnológico  considerado  atrasado  pelas  instituições  governamentais  ligadas  à  atividade 

pesqueira (Callou e Santos, 2003).

Atualmente,  a  Extensão  Pesqueira  vem  se  voltando  para  a  temática  do 

Desenvolvimento Local (Da Mota et al.,  2007). Este compreendido como um processo de 

“concertação”  (orquestração)  dos  diferentes  atores  sociais  envolvidos  num  determinado 

território,  os  quais  buscam,  a  partir  de  potencialidades  econômicas  endógenas,  alcançar, 

localmente, o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental (Jara, 2001). 

A formação do lago de Itaipu incentivou a busca por alternativas de exploração da 

região  alagada  para  a  produção  animal.  As  oportunidades  encontradas  para  tal  fator 

reclinaram-se para o cultivo de peixes em tanques-rede que foi implementado para auxiliar na 

renda  dos  pescadores  ribeirinhos  ao  reservatório.  Essa  atitude,  porém  seguiu  moldes 

empíricos  alternativos  não  atingindo  os  objetivos  esperados.  Logicamente  que  o  cultivo 

intensivo demanda maior tecnologia e conhecimento aplicado à produção, sendo necessário 

apoio técnico de extensão aos produtores assistidos pelo programa para que o sucesso seja 

alcançado.

No  entanto,  a  falta  de  conhecimento  das  comunidades  envolvidas  com  a  nova 

atividade exige a busca pela renovação do sistema de produção baseado nos usos múltiplos 

dos  reservatórios,  preconizado  pela  Lei  n°  9433 de  1993,  referente  aos  recursos  hídricos 

brasileiros. 

Objetivos

O presente trabalho teve por objetivo adequar as características necessárias para a 

aplicação  da  técnica  de  cultivo  específica,  reenquadrando  os  participantes  nas  principais 

linhas de atuação de controle, participação, reconhecimento e desenvolvimento do cultivo em 

caráter comercial.



Métodos

Para  a  implantação  de  uma  nova  atividade  econômica,  faz-se  necessário  a 

capacitação dos envolvidos, para tanto foi realizado um programa de capacitação envolvendo 

os  pescadores  e  pequenos  agricultores  familiares  do  entorno  do  reservatório  da  margem 

esquerda juntamente aos municípios brasileiros lindeiros ao lago de Itaipu. Em sua totalidade 

estão representados por Guaira, Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Porto Mendes, Pato 

Bragado,  Entre  Rios  do  Oeste,  Santa  Helena,  Itaipulândia,  São  Miguel  do  Iguaçu,  Santa 

Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu.

O  primeiro  passo  consistiu  em  uma  revisão  literária  para  o  aprofundamento  do 

histórico regional relacionado ao desenvolvimento sócio-econômico aplicado ao público alvo, 

representado  pelos  pescadores  profissionais  ali  residentes.  Posteriormente,  com  a 

identificação da demanda existente decorrente do programa pescador-aqüicultor implantado 

através do projeto Cultivando Água Boa pela Itaipu Binacional, buscou-se o perfil das pessoas 

que  faziam parte  dessa  iniciativa  para  moldar  os  temas  relacionados  ao  novo modelo  de 

cultivo  e  também  diagnosticar  possíveis  erros  ocorridos  no  passado  pela  implementação 

empírica da produção de peixes nativos em tanques-rede.

O  programa  foi  financiado  pela  Secretaria  Especial  de  Aqüicultura  e  Pesca  – 

SEAP/PR e fez parte do convênio SEAP/PR e Itaipu Binacional 101/2004.

As  avaliações  englobaram  também  o  contingente  de  abrangência  para  conseguir 

atingir o maior número de indivíduos possível e qual seria realmente a aceitação dos mesmos 

em receber  as  informações  propostas  para  a  realização  da  capacitação.  Assim sendo,  foi 

determinado o melhor método de difusão dos tópicos determinados para o treinamento.  

Então,  para  o  desenvolvimento  do  presente  trabalho,  foram  disponibilizados  um 

zootecnista e dois engenheiros de pesca, sendo que um com titulação de mestre em engenharia 

agrícola. 

A capacitação consistiu em palestras com duração de oito horas diárias incluindo 

demonstração  de  equipamentos  utilizados  rotineiramente  no  cultivo  intensivo  de  peixes, 

vídeos  técnicos  explicativos  e  distribuição  de  material  técnico  elaborado  para 



acompanhamento  dos  participantes.  Para  a  realização  desse  último  item,  foram utilizadas 

todas as informações conseguidas durante o tempo de pesquisa para que a linguagem e a 

estrutura do material pudesse ser de fácil entendimento e que atraísse a atenção do público, 

com linguagem específica,  porém não muito  técnica.  Em complementação,  juntamente ao 

momento da inscrição dos participantes, foi distribuído um questionário (para ser devolvido 

ao  final  do  período)  aos  mesmos,  que  continha  perguntas  variadas  relacionadas  às 

explanações dos palestrantes, ao nível do material distribuído, aos recursos utilizados para a 

capacitação, entre outros, para avaliação da proposta de capacitação. 

Os palestrantes utilizaram equipamentos multimídia para ministrar tópicos referentes 

as  boas  práticas  de  manejo  na  aqüicultura,  que  abrangeu  assuntos  referentes  a  tipos  de 

tanques-rede  utilizados  no  cultivo  intensivo,  monitoramento  da  qualidade  da  água  do 

ambiente  de produção, capacidade de suporte das unidades produtivas,  técnicas de cultivo 

sustentável,  espécies  com  potencial  de  exploração  racional,  nutrientes  componentes  das 

rações,  manejo  alimentar,  principais  ocorrências  de  organismos  patógenos  em  cultivo 

intensivo,  direitos  e  segurança  de  outros  usuários  dos  recursos  hídricos,  mão-de-obra  e 

legislação.

Ao final do trabalho foi constatada a presença de 550 participantes.  

 Discussão e Resultados

As  colônias  de  pescadores  dos  municípios  lindeiros  ao  reservatório  de  Itaipu 

sofreram em demasia com o declínio da pesca regional em decorrência da formação do lago. 

Segundo  Agostinho  et  al.  (1994)  citado  por  Okada  et  al.  (1997),  a  renda  mensal  dos 

pescadores foi de US$64,00 à US$128,00 para o reservatório de Itaipu. A renda mínima dos 

profissionais da pesca caiu vertiginosamente desde a construção da barragem, que causou um 

grande impacto ambiental mudando o ecossistema existente naquela região. As espécies de 

peixes reofílicas autóctones que necessitam do curso do rio para atravessar grandes distâncias 

e reproduzir, foram prejudicadas pela mudança geográfica e pela barreira física proporcionada 

pela construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Aliado a isso, a pressão da pesca extrativa 



ajudou a reduzir o estoque pesqueiro regional, influenciando, sobremaneira, na atividade dos 

pescadores profissionais.

Os  primeiros  contatos  com  os  proprietários  dos  pequenos  módulos  produtivos 

mostraram alguns fatores adversos, que se opunham ao retorno da atividade por considerarem 

que o cultivo não estava de acordo com as condições exigidas. Na verdade, os manejos de 

produção que foram repassados fizeram com que o insucesso da atividade fosse alcançado, 

desestimulando os pescadores.

 No  entanto,  com  as  entrevistas  mais  freqüentes  e  o  contato  com  profissionais 

extensionistas especializados no ramo, a mentalidade do público alvo foi mudando lentamente 

e a receptividade a tecnologia passou a fazer parte do enfoque dos líderes das colônias de 

pescadores que seriam beneficiadas com os cursos de capacitação.

O cultivo de peixes feito  de forma intensiva exige tecnologia  e acompanhamento 

técnico especializado para o sucesso da atividade, pois a expectativa de lucro e o fomento da 

produção aqüícola é grande decorrente do declínio da renda dos pescadores e da redução do 

estoque pesqueiro da região. 

Como a legislação nacional em vigor não permite a produção de espécies alóctones e 

não  há  definição  de  uma  espécie  autóctone  com  pacote  tecnológico  de  produção 

desenvolvido,  os  produtores  mostraram  muito  interesse  sobre  os  aspectos  técnicos 

apresentados pelo programa de capacitação (Figura 1).
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Figura 1. Opinião dos participantes sobre o curso de capacitação.

A maioria dos ouvintes, em torno de 60%, considerou o curso ótimo e o restante o 

classificou  como  bom.  Sendo  assim,  a  aceitação  pela  forma  de  repasse  das  informações 

mostrou-se abrangente e de satisfação de todos, atingindo o sucesso do programa.

Os  conceitos  repassados  de  forma  simplificada  puderam  ser  assimilados  pelos 

ouvintes e demonstraram a realidade do cultivo para os mesmos. A familiarização do modelo 

de  produção  é  parte  importante  no  desenvolvimento  da  atividade,  pois  diz  respeito  ao 

cotidiano dos produtores que precisam se readequar para viabilizar a atividade.

As palestras sempre contaram com a intervenção dos ouvintes para questionamentos 

envolvendo todos tópicos de boas práticas de manejo na aqüicultura,  mostrando o grande 

interesse  relacionado  ao  cultivo  intensivo.  As  perguntas  mais  comuns  foram  àquelas 

diretamente  ligadas  a  parte  prática  da  atividade  como:  qual  a  alimentação  correta  para 

fornecer aos peixes cultivados de forma economicamente viável em um sistema intensivo?; 

quais  as  espécies  de  peixes  mais  cultivadas?;  Quais  os  tipos  de  doenças  encontradas  em 

piscicultura?; entre outras.

Diante da proposta de cultivo e do repasse de informações, o público alvo acredita no 

sucesso da produção (Figura 2), desde que essa siga corretamente a forma preconizada no 

curso,  com  tecnologia,  acompanhamento  técnico  continuado  e  linhas  de  incentivo  de 

produção aqüícola.
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Figura 2. Opinião dos participantes sobre o sucesso da produção de peixes em tanque-rede.

Conclusão

A participação massiva dos interessados mostrou-se de grande valia para o objetivo 

do trabalho  realizado,  além de  proporcionar  a  difusão de  tecnologia  com eficácia  para  a 

implantação de um programa de produção de peixes em tanque-rede no reservatório de Itaipu, 

pois os resultados foram demonstrados através dos questionários aplicados aos participantes 

do programa de capacitação.
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RESUMO

A região de Salto Caxias  abrange nove municípios,  quatro na região oeste e 

cinco na região sudoeste do estado do Paraná.  A região é  caracterizada  pelo relevo 

acidentado  e  predominância  da  agricultura  familiar  onde  à  piscicultura  não  aparece 

como atividade principal nas propriedades. A fundação da cooperativa de produtores de 

peixes  do rio  Iguaçu deu  origem a  demanda  pela  profissionalização  dos  produtores 

rurais  interessados  na  atividade  da  piscicultura.  A  capacitação  dos  piscicultores  foi 

promovida pela parceria entre a UNIOESTE/COOPERÇU/PRÓ-CAXIAS com apoio do 

Programa  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  –PRONAF,  através  de  doze 

módulos  de  treinamento  para  a  cadeia  produtiva  da  piscicultura,  abrangendo  os 

seguintes  tópicos: biologia  de  organismos  aquáticos;  instalações  para  aqüicultura; 

qualidade  de  água  em  cultivos  aquáticos;  espécies  potenciais  para  aqüicultura; 

reprodução  e  larvicultura  de  peixes;  sistemas  de  cultivo  e  manejo;  nutrição  de 

organismos  aquáticos;  produção  intensiva  de  organismos  aquáticos;  tilapicultura; 

doenças  e  parasitos  de  organismos  aquáticos;  processamento  e  comercialização  do 

pescado e administração e custos em cultivos aquáticos, com duração de oito horas/aula 

cada.  Os  cursos  proporcionaram  a  capacitação  de  48,39%  dos  cooperados  da 

COOPERÇU, e constituiu-se de atividades teórico-práticas.

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar, extensão pesqueira, piscicultura.

INTRODUÇÃO



A região de abragência de Salto Caxias é formada por nove municípios do Oeste e 

Sudoeste  paranaense,  onde,  na  margem  direita  do  reservatório  estão  localizados  os 

municípios de Quedas do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida, e 

Capitão Leônidas Marques, que são pertencentes à região Oeste do Paraná, enquanto 

que na região Sudoeste, localizada na margem esquerda estão os municípios de São 

Jorge do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu, Salto do Lontra e Nova 

Prata do Iguaçu.

Sua colonização foi feita por colonos vindos do Sul do Brasil e foi marcada por 

conflitos e uma forte predominância da mestiçagem (LIMA et al. 2005). Aliados aos 

fatores  históricos  estão  os  aspectos  geográficos,  que  colaboraram  com  a  forma  de 

mecanização  e  modernização  da  produção  agropecuária,  que  impossibilitou  uma 

mecanização generalizada da agropecuária. Devido a estes fatos a região passou a se 

desenvolver  com  predominância  da  agricultura  familiar  caracterizada  por  pequenas 

propriedades e com pouca capitalização.

De acordo com o Paranacidade (2001), a piscicultura não aparece como uma das 

principais atividades agrossilvopastoris da região, sendo que as relevantes são: plantio 

de feijão, soja, milho e fumo, bem como, a criação de aves de corte, suínos e bovinos. 

Com  relação  às  atividades  industriais,  as  mesmas,  podem  ser  classificadas  como 

tradicionais,  sendo  estas  indústrias  menos  dinâmicas  e  consideradas  de  produção, 

sobretudo, para atender a demanda local (LIMA, 2004).

Correlacionado  as  condições  produtivas  e  sociais,  a  região  de  Salto  Caxias 

encontra-se entre as menos desenvolvidas economicamente no estado, onde de acordo 

com  Piacenti  e  Lima  (2002),  todos  os  municípios  apresentam  um  Índice  de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) inferior à média do estado.

O uso alternativo do reservatório está limitado às ações turísticas que estão em 

desenvolvimento e colaboram com a economia local, porém essas ações limitam-se a 

um determinado grupo de pessoas durante a temporada de verão. Além do turismo, a 

irrigação  e  a  pesca  também fazem parte  do  uso  alternativo  de  reservatórios,  mas  a 

irrigação por motivos econômicos e técnicos relacionados ao uso da água do lago é 

pouco explorada. No que diz respeito à pesca, não se tem registro de associações de 



pescadores que desenvolvam a pesca profissional devido a falta de políticas pesqueiras 

que se adaptem às normas ambientais. Quanto ao cultivo de peixes, até então não havia 

estudos para viabilidade de cultivo de peixes em tanques-rede e em viveiiros escavados, 

indústrias  para  processamento  de  pescado,  bem  os  produtores  não  possuem 

conhecimento sobre a atividade para desenvolver a produção na região.

Através do “Projeto de apoio à cadeia produtiva da piscicultura no reservatório de 

Caxias: industrialização do pescado e produção de rações” desenvolvido em parceria 

entre  a  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE e  o  Conselho  de 

Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Salto Caxias – PRO-CAXIAS e 

financiado pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI 

com  recursos  do  Fundo  Paraná,  foi  fundada  no  dia  24  de  fevereiro  de  2006  a 

Cooperativa de produção, industrialização e comercialização de peixes do rio Iguaçu – 

COOPERÇU, a segunda cooperativa de produtores de peixes do Estado do Paraná, com 

sede no município de Nova Prata do Iguaçu. O projeto consiste na implantação de uma 

fábrica  de  rações  para  peixes  e  de  uma  unidade  frigorífica  para  processamento  do 

pescado produzido na região, além de inserir a universidade diretamente nas pesquisas 

de campo e como difusora de tecnologias para os piscicultores da região.

Com o apoio financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF foi possível realizar a capacitação dos cooperados da COOPERÇU 

residentes na região de Salto Caxias.

OBJETIVOS

O  objetivo  foi  contribuir  com  o  desenvolvimento  da  piscicultura  familiar, 

baseado no uso racional dos recursos naturais e implantado de acordo com as normas 

técnicas corretas, permitindo assim que os produtores possam se organizar, com o apoio 

das  entidades  públicas  e  privadas  atuantes  na  região,  e  produzir  um  produto  de 

qualidade e sem causar impactos ao ambiente. Além disto, foi promover a capacitação 

dos produtores cooperados, permitindo que estes possam investir na atividade, e buscar 

a agregação de valor ao pescado, através da sua industrialização com a formação da 

cooperativa de produtores de peixe.



METODOS

A  fundação  da  cooperativa  gerou  uma  demanda  por  parte  dos  produtores 

associados  com relação  ao treinamento necessário  para promover  um incremento  na 

produção de peixes na região, uma vez que os cultivos realizados por estes sempre foi 

extensivo e sem fins lucrativos. A COOPERÇU apresenta em seu quadro de cooperados 

155 sócios distribuídos nos nove municípios da região de Salto Caxias.

A  capacitação  foi  realiza  através  de  cursos,  visitas  técnicas  a  outras  regiões 

produtoras  de  peixe,  acompanhamento  continuado  dos  produtores  familiares 

envolvidos,  implantação  de  uma  unidade  demonstrativa  de  produção  de  peixes  em 

tanques-rede e repasse de materiais técnico-didáticos.

Os  cursos  foram  divididos  em  doze  módulos  referentes  a  diversos  assuntos 

relacionados ao cultivo de peixes, cada módulo consistiu em palestras e aulas práticas 

com duração de oito horas, onde foram utilizados recursos audiovisuais, como projetor 

multimídia  e  vídeos  técnicos  explicativos,  além da  distribuição  de material  didático 

elaborado pelos técnicos da Unioeste para facilitar a aprendizagem dos participantes. 

Como forma de fixação do tema discutido, foram realizadas visitas as propriedades dos 

participantes com demonstrações práticas sobre os assuntos abordados.

Os módulos de capacitação foram executados entre os meses de maio a agosto de 

2007, e para facilitar o deslocamento dos produtores, os municípios foram divididos em 

grupos por proximidade: Grupo 1- Capitão Leônidas Marques; Grupo 2 – Boa Vista da 

Aparecida e Três Barras do Paraná; Grupo 3: Quedas do Iguaçu e São Jorge do Oeste; 

Grupo 4: Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu e Grupo 5: Nova Prata do 

Iguaçu e Salto do Lontra.

Os  assuntos  abordados  durante  a  capacitação  foram:  Biologia  de  organismos 

aquáticos;  Instalações  para  aqüicultura;  Qualidade  de  água  em  cultivos  aquáticos; 

Espécies potenciais para aqüicultura; Reprodução e larvicultura de peixes; Sistemas de 

cultivo e manejo; Nutrição de organismos aquáticos; Produção intensiva de organismos 

aquáticos; Tilapicultura; Doenças e parasitos de organismos aquáticos; Processamento e 

comercialização  do  pescado  e  Administração  e  custos  em  cultivos  aquáticos,  com 



duração de oito horas-aula cada, sobre cada assunto foram repassadas as informações 

básicas e indispensáveis para que se possa ter êxito em cultivos aqüícolas. 

Ao final dos cursos de capacitação, os produtores os produtores participaram de 

um dia de campo na unidade demonstrativa de produção de peixes em tanques-rede da 

Unioeste no município de Boa Vista da Aparecida, bem como foram realizadas visitas 

técnicas a pisciculturas dos municípios de Maripá e Toledo e as unidades frigoríficas 

das  empresas  Pescados  Sereia  Ltda  e  Brazilian  Fisheries  Ltda,   localizadas   no 

município de Toledo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A demanda apresentada pela cooperativa de 155 sócios com interesse em atuar 

no cultivo de peixes de forma racional e lucrativa foi comprovada com a participação 

dos produtores aos cursos de capacitação ofertados pela Unioeste. A figura 1, mostra a 

distribuição em percentagem dos produtores associados a COOPERÇU em relação aos 

municípios pertencentes a região de Salto Caxias. 

Figura 1 – Percentagem de produtores associados à Cooperativa, por município 
pertencente a região de Salto Caxias.
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O município de Capitão Leônidas Marques representa 37,42% dos associados 

sendo consequentemente o maior produtor de peixes entre os municípios e que também 

representou maior participação durante os treinamentos. Tendo em vista que 40% do 

total dos associados da cooperativa ainda não tem viveiros com cultivo de peixes em 



suas  propriedades,  o  público  atendido  durante  os  eventos  foi  satisfatório,  com  a 

participação de 75 produtores, correspondendo a 48,39% de todos os cooperados.

De acordo com Lima et al. (2005), dentre as estratégias a serem utilizadas para 

dinamização da economia local e microrregional na região de Salto Caxias com enfoque 

a ações na área de agricultura e abastecimento, a capacitação profissional e o apoio à 

piscicultura  são  diretrizes  primordiais,  assim  como,  a  agregação  de  valor  via 

industrialização de produtos agropecuários também é indispensável ao desenvolvimento 

regional.

A  formação  de  cooperativas  ou  associações  de  produtores  conforme  sua 

atividade  ou  demanda  e  as  linhas  de  crédito  para  financiamento  de  açudes  para  a 

piscicultura  também são metas  que devem ser atingidas  para o desenvolvimento  do 

agronegócio da região (PIACENTI E LIMA, 2002). 

CONCLUSÕES

A  participação  de  aproximadamente  50%  dos  associados  à  cooperativa  nos 

cursos de capacitação é um excelente resultado para uma região onde a piscicultura nem 

aparece como uma das principais atividade relacionadas a agricultura familiar.

A oportunidade  dada aos  produtores  de  se  profissionalizarem nesta  atividade 

promissora para região que é cultivo de peixes, seja ele, em viveiros escavados em suas 

propriedades  ou em tanques-rede no reservatório  de Salto  Caxias  é um estimulo  ao 

aumento de produção e um incentivo para o ingresso de novos produtores a atividade.
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LIVRO ELETRÔNICO SOBRE A PRODUÇÃO DE PRODUTOS PARA BANHO

Ricardo Mercadante1; Lucilaine de Assumpção2

Área: Tecnologia e Produção
Painel 

RESUMO: A presente produção consiste na elaboração de um material escrito de 
caráter técnico informativo sobre a produção de sabões e outros produtos utilizados 
freqüentemente no banho e no pós-banho. A abordagem dos temas se dá tanto no 
nível teórico, informativo, técnico e experimental, permitindo aos leitores que tenham 
uma visão geral sobre os principais aspectos que permeiam esta atividade industrial 
sob uma óptica artesanal. O material produzido consiste em um livro em CD-ROM 
com  254  páginas  formato  A4,  capa  e  índice,  contendo  informações  históricas, 
informações  gerais,  informações  técnicas,  conhecimentos  químicos  e  físicos 
relativos  ao  objeto  do  livro  e  técnicas  de  produção  dos  produtos  propostos  no 
sistema passo a passo. Também é apresentada uma metodologia para construção 
de preço, técnicas para produção de embalagens artesanais bem como um amplo 
receituário dos produtos propostos.

PALAVRAS-CHAVE: Sabonetes, Livro eletrônico, Formulações.

INTRODUÇÃO: Durante  o  desenvolvimento  de  cursos  sobre  a  produção  de 
produtos para banho ministrados na Unioeste campus de Toledo, observou-se que 
existe uma severa falta de material bibliográfico sobre o tema. Os poucos materiais 
encontrados não raras vezes são pouco acessíveis mesmo para alunos de curso de 
graduação da área de química, devido a um linguajar muitas vezes ultrapassado de 
termos técnicos. Outro fator que também dificulta o acesso a este tipo de bibliografia 
está no fato de ser um tema amplo e os poucos materiais encontrados são mais 
específicos. Dessa forma bibliografias de receituários quase não abordam temas 
técnicos  e  revistas  de  “faça  você  mesmo”  não  abordam  temas  técnicos.  Já 
publicações técnicas não abordam outros aspectos práticos e particularmente os de 
caráter artesanal. Foi observado também que as bibliografias são fragmentadas, e 
muitas delas não apresentam confiabilidade em suas formulações ou informações. 
Assim, foi desenvolvido o atual trabalho que, sem o objetivo de se aprofundar em 
nenhum  dos  temas  abordados,  visa  fornecer  informações  gerais  e  técnicas 
suficientes para que o leitor leigo seja capaz de produzir seus próprios produtos com 
um entendimento fundamentado do que está fazendo; não sendo apenas um mero 
reprodutor de receitas. Já os leitores com algum conhecimento em química poderão 
complementar  seus  conhecimentos  e  lhes  sendo  permitido  desenvolver  outras 
formulações além daquelas que estão contidas no guia.

1 Prof. Dr. em química, lotado no CECE do campus de Toledo da Unioeste. ricardomercadante@hotmail.com

2 Lucilaine  de  Assumpção,  empresária  do  ramo  de  produtos  de  higiene  pessoal. 
lucilaineassumpcao@hotmail.com



OBJETIVOS: O principal objetivo deste trabalho é o de transmitir informações gerais 
e  específicas  de  caráter  técnico  sobre  alguns dos  conhecimentos  envolvidos  na 
produção de produtos para banho e pós-banho sob uma óptica artesanal. Realçar a 
importância do controle de qualidade e do uso de matéria prima sem deterioração, 
fornecer conhecimentos que permitam a produção de produtos que não coloquem a 
saúde  do usuário em risco e informar sobre a aplicação de diversas matérias primas 
utilizadas nessa indústria.Também visa transmitir o conhecimento técnico básico de 
produção artesanal de sabonetes em algumas de suas diferentes formas, bem como 
orientar sobre embalagens e cálculo de lucratividade dos produtos. Por fim, objetivou 
fazer a mixagem de diversas informações em um único livro que seja objetivo e ao 
mesmo tempo barata, permitindo o acesso ao maior número de pessoas possível.

MÉTODOS: No decorrer  desta atividade diversas pesquisas foram realizadas na 
internet,  principalmente  confrontando  bibliografias  e  informações  para  filtrar  as 
informações contraditórias e sem fundamentações. Algumas bibliografias nacionais 
e  estrangeiras foram adquiridas  para aumentar  a  base de sustentação teórica e 
prática,  receituários  foram  adquiridos  e  suas  receitas  testadas  para  a  seleção 
daquelas que foram utilizadas em nosso trabalho. Após todo o material de pesquisa 
ter sido analisado e confrontado, foi eliminado o material considerado duvidoso ou 
errôneo. Pesquisas laboratoriais também foram realizadas de tal forma a encontrar 
uma metodologia de formulação adequada aos materiais encontrados no Estado do 
Paraná, em seguida o material foi compilado. Todas as técnicas foram testadas e 
adaptadas  às  condições  mais  usuais  para  sua  utilização  em  comunidades  que 
apresentavam recursos mínimos em termos de equipamentos. O linguajar, a medida 
do possível,  foi  simplificado para permitir  maior acesso,  mesmo aos temas mais 
técnicos. As receitas foram testadas individualmente e adaptadas para sua efetiva 
funcionalidade e, por fim o material foi compilado no formato de um guia com 254 
páginas abordando os temas propostos e temas complementares. A distribuição do 
conteúdo se deu de tal forma que uma pessoa que não tenha interesse em abordar 
os temas históricos ou os conhecimentos químicos possa apenas seguir as receitas 
propostas de forma a atingir o objetivo de produção imediata. Desta forma, mesmo 
para o leigo total o livro tem utilidade como um receituário passo-a-passo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: O material produzido por meio este trabalho vem 
atender  um público  de  leigos,  de  estudantes  em química  e  de  profissionais  da 
química que visem obter informações sobre as técnicas de produção de produtos 
para  banho  de  forma artesanal.  É  importante  ressaltar  que  muitos  das  técnicas 
apresentadas neste livro foram desenvolvidas ou aprimoradas por meio de pesquisa 
laboratorial  e  de  campo  realizados  no  desenvolvimento  de  formulações  e  de 
processos,  não se tratando o livro  de mera cópia ou montagem de informações 
provenientes de outras fontes bibliográficas. Também cabe ressaltar que todas as 
formulações  apresentadas  foram  testadas  e  adaptadas  para  um  funcionamento 
adequado às condições mais simples de produção, que são aquelas encontradas 



pela maioria das pessoas que produzem, de forma artesanal, produtos para banho, 
particularmente na zona rural, sem com tudo descuidar dos aspectos de qualidade e 
estética do material que é ensinado a produzir. Sendo assim, esperamos que o livro 
produzido tenha aplicabilidade real  na vida daqueles que desejam complementar 
suas rendas familiares ou iniciar um investimento no ramo de produtos artesanais 
para banho. Contudo deve-se ressaltar que o material hora produzido está em fase 
de revisão e em breve deverá ser publicada uma versão ampliada e corrigida.

CONCLUSÃO: Com  o  material  produzido  esperamos  ter  contribuído  com  a 
comunidade interessada na produção de sabões artesanais a partir da matéria prima 
básica,  visto  que  o  livro  apresenta  tópicos  de  interesse  nesse  ramo,  com 
formulações e metodologias testadas nos laboratórios da Unioeste bem como em 
diversos cursos dados a comunidades rurais.
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PRODUTOS ARTESANAIS PARA BANHO COMO COMPLEMENTAÇÃO DE 
RENDA PARA FAMÍLIAS RURAIS.

Ricardo Mercadante1, Lucilaine de Assumpção2, Andréia Vorpagel3

Tecnologia e Produção

PALAVRAS-CHAVE: produtos para banho, tecnologia química, banho.

RESUMO: No Brasil, a partir do primeiro século de colonização já se iniciou a produção 
de sabão para  uso na limpeza de roupas e  no  banho,  embora  sua produção fosse 
proibida  na  colônia,  não  eram  raras  as  fazendas  onde  se  fabricavam  sabão  para 
consumo próprio e mesmo para a venda nos vilarejos. No decorrer dos anos o processo 
de produção de sabão se aprimorou nas indústrias européias e apenas no final do século 
dezenove foi montada a primeira indústria deste produto no Brasil. Contudo, a tradição 
de produção no meio rural se manteve, mesmo que de maneira precária e com produtos 
de baixa qualidade, chegando até nossos dias. Atualmente não há camponês que não 
saiba  produzir  o  sabão  “caseiro”  a  base  de  sebo,  banha  ou  gordura  de  coco. 
Infelizmente, no campo não houve o mesmo grau de avanço na técnica de produção de 
sabões que houve na indústria.  Observa-se que as  mudanças mais  significativas  se 
deram no uso da soda comercial em substituição a cinza e no uso do álcool etílico como 
agente  clarificante  e  catalítico.  Pelo  desconhecimento  da  tecnologia  de  produção de 
sabonetes  finos,  as  famílias  rurais  perdem  a  oportunidade  de  agregarem  valor 
econômico a seu produto e conseqüentemente de aumentarem sua renda mensal. E 
também,  coloca  em risco  a  saúde  dos  usuários,  visto  que  muitas  vezes  os  sabões 
apresentam excesso de soda e são feitos com matéria prima de baixa qualidade ou 
mesmo contaminadas. Com o objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade dos 
sabões produzidos de forma artesanal  nas propriedades rurais;  e  propor  alternativas 
tecnológicas para a transformação deste sabão rústico em sabonetes artesanais para o 
banho foi desenvolvida, no curso de química da Unioeste – Toledo, uma pesquisa que 
gerou formulações baratas de sabões e sabonetes naturais e de alta qualidade. Também 
foi elaborado um curso onde se utiliza uma linguagem simples e clara que permite ao 
produtor fazer a migração das atuais técnicas de produção utilizadas na produção do 
sabão caseiro para técnicas de produção de sabonetes artesanais e decorativos de boa 
qualidade  para  o  banho.  A  combinação  do  desenvolvimento  de  uma  tecnologia  de 
produção própria aliada à elaboração da metodologia utilizada no curso permite que a 
melhoria na qualidade do produto se dê sem a necessidade de um investimento elevado 
por parte do produtor; bem como abre a possibilidade de se comercializar os produtos 
finais,  de  caráter  artesanal,  visto  que  durante  o  processo  de  ensino  das  técnicas 
produtivas também é enfatizado a necessidade do controle de qualidade e aparência dos 
sabonetes.

1 Prof. Dr. em química, lotado no CECE do campus de Toledo da Unioeste. ricardomercadante@globo.com
2 Empresária do ramo de cosmética e produtos de higiene pessoal. lucilaineassumpcao@hotmail.com
3 Estudante de graduação do curso de química da unioeste.



A FABULOSA RIQUEZA QUE VEM DO CONHECIMENTO

Liliana Marilene Wespianski Cwikla

Área Temática: Trabalho
Modalidade de apresentação: comunicação oral

Resumo:  as  mudanças  ocorridas  no  mercado  de  trabalho  e  as  crescentes 
exigências,  vêm excluindo muitas pessoas,  geralmente por  falta  de acesso ao 
conhecimento, que vivem isoladas em um mundo de informações ultrapassadas, 
deixando-as  em  total  abandono  social,  muitas  vezes  apoiadas  em  falsas 
esperanças de ingresso ou reingresso neste concorrido mercado,  mas que na 
realidade não conseguem pelas próprias condições que as circundam de perceber 
essas  mudanças  e  exigências  e,  além disso,  discernir  objetivos  que  norteiem 
tomadas de decisões que poderão mudar radicalmente suas condições de vida, 
trabalho e renda. Nesta breve análise contextual acreditou-se ser possível atingir 
um significativo percentual de pessoas oferecendo oportunidades de aprendizado, 
capazes de produzir resultados a curto e médio prazo. Tendo como base este 
cenário, foram desenvolvidas várias oficinas, no sentido de transformar realidades, 
preparando os participantes para competir neste mercado que está longe de ser 
cruel, mas que demanda pessoas capazes de perceber, compreender e realizar 
atividades com agilidade e competência. 

Palavras-chave: Comprometimento – Realização – Oportunidade.

Introdução 
De acordo com Drucker (1996, p. 67) e Stwart (1998, p. 5) estamos vivendo 

a  Era  do Conhecimento. Com o advento das telecomunicações e da informática 
presencia-se um novo renascimento da importância do ser humano como principal 
personagem da economia, pois é ele quem detém o principal recurso competitivo 
das organizações: o conhecimento. A informação passa a figurar como principal 
bem econômico na medida em que é o ingrediente fundamental na geração do 
conhecimento - que só ocorre no cérebro humano.

Estudiosos  afirmam  que  a  vantagem  do  conhecimento  é  que  ele  é 
sustentável  porque  gera  retornos  crescentes  e  mantém  a  dianteira  da 
concorrência. Ao contrário dos ativos materiais que se desgastam à medida que 
são usados: idéias geram novas idéias, conhecimento compartilhado permanece 
com o doador ao mesmo tempo em que enriquece o recebedor.

Chiavenato  (2002,  p.  2-5,  1999  p.  3-24)  argumenta  que  neste  cenário 
competitivo,  diversas  transformações  ocorreram  a  uma  velocidade  implacável, 



sendo  elas:  a)  trabalho  físico  x  trabalho  mental  -  a  atividade  humana  está 
deixando de ser repetitiva, imitativa para ser cada vez mais criativa e inovadora. 
As pessoas deixaram de ser fornecedoras de mão-de-obra para serem alçadas à 
categoria  de  fornecedoras  de  conhecimento  e  de  competências.  As  pessoas 
atuam  hoje  como  parceiros  e  colaboradores;  b)  homogeneidade  x 
heterogeneidade - a diversidade  está  em alta.  As  diferenças individuais  estão 
sendo realçadas, valorizadas e desenvolvidas; c) trabalho individual x trabalho de 
equipe -  o  trabalho  está  migrando  do  solitário,  individual,  isolado  para  uma 
atividade grupal, solidária e  conjunta. Hoje, em vez de dividir, separar e isolar, 
tornou-se  importante  juntar  e  integrar  para  obter  um  efeito  sinérgico  e 
multiplicador; d) reter x possuir talento - atualmente possuir nos quadros pessoas 
talentosas  é  apenas  uma  parte  da  questão.  O  mais  importante  é  que  esses 
talentos sejam motivados para o contínuo crescimento e desenvolvimento. Hoje o 
papel principal dos que detém os altos cargos é o de agregar valor continuamente 
à  organização.  Isso  tem  a  ver  com  o  conhecimento,  as  habilidades  e  as 
competências internas; e) T & D x organização como um todo - o desenvolvimento 
das  pessoas  deixou  de  ser  tarefa  exclusiva  da  área  de  Treinamento  e 
Desenvolvimento  (T&D), para se transformar em uma preocupação holística da 
organização.  A  gestão  do  conhecimento  e  das  competências,  a  criação  de 
universidades corporativas,  a  transformação de empresas em organizações de 
aprendizagem são decorrências típicas dessa transformação; e) capital humano - 
aumentar  e  aplicar  o  capital  humano  passou  a  ser  uma  obsessão  das 
organizações  competitivas,  não  importando  o  setor  a  que  pertençam.  E  isso 
passou a ser totalmente descentralizado por toda a organização. "É uma tarefa de 
todos e não de poucos". Foi com base nestas transformações que se desenvolveu 
o projeto de extensão.
Objetivos: para facilitar a compreensão foram desdobrados em geral e específicos.
Geral: desenvolver  pessoas/profissionais,  priorizando  a  aplicação  prática  dos 
conhecimentos e pressupostos teóricos.
Específicos: estruturar as oficinas de acordo com as necessidades do mercado de 
trabalho em que atuam seres humanos e organizações; atingir públicos-alvos que 
demandem  conhecimentos  práticos  e  específicos  de  negócios,  e/ou  carreiras; 
desenvolver  seres humanos a fim de torná-los mais preparados e capazes de 
compreender, interpretar e concorrer em cenários competitivos; agir socialmente, 
a  fim de atingir  os excluídos e os carentes de conhecimentos,  desenvolvendo 
habilidades, procurando incentivar atitudes pró-ativas, a fim de prepará-los para as 
atuais exigências.

Métodos
Quanto  a  Execução:  Acadêmicos  dos  Cursos  de  Administração  (3ª  Série)  e 
Hotelaria (3ª Série), da Unioeste - Campus Foz do Iguaçu.



Quanto à temporalidade: 2007-2008.
Quanto aos temas a serem desenvolvidos nas oficinas: pesquisa junto aos órgãos 
ligados ao Emprego, Trabalho, Renda e Terceiro Setor, para definição, elaboração 
de  material  e  estratégia  de  desenvolvimento,  considerando  além  do  tema,  as 
características do público-alvo. 

Discussão e resultados
Em 2007, foram realizadas 8 (oito) oficinas, atingindo 912 pessoas. Neste período 
cumpriu-se  o  que  inicialmente  fora  proposto,  isto  é,  a  socialização  do 
conhecimento,  utilizando-se  como estratégia  metodológica  o  planejamento  e  a 
realização de oficinas do conhecimento, por meio da utilização de documentários, 
painéis,  trechos  de  filmes,  exposições  e  palestras,  onde  o  público–alvo  teve 
acesso não só ao conhecimento teórico,   mas também participou do processo 
realizando  e  praticando  os  temas  objetos  de  estudos  e  reflexões.   Conforme 
pretendido, as oficinas abordaram os três aspectos considerados pelos estudiosos 
indissociáveis, ou seja, os Conhecimentos, as Habilidades e as Atitudes. Neste 
contexto  foram  realizadas  as  seguintes  oficinas:  1  - “conceitos  básicos  de 
educação ambiental,  voltados à administração de resíduos”.   Facilitador:  Helio 
Amâncio – Técnico em Educação Ambiental do Ecomuseu de Itaipu.  2 - As quatro 
ecologias:  ambiental,  social,  mental  e  integral.  Facilitador:  Dr.  Leonardo Boff  – 
renomado consultor, palestrante e escritor.  3 - Impacto econômico-financeiro das 
legislações previdenciária e trabalhista nas empresas – com ênfase no NTEP – 
Nexo  Técnico  Epidemiológico  Previdenciário.  Facilitador: André  Jerônimo  de 
Matos  –  Técnico  em  Segurança  do  Trabalho  do  Hospital  Ministro  Costa 
Cavalcanti. Também foram desenvolvidas ‘Oficinas do Conhecimento’ (1,2,3,4, 5), 
evento da Semana do Comerciário no SESC  -   realizadas em parceria com o 
SESC, pelos acadêmicos do 3° ano do curso de Administração, conforme consta 
no Projeto. A proposta das oficinas foi encaminhada ao Diretor do SESC Sr. José 
Dimas Fonseca e à Coordenadora Pedagógica, Sra. Nara Miranda, por meio de 
correspondência, com o detalhamento de todas as oficinas, conforme descritas a 
seguir:  1 – Técnicas de elaboração de currículo, empregabilidade  e postura em 
entrevistas de emprego. Responsáveis/Facilitadores: Angelita Kniess, Allan Ferraz 
Iantas, Diogo A. do Prado, Luciano Particheli, Marcelo Takahashi, Rhony Marcos 
Benedik.  Profissionais  convidados: Prof.  Liliana  M.  Wespianski  Cwikla  (coord. 
Projeto) e Antão Veríssimo Santor – gerente da Agência do Trabalhador de Foz.  2 
-  Oficina  de  educação  e  planejamento  financeiro.  Responsáveis/facilitadores: 
Marcus  Vinícius  Carneiro  da  Silva,   Marcos  Alexandre  Ponticiano  de  Jesus, 
Giovani  Bueno  Rafain,  Saulo  Freire,  Marli  Aparecida  Baum,  Felipe  Leonardo 
Leandro,  Túlio  Marques  Pucci.  Profissionais  convidados: Nilson  Nagata  (Itaipu 
Binacional)  e  Tânia  Ferraro  (Unioeste  –  Campus  Foz  Iguaçu e  Microlins).  3  - 
Oficina  de  alternativas  de  desenvolvimento  pessoal  e  profissional  na 



aposentadoria. Responsáveis/facilitadores: Jennifer Mateus da Silva Mori,  Roseli 
Cândida  Leite,  Elisangela  Gabriela  Dalpiaz  Froes,  Daniela  D’Agostini,  Tânia 
Ferreira Gomes, Cleber da Silva,  Wagner Vieira, Marina Miola, Michelli Fregnani, 
Nuno R. de Maia, Lucas Takemura, Bruna Sartori,  Crislaine F. Ribeiro, Isabela 
Holler. Profissionais convidados: Luis Fernando Moreira – Coordenador do Curso 
de Administração e Professor da Unioeste, e Patrícia de Souza – Fosioterapeuta. 
4  -  Oficina  de  excelência  na  prestação  de  serviços  &  relações  interpessoais. 
Facilitadora: Prof.  Liliana  Wespianski  Cwikla.  Profissional  convidada:  Marli 
Aparecida Baum – Acadêmica do 4° ano do Curso de Administração da Unioeste e 
funcionária  da EADI-Foz.  5  -  Oficina de primeiros socorros.  Responsáveis:  Ivo 
Lúcio Fischer, André Jerônimo de Matos, Michele Daiana Lenz, Gustavo Chielle, 
Eduardo  Ramirez  Azeredo,  Suellen  Maria  Beltrame,  Tâmara  Mayer,  Thaís 
Travassos de Andrade, Thiago Ferreira de Medeiros. Facilitador: Ivo Lúcio Fischer 
–  Tenente  do  Corpo  de  Bombeiros  e  acadêmico  do  3°  ano  do  Curso  de 
Administração da Unioeste.

Conclusão:  Acredita-se que a responsabilidade social  para com os cidadãos e 
cidadãs foi praticada, à medida que se teve a intenção de  propiciar condições de 
inclusão  social,  por  meio  do  conhecimento,  bem  como,  permitiu-se  aos 
acadêmicos um contato direto com a comunidade, beneficiando-os também, uma 
vez que estes tiveram a oportunidade de refletir sobre as demandas sociais, onde 
foram encontradas maneiras concretas de agir e interagir. Conclui-se também que 
os resultados superaram as expectativas iniciais. Convém relatar que o referido 
Projeto de Extensão, representou a primeira parceria entre a Unioeste/Foz e o 
SESC, o que de certa forma, muito nos orgulha.  
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A IMPORTÂNCIA DA ACADEMIA NO DESENVOLVIMENTO DE 
CAPACIDADES GERENCIAS: O CASO ITAIPU

Profa. Me. Rosely Sobral da Silva

Área Temática: Trabalho
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

Resumo:

O  IDG  surge  da  necessidade  gerencial  para  formação  de  novos 
gerentes  na  Itaipu  Binacional.  O  Programa  de  Desenvolvimento 
Gerencial (PDG) desenvolvido pela Itaipu não contemplava as áreas 
acadêmicas  o  que  não  permitia  ao  participante  um conhecimento 
mais  profundo  das  teorias  e  práticas  de  gestão  organizacionais 
desenvolvidas  na  academia,  uma  vez  que   a  maior  parte  dos 
envolvidos  não  possui  formação  em  Administração.  Com  o 
levantamento  de  necessidades  evidenciou-se  que  seria  importante 
uma atividade de extensão que apresentasse disciplinas acadêmicas 
em sua estrutura. O objetivo deste projeto de extensão é capacitar os 
participantes  do  programa,  apresentando  conceitos  acadêmicos 
consolidados  nas  teorias  administrativas  com  vistas  a  fornecer 
embasamento  teórico  sobre  desenvolvimento  gerencial  com  a 
finalidade de desenvolver novas competências de conhecimento, de 
habilidades  e  de  atitudes  gerenciais.  A  metodologia  de  ensino 
empregada é composta de aulas expositivo-dialogadas com aplicação 
de estudos de casos e visita técnica. Os resultados esperados visam o 
alcance  dos  objetivos  propostos  bem  como  ir  ao  encontro  dos 
objetivos e diretrizes do Plano Estratégico Empresarial da Itaipu. É a 
academia  contribuindo  para  o  aperfeiçoamento  empresarial 
estreitando a relação universidade-empresa.

Palavras-chave: Desenvolvimento, educação corporativa, gestão.

Introdução:

O desenvolvimento de dirigentes, gerentes e técnicos constitui um elemento essencial 
nos processos de mudança cultural  e de otimização do trabalho no setor público.  A 
capacitação  dos  funcionários,  com  base  em  um  perfil  de  competências  desejáveis, 
específicas para a ordenação dos processos de trabalho, garante a melhoria do padrão 
técnico-gerencial e o cumprimento satisfatório dos objetivos organizacionais. A atuação 
coordenada,  coerente  e  eficiente  dos  funcionários,  conjugada  ao  domínio  de 
conhecimentos, métodos e técnicas, favorece o alcance de resultados efetivos e o padrão 
de qualidade dos serviços prestados à sociedade.



Atenta à importância  da capacitação  como um fator  de mudanças,  apresenta-se este 
projeto de extensão que oferece capacitação para funcionários da Itaipu Binacional, no 
intuito de criar uma visão coerente do gerenciamento, em todos os níveis e aperfeiçoar o 
desempenho  técnico  dos  mesmos.  O  projeto  é  baseado  no  desenvolvimento  de 
competências requeridas para cada nível gerencial, definidas a partir da experiência da 
própria  Itaipu  e  da  realidade  da  Administração  Pública  brasileira,  e  no  ensino  de 
métodos  e  técnicas  voltadas  para  a  otimização  do  trabalho,  sem  descuidar-se  da 
dimensão  dos  valores  que  permeiam  o  compromisso  ético  no  exercício  da  função 
pública.

O  IDG  é  um  projeto  de  educação  corporativa,  incluso  na  programação  de 
desenvolvimento gerencial, desenhado sob medida para a formação de novos quadros 
gerenciais para a Itaipu Binacional com a finalidade de desenvolver novas competências 
de conhecimento,  de habilidades  e  de  atitudes  gerenciais.  Surgiu  da  necessidade  de 
proporcionar uma base teórica, vinda da Universidade, para os cursos programados pela 
universidade corporativa da Itaipu.

Possui  uma  estrutura  modular  que  integra  módulos  acadêmicos,  módulos  de 
desenvolvimento  de  habilidades  e  módulos  internos.  Este  tipo  de  modalidade 
proporciona ao funcionário uma visão sistêmica do processo de trabalho. A proposta é 
fornecer  à  Itaipu  Binacional  um  sistema  de  capacitação  modular,  que  favoreça  o 
treinamento de acordo com as necessidades e disponibilidade dos funcionários.

Vendo  isto  como  uma  oportunidade  de  aliar  teórico  e  prática  e  a  contribuição  da 
Universidade para a sociedade apresenta-se este projeto de extensão cujos objetivos são 
expostos a seguir:

Objetivos:

Têm-se como objetivo geral:

a) Capacitar  os  participantes  do  programa,  apresentando conceitos  acadêmicos 
consolidados  na  teoria  administrativa  com  vistas  a  fornecer  embasamento 
teórico em Desenvolvimento Gerencial.

Já os específicos contemplam:

a)Promover a educação e o treinamento continuado de gerentes,  pela 
atualização das modernas técnicas de gestão;

b)Preparar executivos  para o exercício de funções gerenciais,  dando-
lhes o suporte necessário para suas habilitações profissionais atreladas 
às atividades gerenciais;

c)Capacitar  dirigentes  para o exercício de atuação de liderança,  num 
mercado altamente competitivo e globalizado.

Métodos:



Os conteúdos  serão abordados de forma  transdisciplinar  e  sistêmica,  embasados  em 
modernos  conceitos  de aprendizagem,  na construção coletiva  do conhecimento  e na 
prática dos participantes.

Os participantes deverão ser estimulados ao debate, à reflexão crítica, à expressão aberta 
e  objetiva  de  suas  idéias,  percepções  e  insights,  visando  a  ampliação  do  nível  de 
consciência  individual/coletiva.  Buscar-se-á  criar  e  manter  um  espaço  educativo 
condizente com os valores educacionais das escolas, possibilitando o aprofundamento 
de conceitos e o aperfeiçoamento de métodos de trabalho.

As  técnicas  didáticas  levarão  em  conta  os  objetivos,  o  perfil  da  clientela  e  as 
competências  a serem desenvolvidas,  buscando incentivar  a  criatividade,  inovação e 
participação de todos. Poderão ser utilizadas diversas técnicas, tais como: exposições, 
jogos, exercícios, vivências, simulações, debates e estudos de caso, cuja multiplicidade 
visa enriquecer a dinâmica do processo de aprendizagem

As aulas serão realizadas no Centro de Treinamento da Itaipu, conforme cronograma.

Os  participantes  terão  freqüência  mínima  (75%)  e  média  (7,0)  para  obterem  o 
certificado de extensão oferecido pela Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu.

Discussão e Resultados:

O presente projeto surge de uma necessidade interna da própria Itaipu Binacional. A 
programação  do  PDG  foi  elaborada  a  partir  das  orientações  do  Comitê  Gestor  de 
Desenvolvimento Gerencial e responsável por examinar periodicamente, em conjunto 
com a Equipe técnica do Programa,  o conjunto de necessidades de desenvolvimento 
gerencial, bem como estabelecer as bases para a elaboração da programação.

A partir deste exame ficou definido que além de prever a continuidade de treinamentos 
modulares, palestras e seminários, contemplaria mais uma necessidade, a realização de 
uma atividade de extensão universitária em Administração, desenvolvido sob medida 
para  Itaipu,  e  destinado  a  novos  Gerentes  e  profissionais  que  possam  vir  a  ser 
designados  para  funções  gerenciais.  Este  projeto  é  chamado  IDG  -  Intensivo  em 
Desenvolvimento Gerencial.

Seguindo os  encaminhamentos  discutidos  em reunião,  o  Projeto  foi  apresentado em 
reunião de Diretoria Executiva para ser aprovado e então divulgado. Portanto, atende 
aos anseios de uma comunidade, que necessita do apoio acadêmico, do conhecimento 
conquistado ao longo aos anos pelo curso de Administração da Unioeste e, justifica-se, 
principalmente  por  atender  às  necessidades  de  formação  de  novos  gerentes  e 
profissionais que não possuem graduação em Administração.

Quanto ao entendimento de extensão, a mesma é definida [...] “como 
a forma por meio da qual a instituição de ensino superior estende sua 
área  de  atendimento  às  organizações  e  populações  de  um  modo 
geral,  delas  recebendo influxo  no sentido de retroalimentação dos 
demais componentes, ou seja, o ensino e a pesquisa” (O Plano de 
Trabalho de Extensão Universitária/1975).



É a  oportunidade  de  a  Universidade  dar  sua  contribuição  na  capacitação  de  novos 
gerentes  e  no  apoio  ao  programa  de  educação  corporativa,  tendo  como  principal 
objetivo o aperfeiçoamento contínuo, que para a o PDG está em consonância com os 
objetivos e diretrizes do Plano Estratégico Empresarial da Itaipu Binacional.

Assim, concebendo o projeto como uma importante ferramenta extensionista,  o IDG 
apresenta a seguinte estrutura composta por módulos oferecidos pela Unioeste:

a) Fundamentos em Administração 30 horas

b) Gestão do Capital Humano 30 horas

c) Administração Estratégica 16 horas

d) Aprendizagem Gerencial e Organizacional 12 horas

e) Ferramentas Analíticas de Apoio à Decisão 30 horas

f) Gestão Financeira 30 horas

g) Balanced Score Card 08 horas

h) Tecnologia da Informação 08 horas

i) Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 52 horas

Além de atender a demanda inicial  pretende-se formar uma nova turma para atingir 
plenamente os objetivos, visto que se trata de uma grande corporação com muitos níveis 
hierárquicos.

Ao final pretende-se aperfeiçoar o desempenho dos funcionários, por meio da aquisição 
de atitudes, conhecimentos e habilidades necessárias à condução das equipes de trabalho 
e à obtenção dos resultados organizacionais esperados, ou seja, a formação de novos 
gerentes.

Espera-se que os conceitos e as teorias administrativas desenvolvidas no projeto através 
das disciplinas possibilitem uma melhor reflexão na tomada de decisões por parte dos 
funcionários  que  não  são  formados  em  administração,  mas  que  de  alguma  forma 
exercem ou exercerão um cargo gerencial na Itaipu Binacional.

Proporcionar esta visão gerencial,  fundamentada nas teorias e discussões acadêmicas 
promove um aprendizado único, estruturado e sólido,  que somente um projeto desta 
natureza oferece.

Por  fim,  pode-se  afirmar  que  os  resultados  esperados  são  todos  aqueles  ligados  à 
geração  de  conhecimento  para  compreensão  e  tomada  de  decisões  estratégicas  em 
situações reais, ou possíveis.

Conclusões:

Como o projeto está na sua fase inicial podem-se apresentar algumas considerações. A 
primeira refere-se ao estreitamento da relação universidade-empresa tão importante para 
os  estudos  organizacionais.  Poder  aproveitar  toda  a  riqueza  dos  estudos  em 



administração, confrontá-los com experiências vividas no ambiente organizacional do 
qual  os  participantes  pertencem  e  tirar  conclusões  ponderadas  que  melhorem  os 
resultados organizacionais e que de alguma forma nos faça refletir sobre a dinâmica 
teoria e prática.

A segunda consideração  diz  respeito  ao  envolvimento  da  academia  nas  questões  da 
sociedade. Poder pensar em um projeto que envolva não somente a universidade e seus 
acadêmicos, mas as empresas, os funcionários, enfim, toda uma comunidade é um fator 
que precisa sempre ser cultivado e valorizado no ambiente acadêmico.

E por fim, cabe ressaltar a contribuição da Universidade na formação de um cidadão 
mais humano e mais responsável, como defende Billinaso (2005, p.40), com a seguinte 
reflexão:  “Entende-se por extensão a prática acadêmica que liga a universidade,  nas 
suas atividades de ensino e pesquisa às demandas da comunidade externa. Ao mesmo 
tempo, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia,  cada vez mais, 
junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo 
para  a  superação  das  desigualdades  sociais  existentes.  Trata-se  de  um  processo 
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável 
e  viabiliza  a  relação  transformadora  entre  a  universidade  e  a  sociedade”  (Revista: 
Ensino Superior, ANO 7 - Nº84 - setembro de 2005).

Se  em  sua  concepção,  a  extensão  é  concebida  como  uma  dimensão  da  atividade 
acadêmica defendida como um processo educativo cultural e científico articulador do 
Ensino e da Pesquisa de forma indissociável pode-se considerar que este projeto é uma 
tentativa  de  viabilizar  a  relação  transformadora  entre  a  Unioeste  e  a  sociedade  na 
produção de conhecimento. “Proporciona deste modo o intercâmbio de conhecimentos, 
a discussão de questões emergentes e o encaminhamento de propostas para tomada de 
decisões em comum”(BELLINASO, 2005, p. 40).
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Resumo:  O projeto  Rondon  é  uma  ação  em conjunta  do  ministério  da  defesa  com as 
universidades  para  incentivar  o  desenvolvimento  de  regiões  com  baixo  índice  de 
desenvolvimento.  A  UNIOESTE  procurou  realizar  atividade  que  promovessem  o 
desenvolvimento sustentável local, oficinas de saúde, prevenção, saúde bucal e atividades de 
recreação e lazer e dois projetos de turismo para incentivar o desenvolvimento com geração 
de renda. Foram realizadas atividade no período de 11 a 21 de fevereiro de 2008 na cidade 
de  São Sebastião do Passe – BA numa equipe composta por professores e alunos.

Palavras-chave: 
Trabalho, Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável

Introdução

Com uma equipe composta por 2 professores e 6 alunos, a UNIOESTE participou do 

projeto Rondon -  operação verão – realizada  em fevereiro  de 2008 no município  de São 

Sebastião do Passe – BA. O município está localizado a 51 km da capital Salvador na micro 

região de Catu com uma área de 553,4 km2. Sua densidade demográfica é de 72,1 hab/ km2, 

sendo  que  25  % da  população  é  rural.  A  população  do  município  representa  0,31% da 

população do estado da Bahia. 

Dados referentes  as  características  da população  do município  são:  indicadores  de 

mortalidade de 42,1 nascidos até 1 ano de idade por 1000 nascidos vivos; nível educacional, 

23,9 % da população adulta, é analfabeta,  a média de estudo é de 4,4 anos por habitante 

adulto. Nos indicadores econômicos, a renda per capita média R$125,5 com uma proporção 

de 53,3 % pobres. Os indicadores de desenvolvimento apresentam que 47% da população 

possui  água  encanada,  94,5% da  população  possui  energia  elétrica  com  IDH  (índice  de 

desenvolvimento  municipal)  é  de  0,693,  classificado  como  um  município  de  médio 

desenvolvimento.* 



As ações foram desenvolvidas na forma de oficinas em 20 associações de moradores e 

04 assentamentos de sem terra, organizados em associações de moradores resumindo uma 

capacitação de cerca de 900 pessoas que estiveram presentes, mais 450 crianças atendidas e 

dois projetos de turismo: um projeto de turismo rural entre duas associações de assentamentos 

de sem terra e a prefeitura local e o outro projeto de turismo num povoado.

As  oficinas incentivavam  a  população  em  formar  associações,  mostrando  suas 

vantagens; capacitava os moradores na cultivo da agricultura familiar e orgânica; realizava 

treinamento  de  educação  ambiental;  desenvolvia  atividades  com crianças  e  adolescentes; 

sensibilizava a população nos cuidados com saúde bucal, além de ter realizado atendimento a 

crianças, também, realizou treinamento a população quanto a saúde da família, saúde sexual e 

doenças endêmicas locais.

Quanto aos dois  projetos de desenvolvimento do turismo: o projeto de turismo rural 

em  duas  associações  contemplava  a  construção  de  instalações  de  pousada, 

restaurante/lanchonete,  centro  comunitário,  centro  de  artesanato,  capela  e  restauração  da 

igreja  para  proporcionam  o  desenvolvimento  econômico  de  forma  sustentável.  As  ações 

visam a inserção da população local nas atividades de turismo rural, religioso e elaboração de 

artesanatos  gerando trabalho  e  renda,  fortalecendo  a  agricultura   familiar  e  artesanato  de 

forma sustentável. O projeto compreendia treinamento a população para receber os turistas, o 

fortalecimento da agricultura familiar com consumo dos produtos hortifruti na pousada, sendo 

as  hortas  uma  opção  de  visita  pelos  turistas  e  criação  de  uma  sede  para  confecções  do 

artesanato  local.  Também  incluía  os  pequenos  artesãos  no  processo  de  desenvolvimento 

sustentável.

Objetivos:

Desenvolver  atividade  para  incentivar  o  desenvolvimento  sustentável  local  com 

geração de renda e inclusão da população nesse processo, além de realizar atividades ligadas 

ao bem estar e saúde da população.

Métodos:

Após a prévia divulgação da visita da equipe da UNIOESTE à comunidade, a equipe 

comparecia no local. Às vezes em que a população não estava nas cedes, a equipe convidava 

os  moradores  da  localidade  para  participar  das  oficinas.  Durante  as  palestras  houve  a 
*A fonte dos dados foi adquirido do Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil referente o ano de 2000.



distribuição de materiais  didáticos: textos selecionados como xérox,  cartilha,  apostila com 

material  do  ministério  da  saúde  e  outros,  alguns  métodos  anti-conceptivos  e  criação  de 

brinquedos  com  material  reciclado.  Foi  utilizado  um  equipamento  de  multimídia  nas 

palestras. Cada aluno era responsável por um assunto que iria explanar.

As palestras e seminários foram sobre:

• Cooperativismo e gestão do negócio,

• Produção  orgânica,  problemas  da  agricultura  convencional  e  os  benefícios  da 

agricultura orgânica, segurança alimentar, 

• Saúde sexual e reprodutiva de adolescentes  e jovens,  na prevenção da prostituição 

infantil e na prevenção do uso do álcool e drogas; 

• Educação ambiental

• Saúde e câncer bucal e prevenção

Durante o treinamento ocorriam debates, esclarecimentos de dúvidas dobre o assunto. 

A dinâmica de grupo permitia  conhecer  a realidade local,  seus problemas e tentar propor 

soluções  ou  senão divulgar  para  a  prefeitura  e  nos  relatório  para  o  ministério  da  defesa. 

Também eram definidas estratégias que visassem a melhor divulgação das palestras.

Junto com as palestras eram realizadas atividades de recreação e física com crianças e 

adolescentes. 

Outra ação importante era identificar futuras possíveis ações a ser desenvolvida junto à 

comunidade local que será divulgada no próximo sub-itém de discussão. 

Discussão e Resultados:

O  resultado  das  palestras  pode  ser 

observado  na  grande  participação  da 

comunidade  e  pelo  bom  acolhimento  que  a 

população  recebeu  a  equipe,  podendo  ser 

traduzidas  pelos  comentários  da  população: 

“Vocês  deveriam  vir  mais  vezes  aqui”, 

“Quando vocês voltam?”. Observe a figura das 

oficinas ao lado.



Figura 01. Participação da população nas oficinas

Foi incentivada a população a se organizar em cooperativas e foi possível observar que 

a  primeira  cooperativa  de  artesãos  que  surgiu  a  ação  anterior  da  UNIOESTE no projeto 

Rondon continua funcionando.

Na área de agricultura foram difundidas algumas técnicas de cultivo orgânico e criação 

de piscicultura e caprino cultura,... e identificado possíveis treinamentos de apicultura.

Nas  ações  de  saúde  foram  ministrados  os  temas  higiene,  sexualidade,  métodos 

contraceptivos, câncer e DSTs, vacinação, verminoses, câncer de pele e aborto. A acadêmica 

participou de uma caminha do coração com idosos com orientações à diabéticos, hipertensos, 

alimentação e cuidados de saúde.

Nas ações de meio ambiental foram informados a população sobre o cuidado com lixo, 

os prejuízos causados pela ausência do sistema de esgoto. Foi possível observar locais com 

forte degradação ambiental e assoreamento do rio, conforme as figuras abaixo.

 

     Figura 02. Rio assoreado (a)          e      queimadas (b)

Quanto as ações de saúde bucal e prevenção foram atendidas 20 comunidades e realizados 

124 exames odontológicos, sendo que somente 32 crianças não eram portadores da doença 

cárie,  ou  seja,  24% desses  jovens,   evidenciando  um índice  extremamente  baixo  para  os 

padrões  nacionais.  Sugeriou-se  a  implantação  do 

atendimento  odontológico  móvel  para  todas  as 

comunidades; lugares específicos para as crianças 

escovar os dentes nas escolas; um maior número de 



vagas  no  CEO  e  nos  postos  de  saúde;  uma  emergência  odontológica  24  horas  e, 

principalmente, um trabalho de prevenção para crianças até 12 anos. Observe o atendimento 

pelo acadêmico de odontologia na figura ao lado.

          Figura 03. Atendimento odontológico das crianças 

Quanto as ações de recreação e lazer com 

Crianças  foram  realizadas  oficinas  com 

alongamento e aquecimento; atividades de corrida 

de  estafeta,  atividades  com  balão  explorando  o 

relacionamento social das crianças; atividades de 

concentração  (vivo-morto,  careca-cabeludo)  e 

confecção e exploração de brinquedo (barangadã) 

através de material reciclável.  Observe na figura 

ao lado.   Figura 04. Crianças brincando com “barangadã”

Observando o potencial turístico em duas localidades próximas foi realizado o projeto 

de turismo rural e religioso em dois assentamentos de moradores composto por 147 famílias e 

cerca de 350 habitantes sediadas em 40 km2. Procurou-se destacar no projeto os potênciais 

locais como as atividades de subsistência (agricultura familiar e suas criações); diversifidade 

de  flora  e  fauna,  e  os  potenciais  turísticos: 

possíveis  trilhas para caminhada e cavalgada, 

Gruta com fonte de água e ruínas de uma igreja 

do  século  17  com  o  mausoléu  do  barão  de 

Sumaé.  Nessa  igreja  é  necessária  uma 

restauração.  Observe  a  figura  da  igreja  do 

século 17.

Figura 05. Ruínas da igreja do século 17 no assentamento 

Rainha dos Anjos com o mausoléu do barão de Sumaé.



O  segundo  projeto  foi  desenvolvido  no 

povoado de Maracangalha conhecida pela música 

de  Dorival Caymmi. Esse  projeto contempla um 

roteiro turístico para desenvolvimento do turismo 

na  cidade  e  investimento  na  infraestrutura  da 

cidade.  Os  roteiros  são:  Visita  ao  engenho  de 

Cana-de-açúcar  (Três Rios)  com restauração  do 

espaço  da  usina;  construção  do  restaurante  e 

espaço  cultural  sobre  o  engenho,  restauração  da  praça  em formato  de  Violão  (observe  a 

figura); apresentação no espaço do restaurante do engenho uma Banda Samba de Roda; visita 

a igreja; divulgar esta festa tradicional festa da Argolinha; realizar trilha ao redor da Usina a 

cavalo ou a pé. Figura 06. Fotografia da praça em 

formato de violão em Maracangalha

Conclusões:

Nas  ações  desenvolvidas  no  projeto  Rondon  em parceria  com a  UNIOESTE e  o 

Ministério da Defesa foram realizadas oficinas, palestras, debates, projetos para incentivar o 

desenvolvimento sustentável local com geração de renda e inclusão da população (agricultor, 

artesão, guias) no desenvolvimento local. Também foram realizadas atividades de recreação e 

ao bem estar. Esse trabalho foi bem aceito pela população, mas percebesse que esse processo 

deve ser freqüente para garantir a continuidade do processo. Os resultados serão percebidos 

com crescimento ordenado do município. Os projetos elaborados são uma oportunidade de 

captação de renda para investir no desenvolvimento. Abaixo está a figura da equipe com os 

dois militares responsáveis pela segurança da equipe.

Figura 07. Fotografia da equipe e dos militares em Salvador (BA)
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PALAVRAS-CHAVE -  COMPLEXIDADE.  CICLO DE SERVIÇO.  HOTELARIA. 

RESUMO – Os serviços hoteleiros são considerados complexos, uma explicação 
vem da própria definição de Grönroos (1995, p. 34): “o serviço é uma atividade ou 
uma  série  de  atividades  de  natureza  mais  ou  menos  intangível  –  que 
normalmente,  mas não necessariamente,  acontece durante as interações entre 
clientes e empregados de serviços [...]  que é fornecida como uma solução aos 
problemas dos clientes”.  Para uma melhor compreensão, é importante observar 
que os serviços têm características que lhes são próprias, dentre elas destacam-
se:  intangibilidade;  heterogeneidade;  produção,  distribuição  e  consumo  são 
processos simultâneos;  valor principal produzido nas interações entre comprador 
e vendedor; não podem ser mantidos em estoque; clientes geralmente participam 
da produção; e não há transferência de propriedade (GRÖNROOS, 1995 p. 38). 
Considerando  estes  aspectos  dos  serviços,  achou-se  conveniente  que  os 



acadêmicos do 3° ano do  Curso de Hotelaria, apresentem ao público presente no 
VIII SEU, a sistemática de funcionamento dos principais serviços oferecidos pelos 
empreendimentos hoteleiros,  colocando-os sob a forma de ‘ciclos de serviços’. 
Acredita-se  que  o  tema  se  justifica,  dada  a  complexidade  no  âmbito  da 
operacionalização  dos  serviços,  oportunizando  desta  forma  a  apresentação, 
discussão e reflexão, estando em consonância com a proposta do Projeto Acorda 
Moçada. A metodologia baseia-se na apresentação utilizando-se dos recursos do 
multimídia,  de  documentários  da  Hotelaria  mundial,  nacional,  estadual  e  local, 
folhetos e uniformes das diversas áreas que compõem um hotel, e exposição dos 
ciclos de serviços das áreas. Espera-se desta forma, levar ao conhecimento dos 
participantes como se processam os principais serviços vinculados à hotelaria, 
refletindo  sobre  a  complexidade  e  responsabilidade  que  estes  demandam, 
considerando o setor turístico como um todo.
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RESUMO
              O município de Morro do Chapéu do Piauí está localizado na microrregião do 
Baixo Parnaíba Piauiense, com área aproximada de 300km², limita-se a norte com 
Joaquim Pires e a sul com Esperantina e distante 192km² de Teresina. Altitude de 99 m 
acima do nível do mar com temperaturas medias entre 25°C a 40°C com clima quente 
tropical, é chuvoso entre fevereiro a maio com chuvas de 800 a 1600 mm. O restante da 
estação é seca (IBGE, 1977). 
            A agricultura é pouco praticada. A produção de arroz, feijão, mandioca e milho é 
com pouca freqüência. Há também pequena produção de caprinos, bovinos, suínos e 
aves, mas tudo com muita precariedade, distante dos padrões mínimos de higiene e 
sanidade, pois são criados soltos a mercê da sorte competindo com o homem dos 
mesmos alimentos, no mesmo espaço físico e como conseqüências surgem os problemas 
de saúde publica e ambiental.

 
PALAVRAS-CHAVE

Qualificação profissional, extensão, contribuição.

INTRODUÇÂO

                 A qualificação profissional que está se formando nas universidades estaduais, 
federais e privadas está e sempre foi necessário estar fortemente ligada a atividades 
conjuntas de ensino - pesquisa - extensão. Mas a realidade não e bem assim. Muitos 
profissionais se formam, são excelentes alunos na teoria, saem da universidade sem 
nunca ter tido acesso a um laboratório de extensão, o que os levaria a sanar muitos 
problemas tidos como práticos. Problemas encontrados a campo, lá fora, já como 
profissional formado e que quando aluno não via importância. Não entendia o 
verdadeiro significado do elo que forma a universidade.
                 A extensão nas universidades é de fundamental importância para a vida do 
futuro profissional (comunidade acadêmica), já que é através dela que se trabalha com 
as comunidades, isto é, a campo que surgem os piores problemas e se pode estar em 



contato direto.E é na pratica que se esclarece a dúvida que fica na aula teórica. E 
trabalhar com as comunidades carentes é um desafio ainda maior, pois é possível 
interagir com ambos, na busca de soluções práticas e ágeis através de cursos, 
capacitações, assistência técnica, dias de campo, entre outras; e colocando em prática 
um pouco do conhecimento adquirido na universidade e que para a comunidade é de 
grande importância para o desenvolvimento e qualidade de vida.
                 A extensão contribui para a formação do futuro profissional, a pôr em prática 
um pouco do que está aprendendo na teoria, pois utiliza o espaço que a comunidade 
oferece como laboratório ao ar livre para melhor qualificá-lo para o mercado de trabalho 
futuro.
                 Exemplo disso, a Unioeste conta em todos os cursos, com laboratórios de 
extensão. Inclusive o campus de Marechal Cândido Rondon atende aos cursos de 
Agronomia e Zootecnia com o Laboratório de Extensão Rural (LER), viabilizando as 
atividades de forma indissociada com atividades permanentes o que faz aproximar o 
professor e o acadêmico da atual realidade e levando a comunidade para dentro da 
universidade interagindo com a troca de conhecimentos e experiências. Ainda conta 
com a fazenda experimental, uma espécie de oficina didática utilizada por diferentes 
disciplinas para despertar aos acadêmicos interessados, temas de pesquisa, trabalho, 
futuras teses para seu melhor desenvolvimento e capacitação profissional.
                A unioeste contribui com vários projetos de extensão através da Pró-Reitoria 
de Extensão - PROEX, projetos esses de nível local, regional e nacional. A nível 
nacional, participa do Projeto Rondon coordenado pelo Ministério da Defesa com várias 
parcerias com a iniciativa privada, órgãos públicos e organizações não-governamentais 
que visa à busca de soluções para promover o bem-estar, a cidadania, a melhoria na 
qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável nas comunidades (localidades) 
assistidas.
               É Também uma excelente oportunidade para o acadêmico desenvolver seu 
potencial e ajudar levar o desenvolvimento para as comunidades carentes de todo o 
Brasil. Juntamente com a Unioeste e professores contribuem nos projetos sociais para o 
desenvolvimento e para melhores condições de vida do país, tendo o papel de 
responsabilidade social ficando para o acadêmico uma lição para a vida toda e uma 
formação como cidadão.
              Além disso, o Projeto Rondon oferece aos acadêmicos a oportunidade de 
exercitar seus conhecimentos e trocar experiências com todo Brasil, levando e buscando 
alternativas saudáveis.

OBJETIVOS:

             O presente trabalho tem por objetivos apresentar uma parte das atividades 
desenvolvidas nos dias 12 a 28 de janeiro de 2008, no município do Morro do Chapéu 
do Piauí, parte esta, realizada com a agricultura; e divulgar a comunidade acadêmica a 
grande importância e necessidade da extensão universitária que como resultado têm-se o 
Projeto Rondon (maior projeto de extensão universitária do Brasil), que é de suma 
importância na vida do acadêmico pela troca de experiências e pelo grande desafio e 



contraste que há na agricultura e os problemas sociais das diferentes regiões do Brasil, 
ficando para sempre uma lição de vida e cidadania com as diversidades culturais. 

METODOS

           Para esta atividade, realizou-se um levantamento no comércio local no dia da 
chegada ao município para verificar a disponibilidade de grãos e sementes para o 
consumo e para produção (plantio). 
Fez-se uma visita de reconhecimento e levantamento das necessidades nas comunidades 
que seriam assistidas. Incluiu-se mais duas escolas municipais, pelo amplo espaço 
disponível e mesmo pela carência de alimentos na merenda escolar.
          Na bagagem, levou-se aproximadamente 60 kg de sementes certificadas entre: 
frutas, hortaliças, cereais, legumes, verduras, tubérculos, forragem, adubo verde, entre 
outras. Destas sementes, utilizou-se dez tipos diferentes de culturas que após o preparo 
do solo, fez-se à semeadura em linhas. Para cada linha uma cultura. Cada linha havia 
1m de comprimento. Na mesma linha semeou-se em 50cm, com profundidade 
aproximada de 8cm com bastante semente (saturação), e nos outros 50cm, na 
profundidade de 3cm com semeadura rala (pouca semente). Isso se repetiu com as dez 
culturas experimentadas e nas cinco localidades indicadas em dias diferentes, mas tudo 
nos primeiros dias para aproveitar o curto tempo que tínhamos e ver as culturas 
germinadas. O objetivo era fazer dias-de-campo com essa germinação, com os 
produtores. O objetivo desta prática era avaliar o poder germinativo, a maneira correta 
de semear, quais sementes seriam adequadas ao tipo do solo, as que mais se adaptariam 
ao solo e clima do local, a quantidade e profundidade adequada de semente para cada 
cultura, que culturas se faz raleio, o desperdício de semente, quais fazem muda, etc.
           As culturas foram semeadas aleatoriamente nas linhas sem uma seqüência 
aleatória entre: soja, milho, feijão, aveia, moranga cabotiá, rúcula, pepino, acelga, melão 
e repolho.  O objetivo era de criar dúvida e polêmica ao produtor em relação aquela 
mistura de culturas semeadas próximas umas das outras (plantas companheiras e 
antagônicas), para que houvesse interatividade entre eles. Varrias informações seriam 
abordadas no dia de campo. Passados alguns dias tudo germinou e fez-se então o dia de 
campo. 

DISCUSSÂO E RESULTADOS

          A realidade socioeconômica do município é dura e cruel pela precariedade nas 
instalações rural e urbana. A falta de infra-estrutura, de assistência técnica, a escassez na 
qualidade de vida, o desconforto, a falta de alimentos, mas de outro lado a tranqüilidade 
é total, o povo é feliz, humilde, não há violência, é um povo pobre, mas cada um tem 
seu pedaço de chão para produzir seu alimento com melhores condições de higiene.
          A falta de conhecimento, de informação, de recursos, faz com que haja essa 
barreira, dificultando o desenvolvimento rural e conseqüentemente as melhorias da 
qualidade de vida da sociedade inteira.  Pois tudo depende da agricultura. Se uma cidade 
tem uma agricultura forte, ela prospera. Se um povo tem alimento suficiente para se 



alimentar adequadamente e com alimentos saldáveis e corretos, os problemas sociais 
serão menores. Menos gastos com médicos, remédios, dentistas, menos problemas 
sociais.
           Sendo assim, realizou-se um trabalho intenso com o intuito de produzirem 
alimentos saudáveis, com qualidade e de preferência orgânicos como: orientação na 
produção de adubos orgânicos, adubação correta do solo com adubos orgânicos e 
adubação verde, esclarecimentos técnicos, etc.
           A produção local não satisfaz as necessidades básicas para a sobrevivência e o 
desenvolvimento da população. Cor isso, desenvolveu-se as práticas com o objetivo de 
melhorar e aumentar a produção de alimentos e produzirem sementes para as futuras 
safras (banco de semente).
           Dentre as atividades desenvolvidas nas localidades, houve excelente desempenho 
na germinação, na vila Boa Vista, São José, São Pedro e na escola municipal Conrado 
Fenelon (sede). Na escola municipal São Francisco (sede), deixaram os animais se 
alimentarem, portanto sem resultados. Nos dias de campo realizadas em todas as 
localidades em dias diferentes, além das dúvidas esclarecidas sobre a horta semeada, 
houve várias palestras com incentivo ao cooperativismo e associativismo para geração 
de renda, sobre agroecologia, sementes, irrigação, compostagem, capacitação dos 
produtores, disseminação de soluções auto-sustentáveis, que melhorem a qualidade de 
vida das comunidades para o desenvolvimento local sustentável e elaboração de 
propostas para conservação do meio ambiente (queimadas).
          Obteve-se excelentes resultados em relação ao número de participantes, ao 
interesse que demonstraram, a receptividade, a interatividade e a excelente germinação.

CONCLUSÕES

          Concluiu-se que: Morro do Chapéu tem muitas carências, dificuldades, falta de 
infra-estrutura, falta incentivo aos programas de apoio dos governos; é necessária a 
formação de lideres comunitários; há necessidade urgente de uma educação atrelada a 
higiene da população; há muito o que se fazer em Morro do Chapéu do Piauí; a carência 
de informações, conhecimento e força de vontade de aprender não esta somente nos 
mais jovens mas também nos mais velhos; a troca de informações e experiências foi a 
maior qualificação profissional, a muito por fazer nesse país a fora mas a muito para se 
aprender; capacitar alguém como para atividades de produção se torna uma tarefa difícil 
pelo curto espaço que há entre a universidade e a comunidade; é preciso vencer as 
barreiras que separam o produtor ( carente de conhecimento ), do acadêmico que na 
maioria das vezes é de muito longe; que é dever de todo acadêmico assumir um papel de 
educador popular para o desenvolvimento sustentável como exercício de amor e 
cidadania; é preciso despertar mais o interesse de entidades publicas e mesmo da 
comunidade acadêmica ; é necessário conscientização e otimismo em tudo o que se faz, 
acreditar; a experiência de vida, de amor , de humildade e de missão cumprida 
preencheu muitos vazios que ainda se encontravam e muitos corações; a experiência de 
estar numa realidade bem distante, com limites e sofrimentos, valeu a pena, ah! Como 



valeu; é possível executar a extensão universitária quer ela esteja onde estiver; a 
necessidade que as comunidades tem de voluntários é imensa.
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Área Temática Pincipal: Trabalho
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Resumo: Problemas  como  a  evasão  no  meio  rural  em  ritmo  acelerado,  ausência  de 
alternativas para os jovens que ainda restam e falta  de projetos que equilibram dimensões 
sociais, ambientais, econômica e técnicas preocupam os extensionistas e devem ser objetos de 
estudo da moderna extensão rural.  Diante desse contexto, entende-se que é fundamental  e 
urgente  a  construção  de  alternativas  para  melhorar  a  lógica  da  produção  agrícola  e,  em 
conseqüência,  a  qualidade  de vida  dos  agricultores.  Este  projeto tem por  objetivo formar 
grupos de jovens agricultores familiares,  oriundos de comunidades  rurais com baixo IDH, 
para  discussão  de  temas  sob  a  ótica  do  desenvolvimento  sustentável  e  solidário.  A 
metodologia  utilizada  será  a  participativa,  dando-se  ênfase  na  capacitação  dos  atores 
envolvidos, para que estes se tornem agentes locais capazes de promover o desenvolvimento 
rural sustentável. Os resultados esperados são a criação de uma organização permanente que 
estimule  grupos  de  jovens  agricultores  a  identificarem  gargalos  e  buscar  soluções  para 
problemas ambientais, sociais e econômicos comuns do meio rural no âmbito regional e a 
realização  do  I  seminário  do  fórum permanente  de jovens  agricultores  para  discussão de 
alternativas para o desenvolvimento sustentável e solidário da agricultura familiar.

Palavras-chave: Agricultura, Jovens, Sustentabilidade.



Introdução

 A região Oeste do Paraná situa-se no Sul do Brasil,  entre os paralelos 24 e 26 de 

latitude sul e a 53 de longitude oeste. Apresenta uma área de 19.829,45 km2 e faz divisa com 

o rio Iguaçu, Paraguai, microrregiões Norte Novíssimo de Umuarama e Campo Mourão e com 

a microrregião Campos de Guarapuava. 

O Oeste paranaense é formado por 51 municípios que possuem elevado potencial 

agropecuário devido especialmente à qualidade da terra e a tradição agrícola dos produtores 

rurais. Em 1995, o Oeste paranaense respondeu por 20,6% do total da produção agrícola do 

estado, sendo que, na produção animal, a participação foi de 25,3% e de 18,3% na produção 

vegetal. Em 2001, a região do Oeste paranaense colheu 5,2 milhões de toneladas de grãos, que 

corresponderam a 21,5% da produção estadual.

Segundo  o  último  censo  agropecuário  (IBGE,  1995),  há  enorme  predomínio  da 

agricultura familiar na região, uma vez que das 181,4 mil pessoas ocupadas em 1995, 82,6% 

eram “membros não-remunerados da família”.  Os agricultores familiares também são os que 

ocupam a maior parte da área com lavouras temporárias (62% área total). Da mesma forma, a 

maior parcela da produção agrícola total ocorreu em estabelecimentos familiares (69,5%) que 

participaram com 77,8% do valor de produção animal e 63,8% do valor da produção vegetal 

ocorrida no estado (IBGE, 1995). 

Apesar de ser considerada uma região com abundância de recursos, o Oeste do Paraná 

sofre  com as  conseqüências  de modelos  político-econômicos  excludentes.  Segundo Zonin 

(2007), é possível observar grandes contrastes entre propriedades rurais, mesmo entre aquelas 

localizadas  em  municípios  com  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  aceitável. 

Historicamente,  a  lógica  econômica  tem pautado  a  maior  parte  das  ações  no  meio  rural. 

Contudo, diante de crescentes problemas que afetam a estabilidade da agricultura familiar, 

existe a necessidade de fomentar uma discussão mais ampla do processo de desenvolvimento 

rural. 

De acordo com a agenda 21 há seis razões básicas que ameaçam a sustentabilidade da 

agricultura familiar: 1)a predominância do chamado padrão "revolução verde", intensivo em 

capital e em insumos químicos; 2) a presença no agronegócio de graves passivos ambientais, 



representados  principalmente  pelo  alto  nível  de  erosão  do  solo,  degradação  de  recursos 

hídricos  e  perda  da  diversidade  biológica;  3)  a  dependência  científica  e  tecnológica  do 

exterior, que a "revolução verde" acentua e a falta de verdadeira inovação nacional agrava; 4) 

a  predominância,  no setor,  do modelo  exportador,  pautado de fora e  arcando com custos 

ambientais e sociais cuja prevenção/eliminação os países importadores não querem incorporar 

nos preços; 5) conseqüência em grande parte do item anterior, uma rentabilidade que decorre 

em certa medida da recusa interna de incorporar esses custos e da necessidade de utilizar mais 

capital natural como se financeiro fosse (gerando a insustentabilidade futura); e, 6) a estrutura 

fundiária fortemente concentrada e ainda tendendo para maior concentração. 

Problemas como: evasão no meio rural em ritmo acelerado, ausência de alternativas 

para  os  jovens  que  ainda  restam  e  falta  de  projetos  que  equilibram dimensões  sociais, 

ambientais, econômica e técnicas preocupam os extensionistas e devem ser objetos de estudo 

da moderna extensão rural. Projetos elaborados com essa visão devem considerar abordagens 

participativas tanto no planejamento como no monitoramento (Zonin, 2007).

Diante  desse  contexto,  entende-se  que  é  fundamental  e  urgente  a  construção  de 

alternativas para melhorar a lógica da produção agrícola e, em conseqüência, a qualidade de 

vida dos  agricultores.  Contudo,  essa melhora  somente  será possível  se pudermos  ter  uma 

compreensão de desenvolvimento sustentável e solidário que dialogue não somente com o 

aspecto econômico, mas com questões ambientais, sociais, políticas, culturais, entre outras. 

Considerando  essa  perspectiva  de  desenvolvimento  acredita-se  que  a  agricultura  familiar 

possui um papel primordial que contribui de forma direta no desenvolvimento do Oeste do 

Paraná. Dessa maneira, a formação de agricultores familiares, com ênfase aos jovens, quer 

que eles ampliem sua capacidade organizativa e que impulsionem o desenvolvimento rural 

sustentável  e  solidário  nesta  região,  em  especial  nos  Municípios  de  Marechal  Cândido 

Rondon, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste e Quatro Pontes.

Objetivos: Formar grupos de jovens agricultores familiares, oriundos de comunidades rurais 

com baixo  IDH,  para  discussão  de  temas  sob  a  ótica  do  desenvolvimento  sustentável  e 

solidário. 



Elaborar e discutir estratégias de ação para identificação e resolução de problemas técnicos, 

econômicos, sociais e ambientais; 

Estimular  a  diversificação  produtiva,  proteção  do  meio  ambiente,  geração  de  renda  e  o 

redesenho  dos  sistemas  de  comercialização,  no  contexto  de  uma  agricultura  sustentável, 

utilizando abordagens metodológicas participativas.

Possibilitar que profissionais recém-formados possam implementar na prática os 

conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico.

Inserir estudantes de graduação na realidade da agricultura familiar, permitindo-lhes uma 

formação completa e comprometida com mudanças sociais. 

Oportunizar  a  equipe  de  trabalho  a  continuidade  e  ampliação  de  atividades  ligadas  ao 
desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar.

Metodologia: Os procedimentos metodológicos para a realização do trabalho proposto são 

orientados pelos conceitos de comunicação, extensão e educação de Freire (1992). Assim, não 

temos a intenção de ir até comunidades consideradas inferiores e transformá-las naquilo que 

entendemos como adequado. Têm-se, isso sim, a intenção de trabalhar a extensão como um 

processo de comunicação educativo, no qual todos os atores sociais são sujeitos e não objetos. 

O  planejamento  participativo  é  uma  metodologia  derivada  do  Planejamento  de 

Projetos Orientado por Objetivos - ZOPP, que por sua vez tem como origem o esforço da 

GTZ  em  desenvolver  instrumentos  de  gestão  que  possibilitassem  flexibilizar  e  elevar  a 

eficiência da cooperação técnica. A partir dos anos 70, foi adotado por essa instituição, nos 

vários projetos de cooperação que desenvolvia, um instrumento de planejamento já conhecido 

na época: o Logical Framework Approach (LFA). A partir das experiências acumuladas, na 

década de 80,  foi estruturado o ZOPP que,  em 1987, passou a ser norma obrigatória  dos 

projetos  desenvolvidos  pela  GTZ.  Sua  difusão  foi  tamanha  ao  ponto  que  algumas 

organizações contrapartes dos projetos de cooperação se inspiraram e incorporaram o ZOPP 



para reformar seus procedimentos.

Essa metodologia  possibilita  a  construção participativa  de Projetos  e/ou Programas 

através de etapas bem definidas. São elaborados ao longo destas etapas, através de seminários, 

desde  a  análise  dos  envolvidos  no  projeto  a  ser  implantado  até  indicadores  e  fontes  de 

verificação que possibilitem o monitoramento e a avaliação de impacto. O produto final do 

processo  trata-se  da  Matriz  de  Planejamento  do  Projeto  –  MPP,  que  contém  todos  os 

elementos essenciais para a execução de um Projeto.

Para evitar o caráter unilateral no desenvolvimento do trabalho, o ponto de partida é à 

solidificação das entidades parceiras. Estes objetivos serão alcançados utilizando-se métodos 

como: métodos individuais, métodos grupais e métodos massais. Através destes métodos, 

além do envolvimento de outros atores, espera-se que se tenha como resultado ações baseadas 

no enfoque holístico, integrador de estratégias de desenvolvimento e com abordagem 

sistêmica. Durante todo o projeto se dará ênfase na capacitação dos atores envolvidos, para 

que estes se tornem agentes locais capazes de promover o desenvolvimento rural sustentável.
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 RESUMO 

A  região  Oeste  do  Paraná  é  fortemente  afetada  por  nematóides  fitoparasitos, 
principalmente  a  cultura  da  soja.  Devido  a  este  problema  destaca-se  a  importância  da 
identificação  de  espécies  de  nematóides  presentes  nas  lavouras  desta  região.  Assim,  o 
Laboratório de Nematologia tem sido referência regional na análise de amostras de solo ou 
plantas  com suspeita  de contaminação por nematóides.  Para fins de identificação,  foram 
realizadas extrações de nematóides de amostras de solo e raízes de plantas. Um total de 216 
amostras foram analisadas pelo Laboratório de Nematolgoia da Unioeste de 01/08/2007 a 
30/03/2008.  Destas, 72 amostras continham Meloidogyne incognita, 48 M. paranaensis, 08 
M. javanica, 07 Heterodera glycines, 34 Tubixaba tuxaua e 02 Rotylenchulus reniformes. O 
público alvo foram produtores rurais e acadêmicos envolvidos em projetos de pesquisa. A 
identificação de nematóides fitoparasitos é de fundamental  importância para a adoção de 
métodos  de  controle  adequados  a  cada  situação  como  a  recomendação  de  cultivares 
resistentes e sistemas de rotação/sucessão de culturas.
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Campus de Marechal Cândido Rondon-PR. 

INTRODUÇÃO

Nematóides  são  organismos  geralmente  cilíndricos  e  alongados,  que  em  média 

medem de 0,1 a 4,0 mm de comprimento. Encontram-se na água, solo, matéria orgânica em 

decomposição, se alimentando de organismos como bactérias, fungos, e parasitando plantas 

(fitoparasitas) e animais (BLUM et al, 2006).

Os nematóides causam danos no sistema radicular das plantas, provocando sintomas 

reflexos  na  parte  aérea  em  virtude  da  dificuldade  no  transporte  de  água  e  nutriente 

disponíveis  no  solo  (FERRAZ,  2007).  O  parasitismo  exercido  por  estes  organismos 

apresenta sintomas comuns, como formação de reboleiras, devido a sua baixa mobilidade no 

solo (KIMATI et al, 2005). 

No Brasil, as espécies que causam os maiores danos à agricultura são Meloidogyne 

incognita,  Meloidogyne  javanica,  Heterodera  glycines,  Pratylenchus  brachyurus  e  

Rotylenchulus  reniformis  (DIAS et al, 2007). 

Na cultura da soja estima-se que 10,6% das perdas anuais de produção são causadas 

por nematóides (DIAS et al, 2007). Na cultura do cafeeiro, nematóides formadores de galha 

são os principais agentes causais de danos. Danos causados por nematóides muitas vezes são 

confundidos com problemas nutricionais. Sendo assim, a identificação de nematóides é de 

fundamental importância antes de qualquer recomendação de controle.

O Laboratório de Nematologia da UNIOESTE tem prestado serviços à comunidade 

rural do Oeste do Paraná desde 1997. A prestação de serviços em Nematologia contempla 

atividades  voltadas  à  detecção  e  diagnose  de  doenças  causadas  por  nematóides,  com 

identificação ao nível morfológico,  bioquímico e molecular.  Sendo assim,  a prestação de 

serviços  em  Nematologia  auxilia  produtores  rurais  ou  mesmo  entidades  públicas  no 

diagnóstico correto e na recomendação de medidas efetivas de controle.



OBJETIVOS

 Objetivou-se relatar as espécies de nematóides identificadas em amostras de solo e 

raízes enviadas ao Laboratório de Nematologia da Unioeste durante o período de 01/08/2007 

a 30/03/2008.  

MÉTODOS

 As análises realizadas pelo Laboratório de Nematologia da Unioeste consistiram da 

extração  de nematóides  do  solo,  identificação  de  Meloidogyne spp.  por  configuração  da 

região perineal, extração e identificação de T. tuxaua e extração de cistos do solo.

Extração e identificação de J  2     Meloidogyne   spp. do solo  

Na extração de nematóides do gênero Meloidogyne utilizou-se o método da flutuação 

em centrífuga em solução de sacarose (Jenkins, 1964 apud Tihohod, 1993). Amostras de solo 

de  300  cm3  foram homogeneizadas  em  água  utilizando-se  um  recipiente  plástico  com 

capacidade para 8 litros. A solução foi passada em um conjunto de peneiras de 48 e 400 

mesh. O conteúdo da peneira de 400 mesh foi depositado em um béquer e o conteúdo do 

béquer centrifugado a 3.000 rpm por 5 min, descartando-se o sobrenadante, e a 2.000 rpm 

por 1 min. em solução de sacarose densidade de 1,15 g/cm3. O sobrenadante foi vertido em 

peneira  de  400  mesh  e  recolhido  em  béquer  ou  placa  de  Petri  para  observação  ao 

microscópio estereoscópico.

Extra      鈬      o e identifica      鈬      o de Tubixaba tuxaua  

Tubixaba tuxaua foi extraído a partir de 300 cc de solo. Após a homogeneização do 

solo em água,  a solução foi passada em um conjunto de peneiras de 20 e 48 mesh.  Em 

seguida, recolheu-se o sobrenadante em placas de Petri para a observação em microscópio 

estereoscópico. Este nematóide foi identificado de acordo com Monteiro & Lordello (1980).

Configuração perineal de   Meloidogyne   spp  .

Meloidogyne spp.  foi  identificado pela  configuração da região perineal  de fêmeas 

maduras. As fêmeas foram extraídas de raízes com galhas e mantidas em lâmina contendo 



solução  de  ácido  lático  a  45%.  Após  a  extração,  10  fêmeas  foram  seccionadas  ao 

microscópio estereoscópico. Em seguida, os cortes foram depositados em lâmina contendo 

glicerina, a qual foi coberta com lamínula e selada com esmalte. A identificação das espécies 

foi realizada com o auxílio de um microscópio ótico.

Extração de cistos de   Heterodera glycines  

Para a extração de cistos, 300 g de solo fora homogeneizadas em recipiente plástico 

com capacidade para 10 L de água. A solução foi passada em peneiras de 60 e 100 mesh. O 

conteúdo da peneira  de  100 mesh foi  recolhido  em um béquer  e  o  conteúdo do béquer 

depositado em papel  de filtro  acoplado a um funil  de porcelana,  sendo posteriormente a 

pressão com uma bomba de vácuo. O material retido no filtro foi observado em microscópio 

estereoscópico e os cistos totais e viáveis contabilizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisadas um total de 216 amostras de solo ou raízes de plantas de agosto de 

2007  a  abril  de  2008.  Destas,  172  (aproximadamente  80%)  apresentaram  presença  de 

nematóide  fitoparasitas.  Das  amostras  positivas,  42,1%  mostraram-se  positivas  para 

Meloidogyne  incognita,  4,7% para  Meloidogyne  javanica,  27,9% para  Meloidogyne 

paranaensis,  0,5%  para  Meloidogyne  sp.  (formas  juvenis),  4,0%  Heterodera  glycines,  

19,7% Tubixaba  tuxaua,  e  1,1%  Rotylenchulus  reniformis. Amostras  de  solo  contendo 

apenas formas juvenis de segundo estádio de Meloidogyne não foram identificadas ao nível 

de espécie  pela  semelhança  morfológica  das  formas  J2 entre  espécies  deste  gênero.  Das 

amostras analisadas, a maioria foi enviada por produtores do Oeste do Paraná. No entanto, 

foram  analisadas  amostras  de  outras  regiões  do  Paraná  e  também  do  estado  do  MT, 

evidenciando que o Laboratório de Nematologia da Unioeste se consolida, a cada ano, como 

referência na identificação de nematóides.  



Tabela  1.  Características  das  amostras  analisadas  no  Laboratório  de  Nematologia  da 

Unioeste de agosto de 2007 a março de 2008. 

Gênero/Espécie N° 
Amostras

Origem Tipo de Amostra

Meloidogyne 
incognita

72 Quatro Pontes (PR), 
Nova Santa Rosa 
(PR), Alto Piquiri 
(PR), Terra Roxa 

(PR), Palotina (PR), 
Cascavel (PR), 

Assis 
Chateaubriand 

(PR), Toledo (PR), 
Marechal Cândido 

Rondon (PR), 
Primavera do Leste 

(MT)

Raízes de soja

Meloidogyne 
javanica

8 Assis 
Chateaubriand 

(PR), Serranópolis 
do Iguaçu (PR), 
Itaquiraí (MS), 
Palotina (PR), 

Primavera do Leste 
(MT)

Raízes de soja

Meloidogyne 
paranaensis

48 Maringá (PR) Solo  e  raízes  de 
cafeeiro

Meloidogyne sp. 
(formas juvenis)

1 Maripá (PR) Solo

Heterodera 
glycines

7 Toledo  (PR), 
Sapezal  (MT), 
Sorriso (MT)

Solo

Tubixaba tuxaua 34 Toledo  (PR), 
Quatro Pontes (PR)

Solo

Rotylenchulus  
reniformis

2 Mariluz (PR), Assis 
Chateaubriand (PR)

Solo



CONCLUS ﾕ ES

Considerando  as  grandes  perdas  na  agricultura  regional  com  a 

presen  軋 desses organismos,  de grande import� 穗 cia na identifica 鈬 o 

das  疵 eas afetadas. Assim o Laborat�io de Nematologia da UNIOESTE, 

contribui na resolu 鈬 o destes problemas. A partir dos resultados obtidos 

os produtores podem buscar aux 匀 io t 馗 nico para um manejo adequado 

das 疵 eas infestadas.
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Resumo:  O projeto  Gestão das Unidades Artesanais  (GUA) vem sendo desenvolvido 
desde 2004 com apoio da EMATER-PR. Em 2007-2008 o projeto está sendo financiado 
pela  SETI  através  do  Programa  Universidade  sem  Fronteiras,  em  parceria  com  a 
Secretaria Municipal de Guaraniaçu.  O projeto visa capacitar quatro novas turmas em 
média de 20 (vinte) empreendedores rurais da cidade de Guaraniaçu, onde para cada 
turma serão ministrados conteúdos de motivação, relacionamento interpessoal, cálculo, 
custos, produção, vendas, desenvolvimento territorial e gestão ambiental, nas salas de 
aula  da  UNIOESTE -  campus  Cascavel,  por  professores  do  curso  de  Administração, 
perfazendo uma carga horária de 32 horas para cada turma. Neste projeto serão visitadas 
as propriedades dos agricultores, pelos bolsistas, para diagnóstico, acompanhamento e 
orientações.  Como resultado,  espera-se contribuir  com o crescimento  profissional  dos 
empreendedores  rurais,  onde a  capacitação poderá  auxiliar  na  qualidade de vida,  na 
geração de oportunidades de trabalho e renda, melhorias na produção e comercialização 
de produtos da agricultura familiar.
Palavras chaves: Gestão, Empreendedorismo e Agricultura Familiar.

Introdução
A importância da agricultura familiar  é focalizada na produção de alimentos,  na 

geração  de  empregos  e  na  distribuição  de  renda  e  terra,  por  isso  o  Curso  de 
Administração  e  o  Centro  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  da  UNIOESTE  -  campus 
Cascavel,  em  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  de  Guaraniaçu  e 



financiada  pela  SETI  através  do  Programa  Universidade  sem  Fronteiras,  desenvolve 
novamente  o  curso  “Gestão  das  Unidades  Artesanais”,  direcionado  a  agricultores 
familiares da cidade de Guaraniaçu.

Conforme  Lourenzani  (2008),  existe  uma  série  de  fatores  que  afetam  o 
desempenho dos empreendimentos rurais. Muitas destas variáveis fogem ao controle do 
empreendedor, mas outras, como a gestão da produção, estão diretamente vinculadas ao 
seu controle. A elaboração de projetos agrícolas para a solicitação de crédito, a tomada 
de  decisão  sobre  o  que  produzir,  que  tecnologia  adquirir,  o  processo  de  compra  de 
insumos e venda dos produtos exige capacitações gerenciais, ausentes na maioria dos 
produtores rurais.

Pettan (2008) elenca vários pontos de estrangulamento que dificultam a ampliação 
da competitividade dos empreendimentos familiares, entre eles: ausência de estudos e 
viabilidade econômica, financeira e técnica, no planejamento dos empreendimentos em 
especial  aos estudos de mercado, processos tecnológicos e sistemas de organização; 
limites econômicos e financeiros; falta de padronização e qualidade da produção; falta de 
planejamento da aquisição da matéria-prima; e a baixa capacidade gerencial em todas as 
etapas do processo produtivo.

Segundo Lourenzani (2008) a proposta de uma extensão rural na área gerencial 
atua  especificamente  sobre  estas  deficiências,  articulando  as  diversas  ferramentas 
gerenciais de apoio à produção familiar.   O uso de métodos de gestão nas unidades 
familiares favorece melhores condições para a inserção nos mercados e para a geração 
de rendas pelas famílias de agricultores.

Neste  contexto,  o  projeto  GUA  se  justifica,  considerando  que  o  mesmo  foi 
desenvolvido visando a capacitação dos grupos de Agricultores Familiares dentro  das 
necessidades detectadas no que tange a produção, gestão, marketing e comercialização 
dos negócios realizados.

Objetivos
O objetivo do artigo é  apresentar o projeto de Extensão – Gestão das Unidades 

Artesanais, buscando divulgar as atividades desenvolvidas e os resultados do projeto.

Métodos
O projeto busca capacitar 04 (quatro) turmas de 20 empreendedores rurais cada, 

em média, selecionados pela Secretaria de Agricultura do Município de Guaraniaçu. Para 
cada turma são ministrados, por professores do curso de Administração, conteúdos de 
motivação,  relacionamento  interpessoal,  cálculo,  custos,  produção,  vendas, 
desenvolvimento territorial e gestão ambiental, nas salas de aula da UNIOESTE - campus 
Cascavel. 

O curso para cada grupo perfaz uma carga horária de 32 horas sendo realizado em 
um bimestre, quinzenalmente as quartas-feiras das 8:00 às 17:30 horas, com um intervalo 
das 12:00 às 13:30 horas. 

Destaca-se  o  uso  do  livro  de  Nazzari,  Brandalise  e  Bertolini  (2007)  intitulado: 
GESTÃO DAS UNIDADES ARTESANAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR: uma experiência 
no Oeste do Paraná, como referência do projeto, o apoio financeiro da SETI através do 
Programa Universidade sem Fronteiras e a parceria da Secretaria Municipal de Agricultura 
de Guaraniaçu.

Segundo Lourenzani (2008) é fundamental que este tipo de projeto de extensão 



envolva parcerias entre instituições de ensino, associações e instituições de assistência 
técnica desde a concepção ate a finalização.

Este  projeto  está  sendo  realizado  pela  quarta  vez,  em  2007-2008,  tem  a 
participação  de  4  bolsistas,  sendo  2  bolsistas  graduados  e  2  alunos  do  curso  de 
Administração  da  UNIOESTE.  O  papel  dos  bolsistas  é  visitar  as  propriedades  dos 
agricultores  do  curso  para  coletar  informações  da  realidade  dos  agricultores,  para 
orientações e sugestões, acompanhamento e apoio nas atividades em sala de aula e 
pesquisas relacionadas a agricultura familiar. 
Discussão e resultados

Os agricultores da primeira turma do Projeto GUA já estão freqüentando as aulas, 
sendo que foram visitadas todas as propriedades, no total de dezoito.

As famílias atuam em áreas diversas, tais como: panificação, produção de leite e 
derivados,  horticultura,  minhocultura,  produção de frangos em aviários,  frango caipira, 
uvas, doces e bicho da seda.  Sendo que em algumas propriedades há mais de uma 
atividade e duas propriedades não comercializam nenhum tipo de  produto,  produzem 
apenas  para  o  consumo próprio.  O Gráfico  01  mostra  o  número  de  agricultores  que 
produzem os mesmos produtos para comercialização.
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GRÁFI
CO 01 – GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO

Fonte: Elaborado pelos Autores (2008)

Na  Figura  01  são  apresentadas  fotos  feitas  pelos  bolsistas,  dos  produtos 
comercializados pelos agricultores.



FIGURA 01 – PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELOS AGRICULTORES
Fonte: Elaborado pelos autores (2008)

Com os  dados coletados nas propriedades dos  agricultores  da  primeira  turma, 
constatou-se que na maioria delas não há nenhum controle dos produtos comercializados 
e não são efetuados cálculos de custos e lucros dos produtos. 

Um problema detectado principalmente nas atividades de fabricação de produtos, 
como é o caso dos pães e doces é que não se separam os custos de produção com as 
despesas da casa. Utilizam-se os mesmos produtos do consumo da família, dificultando o 
levantamento dos custos e lucros.

Também verificou-se que a principal dificuldade enfrentada pelos agricultores é a 
distância para levarem seus produtos até a cidade para serem comercializados,  pois, 
como na maioria das propriedades a produção é pequena, o custo com transporte acaba 
sendo muito alto. Outra barreira que os agricultores encontram é no financiamento para 
pequenos proprietários de terra, pois, requer muitas exigências.
 
Conclusões

Espera-se  que  os  agricultores  conheçam  mais  sobre  as  práticas  gerenciais, 
procurem  melhorar  cada  conteúdo  trabalhado  no  curso  e  busquem  apoio  com  as 
entidades de seu município, como Emater e Secretaria de Agricultura.

Com a  participação  destes  produtores  junto  ao  projeto,  os  resultados  já  estão 
sendo visíveis, devido ao fato de que os agricultores estão sendo sensibilizados com o 
que  foi  ensinado  nas  aulas  pelos  professores  do  projeto.  Eles  estão  verificando  a 
importância dos controles e dos cálculos de custos, por exemplo.

Os bolsistas são a conexão entre os produtores e os professores dos módulos do 
curso, que trazem a realidade das propriedades, para que as aulas sejam direcionadas e 
haja maior aproveitamento do curso.

O  projeto  traz  benefícios  também  para  os  bolsistas,  principalmente,  neste 
diferencial de troca de informações direto nas propriedades, que possibilita vivenciar a 
realidade da agricultura familiar,  visualizar as dificuldades, as deficiências de gestão e 
buscar, dentro do conhecimento de administração pequenas alternativas para melhorias 
nos processos. Por isso, essa experiência deve ser mantida em futuros projetos.
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Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever as atividades executadas durante a realização 
do Projeto Rondon – Operação Verão 2008, no município de Boquim. As ações realizadas pela 
equipe composta por dois professores e seis acadêmicos da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná  –  UNIOESTE  envolveu  atividades  voltadas  para  a  Produção  Segura  de  Alimentos, 
capacitando os manipuladores de alimentos sobre as Boas Práticas de Fabricação; Organização 
dos Catadores de material reciclável, destacando a importância da organização social em torno 
das  cooperativas  e  associações;  Orientação  e  Educação  Ambiental,  buscando  sensibilizar  a 
comunidade sobre a importância dos cuidados básicos com o meio ambiente e Indicadores de 
Saúde, que teve como meta contribuir com a secretaria da saúde para viabilizar mecanismos de 
atenção a saúde da população. 

Palavras-chave: Projeto Rondon, Boquim.

Introdução

O Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo Ministério da 

Defesa e conta com a colaboração da Secretaria de Educação Superior do Ministério da 

Educação  –  MEC.  O Projeto  envolve  atividades  voluntárias  de universitários  e  busca 
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aproximar  esses  estudantes  da  realidade  do  País,  além  de  contribuir  para  o 

desenvolvimento de comunidades carentes (PROJETO RONDON, 2008).

  O  Projeto  empenha-se  em  desenvolver  a  capacitação  de  organizações  da 

sociedade civil  na defesa dos direitos de cidadania.  Os voluntários preocupam-se em 

orientar o desenvolvimento da agricultura familiar, bem como, colaborar na elaboração de 

projetos que atendam à infra-estrutura municipal, em particular nas áreas de saneamento 

básico e de meio ambiente (PROJETO RONDON, 2008).  

Desde sua criação, em 11 de julho de 1967, o Projeto realizou várias atividades de 

cidadania,  bem-estar,  desenvolvimento  local,  sustentável  e  gestão  pública.  Com isso, 

houve o aumento da área de atuação e muitas comunidades foram beneficiadas com os 

serviços  sociais.  No  mês de fevereiro  de  2008 o  Projeto  Rondon  esteve  atuando  no 

Estado do Sergipe e os municípios atendidos foram São Miguel do Aleixo, Japaratuba, 

Rosário do Catete, Muribeca e Boquim. 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, representada pelo 

Coordenador João Maria de Andrades e professora Edinéia Dotti Mooz e acadêmicos de 

Farmácia,  Odontologia,  Engenharia  Agrícola,  Enfermagem,  Informática  e  Agronomia, 

atuou na Operação Verão 2008. As atividades desenvolvidas durante a atuação da equipe 

foram no município de Boquim.

O Município  de  Boquim  se  localiza  entre  os  municípios  de  Estância,  Lagarto, 

Pedrinhas, Arauá, Salgado e Riachão do Dantas, a uma distância de 82 Km de Aracaju 

(capital). Apresenta uma área total de 214 Km2. Apresenta clima temperado e agradável, 

com temperaturas médias variando entre 20º e 29ºC, umidade relativa do ar média anual 

em torno dos 80% e uma média pluviométrica anual entre 1200 e 1500 mm, definindo um 

período chuvoso entre os meses de abril a agosto (A CIDADE, 2008). 

Consta atualmente segundo fonte do IBGE 2007, com uma população de 24.478 

habitantes. O município tem na agricultura a grande base de sua economia, tendo como 

principal fonte de rendimento a citricultura, sendo essa cultura beneficiada pela formação 

do solo,  areno-argiloso  profundo,  Boquim chegou a ser  o segundo maior  produtor  de 

laranjas do País, tendo a sua frente o estado de São Paulo.



Objetivos

Descrever as atividades executadas pela equipe durante a realização do Projeto 

Rondon,  que  teve  por  objetivo  contribuir  e  beneficiar  o  município  através  de  ação 

voluntária  de  cidadania,  onde  através  do  conhecimento  pode-se  atuar  junto  com  a 

população  nas  áreas  de  influência,  diante  da  realidade  local.  Capacitando  os 

manipuladores de alimentos, orientando sobre os procedimentos de encaminhamento de 

uma  associação/cooperativa;  sensibilizando  a  comunidade  sobre  a  importância  de 

cuidados básicos com o meio ambiente e viabilizando mecanismos de atenção a saúde 

da população.

Material e Métodos

Estas  atividades  foram  executadas  durante  a  realização  do  Projeto  Rondon 

Boquim – 2008,  o Projeto Rondon é coordenado pelo Ministério  da Defesa e envolve 

atividades voluntárias de universitários,  buscando aproximá-los da realidade do país e 

contribuindo para o desenvolvimento de comunidades carentes.

As ações realizadas pela equipe no município foram divididas em quatro tópicos:

 1º - Produção segura de alimentos, com ações realizadas junto ao abatedouro 

municipal  e a Capacitação de manipuladores de alimentos sobre as Boas Práticas de 

Fabricação em uma agroindústria de polpas de frutas. 

2º  -  Organização  dos  Catadores  de  material  reciclável,  o  objetivo  foi  difundir 

conhecimentos sobre organização social para a manutenção das condições básicas de 

vida  do  cidadão,  destacando  a  importância  da  organização  social  em  torno  das 

cooperativas e associações.

 3º - Orientação e Educação Ambiental, buscar a sensibilização da comunidade 

sobre a importância dos cuidados básicos com o meio ambiente como beneficio a saúde 

humana e um direito do homem.

  4º - Indicadores de Saúde, a idéia foi de contribuir com a secretaria de saúde do 

município para viabilizar mecanismos de atenção a saúde da população que incidam em 

menores  custos  ao município  e  para  isto  realizou-se  palestras  com escolares  sobre 

higiene bucal, gravidez na adolescência DST e os perigos do álcool e do uso de drogas.



Resultados e Discussões

Produção Segura de Alimentos

Abatedouro Municipal

Para conhecer  o  estado atual  do  abatedouro,  primeiramente  foi  realizada  uma 

visita técnica, para conhecer a real situação do mesmo.

O objetivo  inicial  era  qualificar  os  trabalhadores  na  cadeia  da  carne  (matador 

Municipal), porém considerando que as reformas necessárias ao matador ainda não estão 

concluídas, impossibilitou a realização parcial da atividade. No entanto 23 funcionários do 

matador e 05 funcionários da Vigilância Sanitária do Município foram qualificados através 

de  treinamento  sobre  as  normas  higiênico-sanitárias  e  Boas  Práticas  de  Fabricação. 

Também foi repassado um vídeo que abordava todo o sistema de produção da cadeia de 

carnes, do abate ao consumo, de acordo com as normas do Ministério da Agricultura.

 Agroindústria de Polpa de Frutas 

 Na agroindústria de polpa de frutas denominada de Agroindústria de Polpas de 

Frutas  Antônio  Carlos  dos  Santos  (Antônio  Vicente),  abordou-se a  questão das  Boas 

Práticas de Fabricação. A agroindústria é fruto de uma associação e sua viabilização deu-

se através de recursos oriundos do poder público e apoio da secretaria da agricultura.

Para conhecer o estado atual da agroindústria e realizar o levantamento de dados, 

primeiramente  foi  realizada  uma  visita  técnica,  para  conhecer  os  procedimentos  de 

controle de qualidade realizados pelos manipuladores, as técnicas de armazenamento, a 

disponibilidade de equipamentos,  porte da empresa, destino da produção de polpas e 

técnicas de processamento.

Depois  de  conhecer  o  local  foi  ministrado  treinamento  teórico-prático,  onde 

abordaram-se  procedimentos  adequados  de  higiene  e  sanificação  de  ambiente, 

instalações, controle de pragas, requisitos de saúde e higiene pessoal, equipamentos e 

utensílios,  os processos de produção,  ressaltando a importância das boas práticas de 

fabricação, para garantir a qualidade e padronização dos produtos.

Após o treinamento voltou-se ao local para verificar o andamento das atividades e 



as  novas  medidas  adotadas  pela  agroindústria  através  de  seus  manipuladores  e  foi 

possível  constatar  as visíveis  mudanças com relação à adoção das Boas Práticas de 

Fabricação

 Organização dos catadores de papel 

O trabalho iniciou com uma visita de reconhecimento do lixão, e verificou-se que 

os  catadores  trabalham  em condições  inadequadas,  fato  preocupante,  pois  inúmeras 

doenças podem ser adquiridas pelo contato direto com materiais e produtos em estado de 

decomposição.

O trabalho iniciou com um pequeno grupo, que gradualmente foi aumentando. Nas 

reuniões com os catadores abordou-se os riscos que estão expostos na atividade; bem 

como  os  conceitos  de  associativismo  e  cooperativismo,  demonstrando  modelos  de 

cooperativas e associações de reciclagem de papel que deram certo e esclarecimento 

sobre as normas de uma organização e os procedimentos para a organização de uma 

cooperativa;  doenças  as  quais  eles  estão expostos  durante  a  realização  do trabalho; 

equipamentos de proteção individual e a importância de sua utilização, e artesanato com 

materiais  recicláveis,  sendo  este  último  realizado  com  auxilio  de  uma  professora  de 

artesanato vinculada à prefeitura municipal de Boquim.

Na última reunião foi realizada a eleição de uma comissão provisória responsável 

pelo processo de constituição da Associação dos Catadores de Material  Reciclável de 

Boquim  –  SE,  que  têm  como  objetivo  encaminhar  a  construção  da 

associação/cooperativa. Na mesma data houve comprometimento da prefeitura municipal, 

bem  como  da  Secretaria  de  Ação  Social  em  auxiliar  a  Associação  nos  processos 

burocráticos de sua constituição. 

Orientação e educação ambiental

A  orientação  foi  realizada  através  de  atividades  de  sensibilização  através  de 

palestras aos escolares do município,  levantando problemas e soluções a respeito do 

meio ambiente na comunidade, ressaltando os cuidados e identificando principais causas 

de  degradação  devido  à  falta  de  conservação  da  natureza.  Ação  deu-se  na  Escola 



Municipal Lorival Batista, totalizando 600 escolares, com faixa etária entre 5 e 10 anos de 

idade. 

Com as crianças do jardim foi realizado teatro de fantoches abordando a educação 

ambiental. Foi ressaltado a importância do meio ambiente limpo com a destinação correta 

dos resíduos, materiais recicláveis, preservação das florestas, mata ciliar e importância da 

água. Com as crianças de primeira a terceira séries do ensino fundamental a educação 

ambiental foi trabalhada com imagens e frases de impacto, para chamar a atenção para a 

preservação dos recursos naturais: água, florestas, solo e ar, e a destinação correta do 

lixo, através da coleta seletiva e compostagem de materiais orgânicos.

Indicadores de saúde

Com o objetivo de contribuir com a secretaria de saúde do município para viabilizar 

mecanismos  de  atenção  à  saúde  da  população  que  incidam  em menores  custos  ao 

município, foram realizadas palestras com escolares abordando questões sobre higiene 

bucal,  gravidez  na  adolescência,  DST  e  os  perigos  do  álcool  e  do  uso  de  drogas, 

totalizando 900 escolares.

Com as crianças do jardim foi realizado teatro de fantoches abordando a saúde 

bucal e frisando a importância da correta forma da escovação e a importância de manter a 

boca bem higienizada. O resultado do trabalho realizado nesta área foi muito gratificante e 

a  retribuição  por  parte  dos  escolares  foi  muito  boa,  principalmente  das  crianças  que 

apresentam faixa etária entre 5 e 7 anos de idade. 

Além  disso,  foram  realizadas  palestras  sobre  sexualidade  e  gravidez  na 

adolescência, envolvendo também escolares, na faixa etária de 13 a 16 anos de idade, 

onde  também observamos  uma  grande  participação  destes  nas  atividades  dinâmicas 

realizadas,  entre  elas  a  orientação  prática  envolvendo  a  utilização  de  preservativo 

masculino e feminino. 

Conclusões 

Constatou-se o alto grau de satisfação de todos os grupos atendidos, para com a 

orientação prestada e os trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Rondon Boquim 2008. Os 



resultados obtidos permitem concluir que o projeto através das atividades de cidadania, 

bem-estar,  desenvolvimento  local  e  sustentável,  atende  seus  objetivos  de  melhoria  e 

assistência, beneficiando muitas comunidades com os serviços sociais.
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RESUMO:  O projeto  consiste  em ampliar  o  pólo  agrícola  da região  na área de hortifrutigranjeiros  e 
incentivar a cadeia dos produtos processados de caráter da agricultura familiar voltados para produção 
sem  produtos  químicos,  com o  intuito  de  garantia  na  qualidade  e  quantidade  para  que  o  processo 
comercial  de forma contínua. Além, de contribuir com o território da Cantuquiriguaçú possuiu carência de 
locais ou espaços para os campesinos, por ser uma região onde esse grupo seleto se sobressai sob a 
maioria  da  população.  Como  o  projeto  ainda  esta  em  andamento,  são  os  poucos  os  resultados 
alcançados  em  números,  mas  já  se  pode  perceber  que  os  agricultores  familiares  já  estão  com  a 
consciência  voltada  para seu produto ter  uma consistência  de comercio,  isso esta sendo feito  pelos 
profissionais  atuantes  através  de  assistência  técnica  na  propriedade  e  encontros  focados  no 
cooperativismo e no processo da Central de Comercialização. Dessa forma, é o apoio que a Universidade 
pode estar oferecendo para a região do Paraná e um espaço para os recém formados poderem estar 
mostrando seu trabalho e buscando experiência. 

Palavras-chave: agricultura familiar, sustentabilidade, cadeia produtiva.

INTRODUÇÃO

O município  de Nova Laranjeiras está localizado na região centro oeste do 

Paraná ás margens da BR 277, possui uma população de 11.302 habitantes (Fonte: 

IBGE 2007), destes mais de 9.886 residem na zona rural, com um IDH 0,697, uns dos 

mais baixos do Paraná, sendo o IDH está em 0,788, a taxa de analfabetismo acima de 

15 anos está estimada em 18,4% e 32,51% da população vive abaixo da linha de 

1 Docente  do  Curso  de  Economia  Doméstica,  UNIOESTE  –  Campus  de  Francisco  Beltrão  -  PR. 
Coordenador do Projeto. Email: andradesjm@hotmail.com.
2 Bacharel em Economia Doméstica. Pos graduanda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, UNIOESTE – 
Campus de Toledo. Email: frandecampos@yahoo.com.br.
3 Engenheira  Agrônoma,  UNIOESTE  –  Campus  de  Marechal  Cândido  do  Rondon.  Email: 
deiaruver@yahoo.com.br.
4
 Acadêmica do Curso de Serviço Social, Itecne - Instituto Tecnológico e Educacional, Cascavel – Pr. 

Email: cleidiane_mioranza@hotmail.com.
5 Acadêmico  do  Curso  de  Agronomia  –  FAG  –  Faculdade  Assis  Guacez,  Cascavel  –  PR.  Email: 
zoinho.m@hotmail.com.

http://itecne.com.br/cascavel/


pobreza. No território do município está localizada a Reserva Indígena Rio das Cobras 

a maior reserva indígena do Paraná, que abriga as etnias kaigangue e guarani com 

mais  de  2800  indígenas.  Sua  economia  está  baseada  na  agropecuária  e  manejo 

florestal. 

Os municípios em geral apresentam baixo Índice de Desenvolvimento Humano 

–  IDH e possuem um alto  percentual  de  sua população  no meio  rural,  com forte 

presença de assentados (2900 famílias) e agricultores familiares/campesinos que tem 

como  principais  atividades  produtivas  a  produção  de  grãos,  na  pecuária  a 

bovinocultura  de  leite  e  a  atividade  de  hortifrutigranjeiros  tem  crescido 

significativamente.  

Na região temos uma presença marcante de movimentos sociais como MST, 

MPA,  FETRAF,  que  contribuem  no  debate  junto  ao  seu  público,  além  de  várias 

organizações formais que aglutinam-se principalmente em associações e centrais de 

associações de agricultores das mais diversas atividades. Estas organizações estarão 

inseridas  e  contribuindo  no  projeto  através  da  participação  de  seus  produtores 

associados

Os  municípios  envolvidos  no  projeto  estão  desenvolvendo  um trabalho  em 

parceria junto a Associação de municípios da Cantuquiriguaçú, através do Conselho 

de  Desenvolvimento  Territorial  –  CONDETEC  na  implantação  de  uma  rede  de 

comercialização de produtos hortifrutigranjeiros face ao enorme potencial da atividade 

na região.

Vários são os fatores favoráveis ao crescimento da atividade destacando-se: a 

presença massiva de pequenas propriedades de agricultores familiares/campesinos e 

assentados, clima e boa disponibilidade de água nas propriedades, microclimas nos 

municípios  lindeiros  das  usinas  hidrelétricas  (Salto  Santiago,  Cavernoso  e  Santa 

Clara),  malha  rodoviária  de  escoamento  através  da  BR  277  e  BR  158,  projetos 

regionais integrados com as esferas federais e estaduais.

Os  projetos  regionais  objetivam  implantar  infra-estruturas  que  atendam  as 

cadeias  produtivas  de hortigranjeiros  enfatizando a partir  da  matriz  tecnológica  da 

produção nas propriedades á logística de escoamento e marketing de vendas.

No tocante a produção os agricultores apesar de utilizarem áreas pequenas 

adotam em sua ampla maioria uma matriz tecnológica convencional calcada no uso de 



insumos químicos e agrotóxicos que agridem ao meio ambiente, provocam riscos a 

saúde e contaminam os alimentos. 

O projeto objetiva proporcionar aos agricultores familiares condições para a 

produção e processamento de matéria-prima de origem vegetal e animal, aumentando 

o  seu  valor  agregado.  Difundindo  a  adoção  por  parte  dos  agricultores 

familiares/campesinos de técnicas agroecológica desenvolvidas a partir das pesquisas 

realizadas  pelas  instituições  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  além  de  validar 

experiências  práticas  realizadas  pelos  agricultores.  Proporcionar  aos  profissionais 

recém-formados  a  prática  dos  conhecimentos  acadêmicos,  oportunizando  a 

experiência  de  campo  qualificada.  Possibilitar  aos  estudantes  de  graduação  a 

oportunidade do conhecimento da realidade da agricultura familiar, contribuindo para a 

sua formação de profissional cidadão.

MÉTODOS

A  metodologia  aplicada  congrega  em  orientação  junto  às  atividades  em 

desenvolvimento  pelos  profissionais  e  estudantes,  está  centrada  nas  dificuldades 

encontradas  durante  o  exercício  dessas  atividades,  em  encontros  conforme 

necessidade dos mesmos.

O  acompanhamento  e  a  avaliação  serão  realizados  como  processo  de 

formação. Na proposta de capacitação estão previstas etapas de formação e avaliação 

das atividades que serão desenvolvidas pelos profissionais e pelos estudantes pelas 

entidades parceiras, com enfoque multidisciplinar.

a) Atividades previstas para o plano de capacitação - 1ª etapa:

Apresentação  das  entidades  e  das  demandas  referente  a  cada  profissional  e 

estudantes;

Apresentação do Plano de Trabalho dos profissionais e estudantes;

Exposição dos conceitos de território e de desenvolvimento;

b) Atividades previstas para o plano de capacitação - 2ª etapa:

Troca de experiências, levantamento e apresentação das dificuldades vivenciados nos 

03 primeiros meses;



Proposições para o desenvolvimento das atividades nos próximos 03 meses.

c) Atividades previstas para o plano de capacitação - 3ª etapa:

Troca de experiências, levantamento e apresentação das dificuldades vivenciados nos 

06 primeiros meses;

Proposições para o desenvolvimento das atividades nos próximos 06 meses.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Como o projeto esta em andamento os resultados esperados contempla a 

sensibilização, orientação e capacitação dos agricultores familiares/processadores e 

das instituições públicas sobre as necessidades de melhorar o marketing dos produtos 

de Nova Laranjeiras e região. Outro item se refere à disponibilização de informações 

técnicas sobre materiais e equipamentos a serem utilizados na agroindústria familiar 

(catálogos  e  guias)  e  a  quebra  de  “barreiras  culturais”  resultando  em  maior 

assimilação de informações sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF);

A capacidade de adaptação às mudanças econômicas, particularmente nos 

períodos  de  maior  instabilidade  econômica.  Buscar  ampliar  o  leque  de  cursos  de 

capacitação de agricultores familiares visando agregar maior valor aos seus produtos, 

além de adoção de práticas agroecológicas nas propriedades trabalhadas visando a 

redução  da  emissão  de  poluentes  (agrotóxicos  e  produtos  químicos)  ao  meio 

ambiente;

 Tendo  em  vista,  a  prioridade  é  o  aumento  na  geração  de  renda  aos 

agricultores  com a redução  dos  custos  de produção e  melhoria  da  qualidade  dos 

produtos  e  inserção  no mercado,  fortalecendo  a  sustentabilidade  na  estratégia  de 

comercialização da Central Regional de Comercialização da Cantuquiriguaçú.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Sendo assim,  como foi  indicado  no contexto  do projeto  o  principal  objetivo 

reside  em demonstrar  aos  produtores  de  oleiculturas,  com os  rumos  tomados  no 

decorrer do tempo, em oportunizar um espaço ao pequeno produtor de ampliar um 



mercado para seus produtos e conquistar um espaço, ou uma chance para agricultura 

familiar concorrer com os grandes mercados.

As  iniciativas  destinadas  a  capacitação  dos  pequenos  produtores  tem sido 

voltada na pratica no campo o que tem favorecido aos produtores e aos profissionais 

envolvidos uma troca de experiência, ao se organizar em um modelo comercial em 

forma de cooperativa a tendência é alavancar um comércio para escoar os produtos 

não somente na região, mas expandir canais a outros municípios e até estados.

A estruturação da cadeia produtiva em pequena escala e local substituída pela 

estruturação de uma cadeia de produção com alta produtividade e qualidade superior, 

oportuniza uma imensa base de geração de renda e de oferta de trabalho, além de 

fortalecer  a  agricultura  familiar.  Esta  ressalta  o  papel  dos  produtores  como 

negociantes  autônomos,  especialmente  sua  participação  em  feiras,  ou  como 

integrantes, dispensando sua submissão à agroindústria ou à cooperativa. 

Dessa  forma,  a  região  a  qual  a  Central  de  Comercialização  de 

Hortifrutigranjeiros esta abrangendo aperfeiçoa todas as etapas dos produtos desde a 

fase  inicial  (plantio),  processamento  e  ainda  contribuindo  no  processo 

comercialização, tendo como o a equipe do projeto intermediadores de informações.

Neste artigo, pretende-se contribuir para a compreensão das relações que os 

agricultores vêm estabelecendo com o mercado de trabalho e de bens e serviços. 

Considera se alguns dos efeitos e pressuposições desta participação sob diversas 

posições  como  produtor,  trabalhador  e  consumidor  diante  das  formas  de 

operacionalização da unidade familiar e da unidade de produção. 
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ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO:  O  Projeto  "Unioeste  em Ação"  tem como proponente  a  Pró-Reitoria  de 
Extensão  (PROEX)  e  visa  estimular  a  participação  do  estudante  universitário  nos 
processos de desenvolvimento regional e de fortalecimento da cidadania por meio de 
ações  nos  conjuntos  "A"  (Cidadania  e  Bem-Estar)  e  "B"  (Desenvolvimento  Local 
Sustentável e Gestão Pública). O projeto tem como prioridade o desenvolvimento de 
atividades junto a municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 
de abrangência direta de ações regionalizadas da Unioeste. No ano de 2007, as ações 
do projeto ocorreram em três municípios paranaenses: Diamante do Oeste (22 a 29 de 
julho de 2007), Diamante do Sul (15 a 21 de julho de 2007) e Ramilândia (7 a 12 de 
outubro de 2007). O projeto contou com a colaboração de uma equipe multidisciplinar 
composta por 6 docentes, 2 servidores técnico-administrativos e 31 acadêmicos da 
Unioeste,  bem  como  de  5   técnicos  colaboradores  externos  (Sanepar,  Emater  e 
SEMA/IAP).  Foram  integrados  mais  de  2.500  cidadãos  nas  diversas  atividades 
ocorridas  em  áreas  rurais,  urbanas  e  em  comunidades  indígenas.  Para  a 
implementação das ações contou-se com o apoio de entidades e órgãos municipais e 
estaduais através de materiais didático-pedagógicos e de recursos humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Extensão universitária; Cidadania; Desenvolvimento local sustentável.  

1. INTRODUÇÃO

A Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, através de sua Pró-
Reitoria de Extensão, promove a discussão do papel da extensão universitária como 
práxis social resultante do diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico, tendo 
como  perspectiva  a  construção  de  uma  universidade  mais  democrática  e  menos 
elitista,  comprometida  com  os  interesses  da  população  mais  empobrecida. Nesse 
sentido, o Projeto Unioeste em Ação atende solicitações de comunidades da região 
para a resolução de problemas visando uma maior interação entre a comunidade e a 
Universidade.  Com  o  objetivo  de  inserção  e  envolvimento  dos  universitários  nos 
assuntos relacionados à vida cotidiana de sua região, o projeto desenvolve ações nas 
áreas de cidadania, bem-estar,  desenvolvimento local sustentável e gestão pública. 
Tendo como modelo a proposta do Projeto Rondon, o Projeto Unioeste em Ação está 
centrado em dois planos de ação: as ações do Conjunto “A” estão fundamentadas nos 
princípios da cidadania e bem-estar; e as ações do Conjunto “B” vão ao encontro da 
necessidade de aprofundar o debate e a prática sobre o desenvolvimento sustentável 
e o fortalecimento da gestão pública. A partir da interação com a comunidade, espera-
se que os acadêmicos, ao retornarem à universidade, reflitam sobre a sua formação 
como estudantes-cidadões  e  futuros  profissionais  comprometidos  com a  busca  de 



solução  para  os  problemas  regionais.  Busca-se  também  a  soma  de  esforços  da 
universidade com as autoridades municipais  e lideranças da comunidade a fim de 
contribuir  na  construção da cidadania  e  para  o desenvolvimento  local  sustentável. 
Portanto,  a  extensão  não  é  vista  como  simples  atividade  de  transmissão  de 
informações técnicas e acadêmicas, ou mesmo como prática de pesquisa na qual o 
pesquisador coleta os dados e se afasta do objeto investigado para fazer análise e 
conclusão. Em sua dimensão social, a extensão envolve um movimento dialético de 
troca de saberes em que os resultados devem convergir  para a emancipação dos 
sujeitos. Dessa forma, a extensão se diferencia ao fazer uma opção social e política, 
constituindo-se como práxis social. 

Inserido  nessa  perspectiva,  o  presente  projeto  justifica-se  pelas  constantes 
solicitações das comunidades na atuação institucional junto à população mais carente 
de nossa região, visando, sobretudo, contribuir na resolução de alguns problemas de 
natureza social  e  econômica.  O projeto possibilita  a interação entre a comunidade 
regional  e  a  universidade,  sendo  implementado  através  de  um  cronograma  pré-
estabelecido:  a)  mês  de  fevereiro:  visita  aos  municípios  participantes  do  projeto 
(Diamante do Oeste,  Diamante  do Sul  e  Ramilândia);  b)  meses de março e abril: 
adequação dos planos de ação em atendimento às necessidades dos municípios; c) 
meses de maio e junho: lançamento dos editais de inscrição, seleção das equipes e 
qualificação das equipes; mês de julho: atuação nos municípios; e meses de agosto e 
setembro: elaboração de relatórios de atuação e avaliação do projeto.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS:

- Viabilizar a participação dos acadêmicos nos processos de desenvolvimento regional 
e de fortalecimento da cidadania através de ações nas áreas de cidadania, bem-estar, 
desenvolvimento local sustentável e gestão pública.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS:

- Contribuir para a formação do universitário como cidadão.

- Integrar o universitário no processo de desenvolvimento regional, por meio de ações 
participativas sobre a realidade do Estado.

- Consolidar junto ao universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, 
coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses 

regionais. 

- Estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com 
as comunidades assistidas.



3. MÉTODOS E PROPOSTAS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As ações realizadas no Projeto Unioeste em Ação pautaram-se nos seguintes 
grandes eixos:

1)  Planejamento  participativo  na formulação do projeto tendo em vista uma 
demanda  regional,  a  descentralização  e  integralização  de  ações  extensionistas 
multidiciplinares e com foco nas experiências do Projeto Rondon.

2) Definição de prioridades levantadas com representantes da comunidade por 
meio de visita preliminar aos municípios, dentre as quais destacam-se as seguintes:

a)  Área  de  Saúde:  capacitação  continuada;  prevenção  de  alcoolismo; 
prevenção  da  gravidez  na  adolescência;  automedicação;  doenças  sexualmente 
transmissíveis;  prevenção  da  leptospirose;  prevenção  do  tétano;  prevenção  da 
hantavirose e prevenção da febre maculosa. 

b)  Área de Odontologia (atividades desenvolvidas com crianças e gestantes): 
aplicação  de  selantes;  escariação  de  cárie;  aplicação  tópica  de  flúor;  curativo  de 
demora; evidenciação de placa; atenção à saúde bucal; prevenção e tratamento do 
câncer bucal a partir de palestras e exames, tanto nas áreas urbana e rural como nas 
comunidades indígenas.

c)  Área  de  Educação:  plano  de  educação;  capacitação  de  professores  do 
ensino fundamental e médio; oficinas lúdicas com metodologias criativas e alternativas 
aos processos de aprendizagem;  produção de textos; atendimento a portadores de 
necessidades  especiais;  oficinas  sobre  teorias  de  aprendizagem,  desenvolvimento 
humano, desenvolvimento afetivo e cogniftivo; oficina de estímulo à leitura; oficina de 
construção de texto; oficina para verificar o Índice de Massa Corporal (IMC) de alunos 
e professores; oficina de dança e atividades físicas para idosos; atividades recreativas 
e  de  avaliação  de  peso  e  medida  para  verificar  o  IMC  das  crianças;  política  de 
educação ambiental e temas relacionados (aquecimento global, padrões de consumo); 
educação indígena; educação do campo / transporte (dotações orçamentárias  estado/
município).

d)  Área de Assistência Social e Formação Profissional: atividades formativas 
com a terceira idade; gestão pública: capacitação de servidores, recepção ao público, 
relações intersetoriais e respeito no ambiente de trabalho; Formação dos educadores: 
Programas PET, Sentinela  e Agente  Jovem; Formação Cidadã:  Plano Nacional  de 
Convivência Familiar e Comunitária.

e) Área Ambiental: Gestão de Recursos Hídricos e Agenda 21; capacitação de 
produtores rurais, em associativismo, cooperativismo,  compostagem, adubos verdes, 
agroecologia  e  alimentação  saudável;  melhoramento  do  gado  leiteiro;  educação 
ambiental, disseminando soluções auto-sustentáveis (tecnologias sociais) com vistas à 
melhoria  da qualidade  de vida  das comunidades.  Para  os  assentados,  focou-se a 
capacitação em temas voltados à agroecologia, coleta seletiva de lixo e saneamento 
básico. No que se refere à capacitação no tema “Gestão Pública”, a mesma atentou 
para  aspectos  ligados  à  infra-estrutura  municipal,  em  particular  nas  áreas  de 
saneamento  básico  e  meio  ambiente,  potencialização  do  turismo  sustentável,  de 
práticas  esportivas  e  de  saúde  laboral.  Além  dessas  atividades,  durante  o 
desenvolvimento  do  projeto,  foram  acrescidas  outras  informações  e  temas  de 
interesse levantados pelas equipes, gestores municipais e colaboradores externos de 



instituições parceiras do projeto. A ação deveria assim inspirar dinamismo, liberdade, 
iniciativa, descentralização e espaços permanentes de diálogo com os saberes plurais.

4. RESULTADOS ESPERADOS

A partir da interação com a comunidade, pretende-se que as equipes retornem 
à universidade e reflitam sobre sua construção como estudantes-cidadãos e futuros 
profissionais comprometidos com a busca de solução para os problemas regionais. No 
que  se  refere  à  parceria  entre  universidade  e  município,  espera-se  que  somem 
esforços  com  as  autoridades  municipais  e  lideranças  da  comunidade,  a  fim  de 
contribuírem na construção efetiva e crítica da cidadania e no desenvolvimento local 
sustentável. Além disso, busca-se incentivar a construção compartilhada de políticas 
públicas comprometidas com a promoção de condições sustentáveis de qualidade de 
vida da população, sustentadas por uma gestão pública eficiente e preocupada com e 
melhoria das condições sócio-ambientais e econômicas das comunidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A natureza da operação regionalizada do Projeto Unioeste em Ação apresenta 
como  prioridade  o  planejamento  conjunto  da  implementação  de  novas  ações. 
Destacam-se  nesse  processo  a  necessidade  de  ampliação  de  alguns  elementos 
envolvidos  na  estrutura  institucional  e  municipal,  tais  como  recursos  humanos 
(técnicos,  docentes  e  discentes),  carga horária  e  recursos financeiros  (material  de 
apoio técnico e didático). Isto porque é preciso suprir as demandas pela melhoria da 
qualidade das atividades desenvolvidas visando resultados mais efetivos, em especial 
no que se refere a própria mobilização e descentralização para a gestão e avaliação 
dessas ações. A aproximação inicial com a realidade da região Oeste do Paraná deve 
ser tomada como uma grande oportunidade de diálogo entre a Unioeste, os gestores 
municipais e as comunidades locais. Porém, novos parceiros se tornam importantes 
para a seqüência das ações junto às áreas de Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, 
Agroecologia,  Educação,  Assistência  Social,  Administração  e  Finanças,  Obras  e 
Urbanismo; Assuntos Comunitários, Recursos Humanos e Geração de Renda. Estas 
parcerias  podem  contar  com  o  apoio  de  entidades  diversas,  como  é  o  caso  da 
EMATER, do Conselho dos Municípios Lindeiros, da Itaipu Binacional, da SEMA/IAP, 
da FUNAI,  da FUNASA,  dentre outros.  As atividades priorizadas pelos rondonistas 
foram discutidas, agendadas e executadas em conjunto com representantes do poder 
municipal. Dessa forma, consideramos a natureza do trabalho coordenado e de sua 
institucionalização diferenciada das demais ações extensionistas,  tomando-se como 
exemplo as ações nacionais e regionais do Projeto Rondon, cujo exemplo espelhamos 
nas  ações  do  Projeto  Unioeste  em Ação,  e  que  aqui  potencializamos  uma maior 
oportunidade de retorno das ações iniciadas. 

É preciso ressaltar a relevância de se organizar reuniões avaliativas tanto com 
os gestores municipais quanto com a comunidade universitária visando traçar ações 
contínuas e impactantes relacionadas aos objetivos do projeto. Outro ponto importante 
a destacar  é que o projeto atende demandas de comunidades de baixo  índice  de 
desenvolvimento humano, o que significa que estas comunidades participam com seu 
potencial natural, político, social e econômico das ações extensionistas da Unioeste, e 



passam a formar uma única comunidade atuante em defesa da cidadania, bem-estar, 
gestão pública e de desenvolvimento local sustentável.

Para  finalizar,  selecionamos  alguns  depoimentos  de  acadêmicos  que 
dimensionam  o  significado  do  Projeto  Unioeste  em  Ação  e  inspiram  toda  a 
comunidade regional para futuras ações:

“O trabalho realizado no município foi extremamente importante,  pois mobilizou a 
sociedade sobre diversos  aspectos relacionados à  saúde,  à  assistência  social,  à 
educação e agricultura e indiretamente sobre outras áreas também”.

“Vale ressaltar ainda que a troca de experiências entre os estagiários, a equipe da 
prefeitura e a comunidades foi de grande relevância, pois foi um momento que nos 
fez  refletir  sobre  as  ações  desenvolvidas  no  município,  contrastando  com nossa 
realidade”.

“Em relação à coordenação e acadêmicos da Unioeste, avaliamos o projeto como 
uma oportunidade ímpar de interação dos conhecimentos teóricos versus prática, 
passo importantíssimo para a formação complementar do profissional”.

“Entre  oficinas,  visitas  às comunidades indígenas,  assentamentos e comunidades 
rurais, constata-se os mesmos cuidados, as mesmas necessidades que fazem parte 
da vida de cada cidadão morador daquele município. Um quadro que expressa o 
rosto  da realidade  social,  que  não  é  unicamente  regional,  mas faz parte  de  um 
contexto social histórico de um território nacional, do qual todos nós fazemos parte. 
Diante dessa imagem, nós, futuros profissionais comprometidos eticamente com a 
sociedade brasileira, devemos constantemente buscar meios de melhor trabalhar em 
prol  da  qualidade  de  vida  daqueles  com  quem  trabalhamos,  valorizando  suas 
riquezas  na  dinâmica  de  sobreviver  (...).  É  o  trabalho  interdisciplinar  em ligação 
constante  com as  ações  dos  profissionais  que  humaniza  o  trabalho  e  efetiva  a 
qualidade das ações”.

“Os resultados foram muito positivos, principalmente se analisados sob a ótica da 
satisfação, da participação, da compreensão e do apoio da população atingida pelas 
ações do Projeto”.

“A  Universidade  Pública  tem  um  comprometimento  único  e  imparcial  com  a 
sociedade, com a qual ela deve compartilhar idéias, conhecimentos e experiências 
adquiridas dentro  da formação superior.  Este  caráter,  que pode ser  resumido na 
socialização  do  conhecimento,  é  o  caráter  da  extensão  universitária,  e  se  faz 
presente no espírito do Projeto Rondon”.

“A oportunidade  que tive  de me relacionar  com outra  região  e  diferentes  grupos 
sociais,  trouxe  contribuições  valiosas  para  minha  formação  acadêmica,  além  de 
dividir experiências e conhecimentos. As necessidades no município são diferentes. 
Há um contraste de realidades. De um lado, fazendas; de outro, a necessidade de 
pessoas  simples,  humildes  que  estão  em  busca  melhores  condições.  Isso  nos 
emociona e nos dá a certeza de que esse projeto não pode parar, pois nossas ações 
levam motivação para essas pessoas e a esperança de dias melhores. Voltamos 
para casa com a certeza do dever cumprido, mas também com a convicção de que 
muito ainda precisa ser feito. O projeto leva cidadania ao município, mas resgata-a 
em nós mesmos”.

“Estamos  acostumados  a  viver  dentro  da  Universidade  sem  muitas  vezes  nos 
preocupar como é a realidade externa. Foi uma experiência em que pude levar meu 
conhecimento, mas também pude aprender muito com a equipe e com a população 



da cidade que nos recebeu muito bem”.

“O projeto é uma excelente oportunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos 
na  academia,  bem  com  perceber  os  pontos  fracos  e  fortes,  tanto  da  formação 
recebida quanto da atenção dedicada ao estudo e à pesquisa”.

“Além da troca de conhecimentos com a população de Diamante do Oeste, também 
houve  grande  aprendizado  dentro  da  própria  equipe,  sendo que  os membros  da 
mesma não se conheciam.  Aprendemos a conviver  com pessoas que pensam e 
agem  de  forma  diferente  da  nossa,  compartilhamos  conhecimentos,  medos  e 
encaramos o desafio juntos. Apesar do curto espaço de tempo, pode-se perceber 
que  atividades  de  extensão  como  deste  projeto  regional  tendem  a  contribuir  na 
construção de uma sociedade mais humana e digna”.
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	RESUMO: O Diabetes mellitus, é uma síndrome clínica heterogênea caracterizada por anormalidades endócrinas, refletindo-se na deficiência absoluta ou relativa de insulina, manifestada por uma secreção deficiente de insulina pelo pâncreas e/ou por uma ação deficiente de insulina nos tecidos-alvo. Ocorrem, também, anormalidades metabólicas envolvendo alterações no metabolismo de glicose, carboidratos, lipídeos e proteínas no organismo humano, tendo como conseqüência a hiperglicemia, que resulta em alterações em muitos setores do organismo (Greghi et al, 2002). Foram selecionados 20 pacientes, participantes do projeto com faixa etária de 18 a 70 anos, portadores de Diabetes mellitus tipo 2 e realizada avaliação clínica (índice de placa, profundidade de sondagem, nível de inserção clínica) e avaliação laboratorial (glicose em jejum, glicose pós-prandial, colesterol total, colesterol frações (HDL e LDL e triglicerídeos) no período inicial e ao final do experimento. Com o intuito de avaliar a melhora no controle glicêmico e lipídico do Diabetes mellitus, bem como do controle da doença periodontal.
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