Apresentação
Caberá a Universidade Pública e plural, através da extensão, a tarefa de se
rever si mesma, à luz do que nos diz a realidade social. A empáfia da
Universidade como dona do saber e o menosprezo pela cultura das classes
subalternas, limitaram a relação Universidade versus sociedade a mera
prestação de serviços (LIMA, 2003).
Neste sentido, falar sobre um evento de extensão universitária, quando se é
extensionista, se torna uma responsabilidade impregnada de sensações que,
se não forem contidas, podem transformar o texto em algo muito mais poético
do que explicativo e objetivo como deveria ser.

É preciso, antes de tudo, reconhecer que este evento é corolário de uma
história: em sua sexta edição, o SEU (Seminário de Extensão da Unioeste)
demonstra que as experiências das edições anteriores são bases
fundamentais de aprendizagens, as quais servem de guia para o planejamento
de novas ações.

O VI SEU, podemos afirmar sem medo, foi marcado por um clima de
cooperação muito singular dos Extensionistas. A disposição demonstrada
pelos organizadores e participantes produziu esta singularidade. E, é
importante frisar, que não estamos nos referindo somente ao volume de
trabalhos apresentados e às reflexões proporcionadas pelas conferências.
Tampouco

das

oficinas,

estandes,

mostra

de

curtas-metragens

e

apresentações culturais. Tão importante como estas produções, foi o modo
como o VI SEU, através de um trabalho cooperativo, oportunizou uma
aproximação entre a comunidade interna e externa à Unioeste, evidenciando
a característica mais cara para a Extensão: viabilizar a relação transformadora
entre a universidade e a sociedade.

Neste sentido, a escolha do tema "Intercâmbio de Saberes" foi proposital para
trazer a discussão do papel da extensão universitária na elaboração de um
conhecimento que seja resultado do diálogo entre o saber popular e o saber
acadêmico, na perspectiva de construção de uma universidade mais

democrática e menos elitista, comprometida com os interesses das classes
menos favorecidas, empenhada em contribuir com o desvelamento e a
superação de uma realidade política e social, geradora de exclusão, que fere
nossa dignidade e nossos valores éticos e humanos (LIMA, 2003).

Em termos quantitativos, além de palestra, o VI SEU contou com
apresentações artístico- culturais, apresentação de 16 curtas-metragens
(ficção, documentário, experimental e animação), exposições e apresentações
de atividades de extensão, sendo 30 painéis (46 apresentadores) e 49
comunicações orais (63 apresentadores). O evento foi marcado ainda pela
realização de 14 estandes (73 expositores), que, além da participação dos
inscritos, contou com 6 escolas da rede municipal e estadual de ensino (com
aproximadamente 500 alunos) e 37 oficinas que contaram com a participação
de 85 ministrantes e 911 pessoas participantes. Tendo como tema norteador
"Intercâmbio de Saberes", o evento contou com a participação direta de 2.757
pessoas.

Ao visualizarmos estes dados e mesclando-os com nossas lembranças de
momentos agradáveis vividos durante o Seminário, sentimos que a Extensão
Universitária se firma, cada vez mais, como "instrumento que possibilita à
universidade cumprir a sua função social".

Neste CD, além da publicação dos artigos das atividades de extensão distribuídas por área temáticas - apresentadas durante a realização do VI SEU,
procuramos mostrar um pouco deste clima proporcionado pelo VI SEU.
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ATENDIMENTO ON LINE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PÚBLICA
DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO
Patrícia Sandalo Pereira1
Jerry Anderson Pinheiro2
Área Temática: Comunicação
Modalidade: Painel
RESUMO: Este artigo apresenta o projeto que vem sendo desenvolvido no Curso de
Licenciatura em Matemática da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, onde a HomePage do Laboratório de Ensino de Matemática está sendo preparada para propiciar
a integração e o intercâmbio de saberes entre professores e alunos da rede pública
de Foz do Iguaçu e região.
PALAVRAS-CHAVE: Atendimento on line; Inclusão digital; Formação do Professor;
Comunicação; Intercâmbio de saberes.
INTRODUÇÃO: A escola não pode mais ignorar simplesmente o fato de estarmos
num mundo totalmente diferente de há 10 anos atrás. E nós, professores, não
podemos mais resistir às mudanças, pois a sociedade já começou a cobrar de
nossos alunos conhecimentos que não estamos preparados para oferecer. A
conseqüência disso é a escola tornar-se obsoleta, sem conteúdos úteis e separados
da sociedade. Fechada dentro de si, a escola perde sua função social. Para que
essa situação seja revertida, o professor, que é o maior agente de educação formal,
precisa se atualizar. E para que a Informática Educacional atinja o seu objetivo mais
amplo (capacitar alunos a interagir com as novas tecnologias), deve-se
primeiramente ter o olhar voltado para a Formação do Professor, propiciando desse
modo, sua inclusão digital. A internet até nos dias de hoje é usada na Educação
apenas como fonte de informação, onde os alunos buscam dados, copiam e os
entregam sem interpretá-los. Por essa razão, é necessário que os professores sejam
preparados para formar cidadãos capazes de receber informações, filtrá-las e
transformá-las em conhecimento.
OBJETIVOS:
1 Doutora em Educação Matemática - UNESP - Rio Claro/SP. Docente da UNIOESTE - Campus de
Foz do Iguaçu. Líder do Grupo de Pesquisa Educação Matemática - UNIOESTE. E-mail:
patriciasandalop@uol.com.br.
2 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática da UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu.
Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Extensão da Unioeste/Proex. E-mail:
jerry_jedy@hotmail.com

- Fazer com que a Home-Page do LEM-Foz seja um veículo de comunicação entre
alunos, professores e a comunidade.
- Propiciar a integração e o intercâmbio de saberes entre professores e alunos do
ensino fundamental e médio da rede pública de Foz do Iguaçu e região.
- Tornar a matemática acessível ao maior número de pessoas, incentivando a
utilização dos recursos que o computador oferece para Educação Matemática.
MÉTODOS: A Home-Page do Laboratório de Ensino de Matemática foi criada e já se
encontra no ar e está sendo estruturada de forma a poder atender professores e
alunos do ensino fundamental e médio da rede pública de Foz do Iguaçu e região.
Diante disso, será criado um link para tirar dúvidas dos alunos e professores na
disciplina de matemática.
Nosso intuito é utilizar a tecnologia da informática para tornar a matemática
acessível ao maior número de pessoas. Vale ressaltar que o atendimento aos alunos
com dificuldade em matemática já ocorre em outros projetos de extensão, no
entanto, o atendimento on-line procura atingir um maior número de alunos com
maior raio de alcance. Os professores de matemática também poderão acessar o
link para sanar suas dúvidas ou trocar informações e experiências no ensino da
matemática.
De acordo com as dúvidas de matemática apresentadas pelos alunos será
elaborado um curso on-line para professores de matemática da rede pública, com o
intuito de melhor qualificar os professores de modo que possam atender cada vez
melhor seus alunos.
Com a elaboração do curso que terá duração de três meses com carga
horária a ser definida posteriormente, estaremos oportunizando que ocorra a
inclusão digital dos professores de matemática.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Durante este projeto que visa principalmente sanar
dificuldades matemáticas através da inclusão digital estaremos proporcionando e
vivenciando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, com
a abertura das escolas para o novo mundo das tecnologias, o professor tem que
estar preparado para a utilização de computadores e novas mídias, em prol da
educação.
CONCLUSÕES: Esperamos com este projeto detectar as principais dificuldades dos
alunos na aprendizagem da matemática e proporcionar cursos aos professores de
matemática, levando-os a inclusão digital, de modo que a escola não perca a sua
função social.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
FREIRE, F. M. P. & PRADO, M. E. B. Revendo as ferramentas computacionais:
Internet. In: O Computador em sala de aula: Articulando saberes. Campinas, SP:
UNICAMP, NIED, 2000

LASMAR, T. J. Usos educacionais de internet: A contribuição das redes
eletrônicas para o desenvolvimento de programas educacionais. Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Educação, Brasília, 1995.
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Iberoamericano de Informática Educativa, México, 2004, p. 1334-1336
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DINAMIZANDO A HOME-PAGE DO LEM-FOZ1
Patrícia Sandalo Pereira2
Graciela Siegloch3
Área Temática: Comunicação
Modalidade: Painel
RESUMO: Este artigo pretende apresentar o projeto que vem sendo desenvolvido
por alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da Unioeste, Campus de Foz
do Iguaçu, onde a Home-Page do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM-Foz) é
o veículo de comunicação entre alunos, professores e a comunidade em geral.
PALAVRAS-CHAVE:
Comunicação.

Home-Page;

Laboratório

de

Ensino;

Matemática;

INTRODUÇÃO: 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. Isso irá facilitar a divulgação desse espaço destinado aos alunos e aos
professores do Curso de Licenciatura em Matemática, bem como a comunidade.
Pensando nisso, foi elaborado o projeto “Dinamizando a Home-Page do LEM-Foz”
que está vinculado ao Programa Laboratório de Ensino de Matemática com o intuito
de fazer com que esta Home-Page seja mais dinâmica, oportunizando a divulgação:
a) de vários materiais pedagógicos disponíveis; b) de eventos, c) dos docentes
colaboradores do LEM, d) das monografias desenvolvidas por nossos alunos; e) de
cursos de extensão; entre outros. Desse modo, foi necessário termos vários alunos
envolvidos, buscando levar todas as informações do curso de modo rápido a
1 Equipe: Patrícia Sandalo Pereira (Coordenadora), Renata Camacho Bezerra (Sub-Coordenadora),
Acadêmicos: Graciela Siegloch, Cleber Geraldi, Ku Hai Chiang, Patrick Bellei;, Paula Fernanda Vera,
Danielli Ovsiany Becker, Tásia Hickmann, Cleber Fernando Colle, Diego Dieferson Apolinário, Jerry
Anderson Pinheiro, Alexandre Sacardo, Claudinéia Garcia Ferreira, Roberta Rodrigues, Josiane Silva
de Lara, Marcelo Casanova, José Rodrigo Salvador e Paulo César Fassini Barbosa, Técnicos: Cleber
da Silva, Kátia Abreu Poletto, Rodrigo Gonçalves dos Santos, Vagner Vanderlei do Espírito Santo
Júnior
2 Doutora em Educação Matemática - UNESP - Rio Claro/SP. Docente da UNIOESTE - Campus de
Foz do Iguaçu. Líder do Grupo de Pesquisa Educação Matemática - UNIOESTE. E-mail:
patriciasandalop@uol.com.br.
3 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática da UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu.
E-mail: grasiegloch@yahoo.com.br

comunidade. Atualmente, temos alunos do 1º, 2º e 3º anos participando do Projeto.

OBJETIVO: Tornar a Home-Page do LEM-Foz mais dinâmica, fazendo com que seja
um veículo de comunicação entre alunos, professores e a comunidade em geral.
METODOLOGIA: A metodologia adotada para fazer com que a Home-Page do LEMFoz fique atualizada e em constante movimento, foi convidar vários alunos para
participarem do projeto. Como este projeto é permanente a idéia é que quando os
alunos participantes se formarem este projeto continue. Para alcançar este intuito, a
cada ano são inseridos novos alunos.
Adotamos como procedimentos no desenvolvimento do Projeto:
- Cada aluno será responsável por uma seção da Home-Page;
- O aluno responsável deverá atualizá-la num período pré-determinado;
- As seções específicas da Home-Page serão atualizadas na medida em que for
necessário;
- A página inicial deverá ser atualizada quinzenalmente ou mensalmente, de acordo
com a importância da divulgação das notícias;
- Para criar a estatística da Home-Page será implementado um contador de
acessos.
- Serão criadas novas seções durante o andamento do projeto, dentre elas,
podemos citar: NOTÍCIAS e DOCUMENTAÇÃO.
- De acordo com as dúvidas mais freqüentes poderão ser abertos FÓRUNS e/ou
ENQUETE sobre o assunto discutido.
- No decorrer do projeto será implementada a seção CURIOSIDADES que
apresentará fatos históricos.
- A seção DESAFIOS trará atividades envolvendo raciocínio lógico e cálculo mental.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O principal problema enfrentado neste projeto foi
dar condições aos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática para que eles
mesmos pudessem atualizar a Home-Page e implementar novas seções. Diante
disso, no ano passado foi oferecido um curso de criação de sites aos alunos
participantes do projeto. Com este curso foram viabilizadas as condições
necessárias aos alunos, de modo que eles mesmos cuidem da manutenção da

Home-Page do Laboratório de Ensino de Matemática.
Até o momento foi implementado um novo visual para a Home Page e está
sendo disponibilizado o maior número possível de informações para alunos,
professores e comunidade em geral.
CONCLUSÕES: 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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1.TÍTULO: A RESSOCIALIZAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO TEATRO
Valdeci Batista de Melo Oliveira, Neuri Luis Mossmann, Edina Boniatti, Denise Ellen Piatti,
Mariana Caroline Iurk, Jorge Linzmeir e Juliana Nhepes
Área temática: cultura: Modalidade de apresentação: Painel
2. RESUMO:
No Brasil as precárias condições das penitenciárias têm sido alvo de críticas até das
organizações internacionais, mas infelizmente sabemos que dentro das nossas condições
históricas e econômicas não nos é permitido pensar em mudanças substantivas a curto prazo.
Assim, cabe à sociedade civil refletir sobre outros mecanismos de ações sociais que possam
aliviar a gravidade da crise do sistema penitenciário brasileiro. Neste sentido, em diversas
localidades do Brasil, alguns grupos vêm desenvolvendo nas penitenciárias atividades com o
propósito de contribuir para a recuperação da pessoa presa.
Como é sabido, as artes, entre elas o teatro, têm elevada potencialidade de formação e
educação do ser humano e grande capacidade de inserção social. Desde os clássicos até a
atualidade, essas atividades são discutidas, avaliadas e reafirmadas como instrumentos
humanizadores. Com este intuito foi criado o grupo Abraço sem medo, como um projeto
que vem ao encontro da necessidade de estimular a vontade criativa, de proporcionar novas
oportunidades, contribuindo para desviar o apenado da rota batida do crime e devolvendolhe a condição de cidadão e a dignidade de que a sociedade o privou. Desse modo,
desenvolvemos, desde maio de 2005, a oficina de teatro na PIC (Penitenciária Industrial de
Cascavel), como uma proposta didática e lúdica que se constrói através de exercícios cênicos
numa performance coletiva que faça do movimento, da palavra e do resgate de si um
instrumento de diálogo entre o interno e a sociedade em condições de igualdade. Dessas
atividades resultou a estréia da performance Esperando... ando... ando..., adaptação da peça
teatral de Samuel Beckett, apresentada em 16 de dezembro de 2005, no próprio refeitório da
PIC.
Esse trabalho envolveu a Direção da penitenciária, a Secretaria de Cultura do
Município de Cascavel e a equipe de profissionais e acadêmicos da Unioeste – Universidade
Estadual do Oeste do Paraná. A apresentação foi aberta a convidados inscritos de antemão
conforme o protocolo de segurança da própria Penitenciária e o resultado da estréia não só
ultrapassou as condições técnicas, mas contribuiu para que o diálogo estimulasse a auto
estima dos internos e lhes garantisse o reconhecimento por parte dos convidados e dos meios
de comunicação que lá estiveram. Tendo em vista esses resultados, o projeto da Oficina e
apresentações do grupo Abraço sem medo continuará com os ensaios e apresentações
durante o ano de 2006 e 2007, procurando sempre desenvolver novas linguagens e formas de
inserção social. O projeto disponibilizará espaços para novos profissionais e outras formas
de manifestações artísticas que compartilhem dos mesmos propósitos de ressocialização.
3. Palavras-chaves: cidadania, teatro, inclusão

04. INTRODUÇÃO:
O projeto de teatro na PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) parte da perspectiva
do homem como possibilidade de “seu vir a ser” constantemente presente nas condições
concretas da realidade histórico-cultural e não do homem como um produto pronto e
inalterável, ou seja, impossibilitado de sofrer transformações empíricas. Assim, cientes de
que ele pode ser regido pela epistemologia da plasticidade da condição humana, propomos
um trabalho de construção cênica que perpassa pela construção sócio-cultural e humana,
especificamente aplicada ao indivíduo que cometeu delitos e, portanto, de forma perempta é
tratado como um marginal irrecuperável.
A arte da Antigüidade Clássica ao mundo pós-moderno tem discutido
sobre a tarefa formativa dos bens culturais. Entre esses bens, um se destaca por suas
atribuições educativas. Trata-se do teatro ao qual desde as origens atribui-se a tarefa de
formação cultural dos cidadãos. De Aristóteles a Samuel Beckett (autor da peça Esperando
Godot adaptada para Esperando...ando...ando...) essa capacidade formativa foi largamente
discutida dentro da tradição cultural, cuja epistemologia e hermenêutica estabeleceram uma
forte relação interdisciplinar entre as artes e formação, as artes e a pedagogia. Muitos estudos
tais como os de Diderot, Rousseau, Lessing, Mercier, Schiller, Meyerhold, Piscator, Brecht,
etc., irão desenvolver e ampliar essa tradição, concentrando seu peso na função formativa do
teatro. Vale lembrar que o teatro medieval tinha claras intenções pedagógicas, assim como as
preocupações político-sociais da dramaturgia brechtiana também as tinham. Foi em sintonia
com essa concepção, vontade e trabalho que criamos o grupo de teatro intitulado Abraço
sem medo. Título que nos foi sugerido por um presidiário a partir de uma conversa entre os
atores internos e o nosso grupo. Segundo ele, foi extremamente significativo o “abraço sem
medo” que recebeu da equipe que desenvolve esse projeto e dos convidados que assistiram a
estréia do espetáculo Esperando...ando...ando... no dia 16/12/05 às 20:00 no refeitório da
PIC.
05. OBJETIVOS:
A parte teórica visa capacitar os integrantes do grupo, conscientizando-os a respeito
das condições sociais e históricas da sociedade brasileira, bem como, proporcionar-lhes
recursos para a intervenção efetiva na formação cultural e humana dos internos.
A parte aplicada visa junto aos atores internos aumentar-lhes os conhecimentos para que a
sua formação cultural possa se efetivar. Fornecer-lhes condições de possibilidades para que
possam desenvolver mecanismos psico-afetivos de (re)introdução e inserção na sociedade da
qual foram excluídos;Propiciar-lhes mecanismos de percepção, conscientização e avaliação
dos limites, pressões e espaços da agência, ação e atuação individual, bem como da
participação coletiva em nossa sociedade;Dar-lhes condições de compreender e refletir sobre
as práticas, as relações, os sentidos e valores da sociedade em que vivem;Incentivar o
desenvolvimento da auto-estima, do cuidado e zelo de si, da valorização pessoal e da
superação das dificuldades enfrentadas.

06.A metodologia e ser aplicada na execução desta pesquisa se consisti em:
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Na parte teórica:
- Releituras da bibliografia sobre as teorias teatrais;
- Seleção de técnicas e procedimentos formais a serem aplicados na práxis teatral
empenhada;
- Composição e discussão dos resultados dessa aplicação direta;
- Escolha e seleção dos textos que podem ser adaptados ao palco.
Na parte aplicada:
- Apresentação e discussão da proposta à comunidade envolvida;
- Escolha e seleção de peças curtas e pequenos monólogos, interlúdios, entremessos, farsas;
- Ensino das técnicas para a composição de cenas, adaptação de textos e criação de roteiros
para a performance teatral.
- Composição da música, cenografia, iluminação, figurino e adereços.
Encenações e apresentações:
- Adaptação do espetáculo em espaços alternativos dentro da Instituição Penal;
- Desenvolvimento de condições adequadas para a locomoção do público ao local do
espetáculo;
- Observação das condições técnicas e do protocolo de segurança da Penitenciária Industrial
de Cascavel;
- Divulgação do espetáculo através dos meios de comunicação social;
- Estruturação e produção do equipamento de iluminação e sonorização;
- Criação e confecção dos programas, dos convites e dos cartazes do espetáculo.

07.Discussão e resultados
Este projeto encontra sua justificativa teórica e prática na necessidade de
ressocialização dos internos da PIC (Penitenciária Industrial de Cascavel) e está de acordo
com o art. 215 que afirma: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e
difusão das manifestações culturais.” Vemos, assim, que recai sobre os ombros do Estado a
responsabilidade e o compromisso de desenvolver, incentivar e manter políticas públicas que
permitam também às Penitenciárias propiciar atividades artístico-culturais prometidas “a
todos” no referido artigo. O nosso trabalho com os internos busca efetivar a proposição
lançada no art. 215, entendendo que cabe às Instituições Estaduais e Federais, juntamente
com a sociedade civil, encontrar meios para concretizá-la na práxis. Desse modo, formamos
um grupo de profissionais empenhados em realizar essa tarefa.
07.Conclusões :
O grupo pretende a partir deste projeto ressocializar os presidiários, possibilitandoANEXO I – RESOLUÇÃO Nº 106/2004-CEPE

lhes o desenvolvimento de mecanismos psicológicos, afetivos e intelectuais que lhes
permitam maior habilidade e mobilidade para interagir de forma positiva e moralmente ética
quando retornarem ao convívio social. Outrossim, faz parte de nosso propósito levar a
comunidade – convidada a assistir o espetáculo – a conhecer a estrutura social que conduz
esses indivíduos ao crime e a, conseqüente, privação de sua liberdade, desmistificando,
assim, o estereótipo criado em torno da figura do apenado.
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CANTO CORAL: UMA LINGUAGEM UNIVERSAL
Any Lamb Fenner1
Wilson Luiz Cavalli2
Área Temática: Cultura
Modalidade de apresentação: Painel
RESUMO: O Projeto Implantação do Canto Coral da Unioeste, campus de Cascavel,
pretende, através da prática do canto coletivo, expressar a arte da música em seus
diferentes gêneros, levando-se em conta a diversidade étnica e cultural da região
Oeste. Oferece-se, aos integrantes do Coral, a oportunidade de usufruir dos
conhecimentos sistematizados da música, bem como de contribuir com a expressão
criativa para arranjos musicais e coreografias pertinentes aos diversos estilos. Esse
grupo tem também o propósito de levar as suas atividades artísticas, em forma de
oficinas, a escolas dos níveis fundamental, médio e superior de ensino público e
privado, bem como estender-se aos mais diferentes segmentos da sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: canto coral, cultura, linguagem universal.
INTRODUÇÃO: Pretende-se com este projeto promover a instalação e consolidação
do coral universitário do Campus para que possa ser difundida a arte do canto à
comunidade em geral. Entende-se que a expressão musical, representada pelo
coral, deva fazer parte do organismo pedagógico e cultural de uma instituição,
oportunizando assim, aos integrantes a experiência de desenvolver o gosto pela
música, bem como de produzi-la num trabalho conjunto.
A prática do canto na escola já fazia parte dos saberes de formação de um indivíduo
desde os tempos escolásticos, uma atividade rotineira dos discípulos e de seus
mestres que, dentre os inúmeros propósitos que pretendiam alcançar com as
atividades musicais, destacavam-se principalmente a disciplina, o raciocínio, a
percepção e a memória e a concentração.
Em um enfoque mais contemporâneo da Educação, acrescentaríamos que a prática
musical auxilia no processo de ensino-aprendizagem como um item socializador, ou
seja, enquanto as crianças estão cantando, estão se relacionando com o outro, fator
essencial como componente curricular. De acordo com a Lei nº 9 394 de 1996, a
qual define as Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a educação não pode se
eximir da educação musical. A lei, portanto, prevê o ensino da música em todas as
escolas públicas do Brasil. Apreendemos desse princípio que o canto coral infantil
1 Docente do Curso de Letras Português/Inglês/Italiano/Espanhol da Unioeste, campus de Cascavel.
Endereço eletrônico: anylamb@uol.com.br.
2 Acadêmico do Curso de Letras Português/Espanhol da Unioeste, campus de Cascavel.

deve participar do ensino escolar como qualquer outra área de conhecimento e ser
considerado como um instrumento de formação musical.
OBJETIVOS: O projeto tem como objetivo geral o de organizar e proporcionar ao
grupo que compõe o coral universitário subsídios para estudos da arte da música de
forma que se possa atuar em eventos com conhecimentos teóricos apropriados.
Como objetivos específicos, destacam-se os seguintes:
(A) Promover, através do canto coral, a leitura e exercício de partituras musicais,
conhecendo obras e autores;
(B) Oportunizar aos integrantes do coral a apresentação de seu trabalho artístico em
diferentes eventos artístico- culturais da comunidade em geral;
(C) Criar espaços e atividades musicais que poderão ser apresentadas e
desenvolvidas em escolas fundamentais ou médias, com adaptações e criações dos
próprios integrantes do coral;
(D) Desenvolver a expressão artística individual, sem, contudo, perder a essência de
um trabalho realizado em grupo;
(E) Propiciar aos integrantes uma familiaridade maior com os conhecimentos
técnicos do canto coral: postura, respiração adequada, solfejos, integração e demais
exercícios vocais;
(F) Propor a efetiva de instalação do Coral Universitário.
MÉTODOS: A organização do canto coral, com o apoio do CECA e do Colegiado do
Curso de Letras Português/Inglês/Espanhol/Italiano, ocorre por meio de encontros
semanais. As atividades se efetivam sob a forma de:
(A) Leituras e exposições oral-dialogadas sobre conceitos utilizados na arte da
música e do canto coral;
(B) Apresentações artísticas para o público em geral, as quais podem ocorrer nas
dependências do Campus da Unioeste, bem como nos locais em que ocorrerão os
diferentes eventos artístico-culturais de entidades da sociedade em geral;
(C) Reuniões para organização e avaliação das atividades do coral;
(D) Proposta efetiva de instalação do coral Universitário e agendamento dos locais
em que o coral se apresenta, conforme as atividades vão sendo desenvolvidas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O grupo adulto, formado por acadêmicos,
funcionários, docentes e comunidade externa, apresentava um repertório variado:
canções folclóricas nacionais e estrangeiras, música sacra, MPB e trabalhos de
outros grandes mestres da música. A atuação do grupo é eclética, não se
restringindo somente a um gênero de música, nem tampouco se limita ao espaço
escolar.
O coral infantil, desenvolvido em uma escola de ensino fundamental do bairro
Periolo (crianças de baixa renda), procurou trabalhar na perspectiva de envolver e
proporcionar à comunidade local momentos de importância social e artístico-cultural.
Procurou-se, por meio das músicas, despertar também o interesse por questões
relativas ao respeito e à preservação da vida e do meio ambiente. O repertório

utilizado levou em consideração a idade das crianças e procurou estimular e
respeitar a imaginação e a criatividade infantil. Também as composições
estrangeiras tiveram destaque, visando a um maior contato com outras línguas e
culturas.
A organização do canto coral ocorreu por meio de encontros semanais, quinzenais e
conforme as necessidades e interesses da equipe organizadora e participantes do
coral. Organizou-se, no decorrer dos encontros, uma agenda com as seguintes
atividades:
(A) Encontros em pequenos grupos (naipes específicos do canto coral) para os
exercícios de postura, voz, respiração, definição de timbre de voz com instrumento
musical e solfejo, leituras musicais, etc.;
(B) Encontros com o grupo coral todo para o canto em conjunto;
(C) Apresentação pessoal dos interessados em participar do Coral Universitário e
preenchimento de fichas/dados pessoais, acadêmicos e profissionais;
(D) apresentação do Coral adulto em eventos: Ciclo de Comunicações do Curso de
Letras (2004), I Seminário em Estudos da Linguagem: Formação Docente e
Tecnologia (2004), e II Seminário em Estudos da Linguagem: Pluralidade Cultural e
Identidade (2005);
(E) Organização do Coral Infanto-juvenil com componentes das Escolas do Ensino
Fundamental de 1ª a 8ª séries de estabelecimentos de ensino do Bairro Periolo e
escolas próximas, tendo como local de encontros para o desenvolvimento das
atividades e Escola Centro Social Marista (Bairro Periolo);
(F) Apresentação do coral com repertório musical popular em português, inglês,
italiano, espanhol e cantata de natal com músicas natalinas. Elaboração do texto
para apresentação e encenação desenvolvido pela coordenadora do Projeto do
Coral e colaboração dos participantes das crianças participantes;
(G) Organização, elaboração de texto, ensaios cantos e coreografia, atendimento
aos familiares e coordenação da Escola;
(H) Apresentação artística à comunidade do bairro Periolo e, a pedido da
Coordenadora do Centro Social e Direção do Colégio Marista de Cascavel, aos
docentes e funcionários do Colégio Marista de Cascavel;
(I) Apresentações nas empresas Óleos Pacaembu e Diplomata (matriz), de Cascavel
(PR);
(J) Divulgação de mostra artística no Jornal HOJE.
As dificuldades encontradas foram principalmente de ordem financeira, as quais, por
exemplo, impediram a locomoção dos participantes do bairro Periolo para os demais
locais, com apresentações agendadas em locais tais como o Asilo de Idosos, o
Hospital Regional Universitário e outras Instituições interessadas.
Vale, porém, registrar a colaboração de instituições privadas – a empresa Diplomata
e o Colégio Marista, que transportaram os participantes do projeto para os locais já
citados – e as colaborações de pais, crianças e professores, que não mediram
esforços para auxiliar nas programações, na impressão de materiais, na preparação
de lanches, etc.
CONCLUSÕES: Um dos principais objetivos do Projeto em questão foi a de
propiciar aos acadêmicos e demais interessados a prática do canto coletivo, a

expressão da arte da música em seus diferentes gêneros como uma realização
pessoal e de grupo. Os organizadores também desenvolveram atividades artísticas
com alunos da rede pública do ensino fundamental.
Entendemos o canto coral como parte integrante do organismo pedagógico e
artístico-cultural de uma instituição, inserida no contexto universitário não apenas
como atividade temporária, mas sim como um patrimônio cultural institucionalizado.
A experiência de organizar atividades de canto coral em uma instituição pública de
ensino superior mostrou-se bastante árdua. Entende-se que há muito ainda a
trabalhar, incentivar e engajar órgãos públicos e privados e pessoas da comunidade
em geral para que a música, em geral, e o canto coral, em particular, seja de fato
concretizada e reconhecida como uma atividade que goze de status equivalente ao
das demais atividades educacionais. Uma das evidências de que há interesse em
promover as atividades artístico-culturais é a demanda da comunidade, tanto interna
quanto externa, quando demonstram interesse em saber mais sobre as atividades
realizadas e de que forma poderiam participar. Uma das propostas foi encaminhada
à PROEX, no final do ano de 2005, e esperamos que a Proposta da Atividade de
Extensão de Vinculação da Bolsa ao Acadêmico seja aprovada e a bolsa concedida,
conforme solicitação através do CECA.
Durante os muitos anos de docência e convivência com a educação básica, tivemos
o privilégio de experimentar como os recursos musicais podem fazer uma grande
diferença nas atitudes das crianças, não apenas trazendo benefícios pessoais, tais
como a melhoria da dicção e da articulação, a correção da postura e da respiração,
sem enumerar todas as características da arte em si. Um dos grandes benefícios é o
do incentivo à cooperação, ao trabalho coletivo, uma vez que o canto coral possui
como uma das fortes características a necessidade de aprender a conviver com o
outro, além de abarcar os aspectos ético e psicológico, desvendando e revelando
outros campos de conhecimentos. Com esse teor interdisciplinar, o canto coral
desvenda a metáfora de vários saberes produzidos através da linguagem.
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COMO SE CANTA EM ALEMÃO NO SUL DO BRASIL
Ciro Damke1
Djeini Suelen Francener2
Miria Gundt3
Área Temática - 02 Cultura
Comunicação Oral
RESUMO: O presente trabalho visa resgatar um repertório de músicas, cantos em alemão
que os imigrantes trouxeram das mais diversas regiões da Alemanha, Áustria, Suíça etc. e que
seus descendentes continuam cantando no sul do Brasil, em especial na região Oeste do
Paraná. De posse deste material pretende-se selecionar em torno de 120 músicas das mais
conhecidas e cantadas na região para uma possível publicação em forma de coletânea sob o
título: Como se canta em alemão no sul do Brasil. A coletânea será repassada a Clubes de
Terceira Idade, conjuntos de música, igrejas, escolas, famílias e outras pessoas que apreciam a
música alemã.
PALAVRAS-CHAVE: músicas populares alemãs – cultura – identidade
INTRODUÇÃO: O ser humano, além do seu componente físico e biológico, é formado,
também, por aspectos religiosos, políticos, lingüísticos, culturais, entre outros. De sua cultura
fazem parte suas tradições, seus usos, costumes crenças, a própria língua, as artes entre as
quais seus cantos, sua música. O povo alemão se destacou, ao longo da história, pelo amor à
música e à prática do canto, seja em família ou em grupos fora dela.
O ano de 1824 marca oficialmente o início da imigração alemã no Brasil. Partindo de todas as
regiões de língua alemã da Europa, mas principalmente da região do Hunsrück na Alemanha,
os imigrantes trouxeram consigo, ao lado de seu espírito de aventura e da esperança de uma
vida melhor, também sua língua e cultura. O presente trabalho visa resgatar parte da cultura
deste povo, ou seja compilar as músicas alemães mais cantadas por Grupos de Terceira Idade,
conjuntos de músicas, em festas, nas famílias da região.
O povo brasileiro caracteriza-se pelo seu aspecto multicultural. Assim como a língua, também
a cultura brasileira mostra a presença de aspectos de diversas outras culturas. Nos últimos
dois séculos houve a influência da cultura dos imigrantes europeus. Entre estes 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). Ao lado do aspecto lingüístico pretende-se aqui, estudar as músicas
que os imigrantes trouxeram de sua pátria e que ainda hoje são apreciadas e cantadas em
inúmeras comunidades do Brasil.
OBJETIVOS: Os principais objetivos do presente trabalho são:
1. Incentivar, através do resgate de textos de músicas, a prática do canto alemão como parte
da própria identidade de descendentes alemães e de cidadãos brasileiros;
1

Doutor - Docente do Curso de Letras – Unioeste – Marechal Cândido Rondon – cclp_mcr@unioeste.br
Acadêmica do Curso de Letras e Bolsista-Pibic/Unioeste – Mal. Cândido Rondon - suelenfrancener@msn.com
3
Acadêmica do Curso de Letras - Unioeste – Mal. Cândido Rondon - suelenfrancener@msn.com
2

2. Fazer um levantamento de músicas alemães que ainda hoje são cantadas na região;
3. Verificar até que ponto estas músicas, assim como toda a cultura alemã, fazem parte da
própria cultura brasileira no sul do Brasil. Esta verificação será feita junto a corais de
Clubes de Terceira Idade e conjuntos de músicas e em livros/coletâneas de músicas alemãs
geralmente utilizadas na região;
4. Selecionar em torno de 120 músicas mais intensamente cantadas na região;
5. Digitar e diagramar os textos de músicas;
6. Deixar o material (coletânea) à disposição de Clubes de Terceira Idade, conjuntos de
músicas, igrejas, escolas, famílias e pessoas que apreciam a música alemã.
7. Providenciar uma possível publicação da coletânea: Como se canta em alemão no sul do
Brasil.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Os procedimentos metodológicos que estão
sendo seguidos no presente trabalho são:
1- Levantamento de textos de músicas populares alemãs que ainda são cantadas pelos
descendentes de imigrantes alemães junto a corais, Clubes de Terceira Idade, conjuntos de
música e em livros/coletâneas de músicas alemãs geralmente utilizadas na região.
2- Identificação dos principais temas presentes nos textos e ligá-los a realidade histórica,
social, geográfica na qual são utilizados. De posse e após seleção das músicas mais cantadas
tentar-se-á identificar quais os temas mais presentes nos textos de música. Sabe-se por
conhecimento prévio que a saudade da pátria perdida, a exaltação de valores morais,
sentimentos nobres como o amor, a lealdade, a camaradagem estão presentes com bastante
freqüência nas músicas mais cantadas.
3- Seleção de em torno de 120 músicas mais cantadas. Como resultado de um projeto de
pesquisa sobre a prática dos cantos em alemão que já realizamos, possuímos um número
bastante elevado de cantos. Este projeto de extensão visa confirmar e ampliar este material
para fazer uma classificação compilação e disponibilizar uma cópia a entidades/instituições
que pretendam utilizá-lo.
4-Digitação e diagramação dos textos de músicas com auxílio de bolsistas do extensionista.
5- Revisão dos textos.
6 Revisão final da coletânea para uma possível publicação.
7-Disponibilização de cópia xerocada da coletânea Como se canta em alemão no sul do
Brasil a Clubes de Terceira Idade, conjuntos de músicas e corais, para utilização do mesmo.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Partimos do princípio, com base na sociolingüística, que a
língua/linguagem, assim como a cultura, os usos e costumes, fazem parte da identidade do
próprio ser humano. “... 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). As músicas, no nosso caso, trazidas
pelos imigrantes alemães e ainda hoje cantadas por seus descendentes, fazem parte da cultura
destes imigrantes e em termos gerais, dentro de um contexto de plurilingüismo e
multiculturalismo, fazem parte da própria cultura brasileira. Aristóteles, com relação à
linguagem, já dizia: “Fale para que eu te conheça!”; com relação às músicas populares
alemãs, a frase poderia ser “Cante para que eu saiba quem és!” Por isso, estudar/conhecer
textos de músicas alemãs que ainda são cantadas em Clubes de Terceira Idade, conjuntos de

músicas e pessoas em geral na região Oeste do Paraná, é uma forma, ao lado do resgate das
próprias músicas, de se conhecer melhor o aspecto multifacetado da cultura da região.
Também Certeau (2001, p.9) afirma que a cultura faz parte da vida social que qualquer
pessoa, no entanto, se insurge constantemente contra o que ele chama de cultura no singular e
prega, o que coincide com o nosso ponto de vista, a cultura no plural. Afirma também que
(ibid.): “Para que haja verdadeiramente cultura, não basta ser autor de práticas sociais; é
preciso que essas práticas tenham significado para aquele que as realiza”.
O fato de os descendentes de imigrantes alemães ainda cantarem, depois de quase dois
séculos de aculturação, músicas populares alemãs com a intensidade que se conhece no Oeste
do Paraná, mostra justamente que estas têm um profundo significado para eles, em outras
palavras, estas fazem parte da própria identidade, a identidade, conforme Schneider in Damke
(1997, p. 277) de brasileiros descendentes de imigrantes alemães.
Ao se reconhecer o aspecto multicultural do povo brasileiro estudar a influência e
participação dos imigrantes, no caso alemães, na formação da cultura brasileira é também,
como já dissemos, uma forma de se estudar e conhecer a própria cultura brasileira, por isso o
motivo do presente estudo.
A importância da música e da arte de cantar é vastamente conhecida pelo mundo afora, até
sob seu aspecto moralista. Quem não conhece o provérbio “Quem canta, seus males espanta”?
Um verso em alemão, segundo Munz (1962, p. IV) e Müller (1981, p. 112), também destaca
esta importância:
Onde se canta
Pode-se estar tranqüilo,
porque pessoas más
não sabem cantar.
Um outro verso cuja autoria seria do poeta alemão Eduard Mörike, mas cuja origem
bibliográfica é desconhecida, tem significado idêntico:
Quem aprende música,
Um bem celestial tem,
Pois na primeira origem
Do próprio céu provém.
Mesmo que muitas vezes
As coisas como fumaça vão
Fica na eternidade
A música como viva canção,
Porque os próprios anjos
No céu músicos são.
Da mesma forma Jaskulsky (1993, p.14ss) em diversos textos destaca a importância da
música dizendo “Viva la música” e “céus e terra passarão, mas a música permanecerá”.
Fischer (s. r.) muito bem destaca o caráter universal, sem limites e fronteiras, da música:
Melodias rompem fronteiras,
são linguagens deste mundo,
cantemos e façamos ressoar

debaixo do imenso céu,
participem do nosso cantar.
Esta música foi apresentada, cantada em 2005 na região Oeste do Paraná por um coral de
mais de 100 participantes da região Rhein-Hunsrick, Alemanha, como um chamado para paz e
harmonia entre os povos. Aliás, para este aspecto universal da música também Jaskulsky
(1999, p. 25) chama atenção “Sine musica nulla disciplina” (Sem música não há disciplina).
Disciplina, ao lado da ordem, significa, como o restante do texto deixa claro, também paz e
harmonia.
Estas considerações mostram bem a importância e o caráter universal da música, do canto, e
se esta não tem fronteiras, deve ser considerada, como toda a cultura e língua um dos direitos
inalienáveis do individuo e dos indivíduos, como grupo social.
O direito à manutenção e ao uso da própria língua e à prática da cultura por parte dos
indivíduos pertencentes a minorias étnicas foi reconhecido na convenção da UNESCO em
Barcelona em 1996 através da Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos. Esta
declaração diz:
... são direitos pessoais inalienáveis exercíveis em qualquer situação: ser
reconhecido como membro de uma comunidade lingüística, usar a língua privada e
publicamente, manter e desenvolver a própria cultura, dispor de serviços culturais...

Mais recentemente, em outubro de 2005, na Assembléia da UNESCO em Paris, foi aprovado
por mais de 150 votos o Estatuto em defesa da diversidade cultural no mundo.
Estes fatos mostram a preocupação dos organismos internacionais na valorização da
diversidade lingüística e cultural, ponto de vista que defendemos ao longo de todo o trabalho.
Também o lingüista Sole (1976, p. 16) referindo-se a conservação ou assimilação da língua e
cultura espanholas nos EUA questiona:
En tales circunstancias nos encontramos frente al dilema de si el abandono, del
linguaje materno es cosa necesaria y quizás hasta deseable, ya que es buen síntoma
de asimilación e integración a la sociedad dominante, o si existe la posibilidad de
lograr los mismos fines mediante una visión más amplia de pluralismo cultural que
incluya también el aspecto lingüístico.

A resposta ao questionamento do autor fica bem clara e categórica ao longo das nossas
análises. No entanto, não se deve esquecer nunca, que o individuo que faz parte de uma
minoria está dentro de um contexto maior ao qual também pertence em primeiro lugar.
Nas palavras de Schneider in Damke (1997, p.227) isto fica claro para o nosso contexto,
quando ele diz: somos brasileiros, este é o contexto maior, descendentes de imigrantes
alemães, esta é a minoria. É neste sentido que defendemos o direito ao pluralismo lingüístico
e cultural, aqui especificamente no que se refere às músicas populares alemãs. O
reconhecimento da diversidade lingüística e cultural é um dos pressupostos da
sociolingüística e é justamente nele que se fundamentam as nossas análises.
A prática do canto em alemão por descendentes de imigrantes alemães deu-se
fundamentalmente com base oral. Muitas vezes os textos eram copiados assim como eram
cantados, distanciando-se de sua forma original escrita.
Por outro lado, merece destaque o fato de estas músicas não terem nascido no Brasil, mas a
maioria já surgiu na Alemanha antes da vinda das primeiras levas de imigrantes em 1824.

Mesmo assim, estas têm se conservado por mais de dois séculos até os dias de hoje num país
em que a língua e cultura alemãs são estrangeiras, isto é, não são nacionais.
Em pesquisas realizadas anteriormente na região, em especial nos municípios de Mal.
Cândido Rondon, Mercedes, Quatro Pontes, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Nova Santa
Rosa, Toledo e Missal coletamos em torno de 120 textos/músicas populares alemãs algumas
dos quais servem de base/corpus para as presentes análises e para a compilação da coletânea
de músicas alemãs.
As músicas foram coletadas principalmente com pessoas da chamada Terceira Idade,
pertencentes aos Clubes de Idosos dos municípios citados, mas também de conjuntos de
música, bandinhas, em algumas famílias onde ainda se canta este tipo de músicas.
Nesta análise pretende-se verificar até que ponto há coincidência ou diferenças entre o
repertório que os imigrantes trouxeram no século XIX de sua pátria de origem e as músicas
que ainda hoje são cantadas no sul do Brasil, em especial na região Oeste do Paraná.
Como se trata de uma pesquisa etnográfica tentaremos verificar que aspectos ligados à própria
cultura, às relações políticas e entre raças, povos, línguas, religiões embasam estes repertórios
e provocaram alterações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Como dissemos, foram coletadas em torno de 120 músicas
populares alemãs consideradas as mais conhecidas e cantadas na região.
A atividade que está sendo executada no momento é a de reclassificação, reescrita, digitação
de textos ou busca na internet de cópias em bom estado para inclusão na coletânea.
Ao lado disto estão sendo feitas análises de aspectos sociolingüísticos e etnográficos presentes
nas músicas e que estão trazendo mudanças, alterações nos textos.
Queremos enfatizar que esta não é uma análise conclusiva, isto se algum trabalho pode ser
considerado em algum momento concluído! Estas são análises e considerações iniciais que
poderão e deverão merecer um aprofundamento maior em diversos aspectos no futuro.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. 2ª ed. Campinas: Papirus, 2001.
DAMKE, Ciro. Sprachgebrauch und Sprachkontakt in der deutschen Sprachinsel in
Südbrasilien. Frankfurt am Main/Berlim/Bern/Nova York/Paris/Viena: Lang, 1997.
DAMKE, Ciro. Variação Lingüística e a construção do sujeito. In: Revista da JELL – Jornada
de Estudos Lingüísticos e Literários. Curso de Letras-Português, Universidade Estadual
do Oeste do Paraná. Marechal Cândido Rondon, PR: Escala: 1998.
FISCHER. Melodien sprengen Grenzen. s.r.
JASKULSKY, Hans. Das Kanon-Buch. Mainz: Schott, 1999.
MÜLLER, Telmo L. Colônia alemã: histórias e memórias. 2 ed. Porto Alegre: EST, 1981
MUNZ, E. Alle singen mit. Welheim: s.d.,1962.
SOLE, A. Carlos, El español en los Estados Unidos: perspectiva sociolingüística. Bogotá:
manuscrito.
UNESCO. 33ª Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura.
In: Ciência e Cultura: temas e tendências. São Paulo: Imprensa Oficial SP, 2006, p.9.

CONTAR HISTÓRIAS E FAZER BEM À ARTE, À CULTURA E AO CORAÇÃO.
Dulcyene Maria Ribeiro1
ÁREA: Cultura
MODALIDADE: Comunicação Oral
RESUMO: Em tempos que se destacam a violência, a falta de acesso à educação, à
saúde e à cultura de um modo geral, pequenas atitudes podem ser transformadas
em alternativas de minimizar as causas dos problemas sociais. Muitos problemas
educacionais, por exemplo, têm sido atribuídos à falta de leitura e à dificuldade de
interpretação demonstradas pelos nossos educandos. Foi com base nesta
problemática que o projeto de extensão Curso de Contadores de Histórias – arte,
cultura e incentivo à leitura já teve duas edições. O principal objetivo é desenvolver a
oralidade e estimular o gosto pela leitura. Foram realizados encontros semanais, nos
quais foram trabalhadas técnicas para a formação dos contadores de histórias. Isso
se deu mediante a realização de técnicas de relaxamentos, dinâmicas de grupo
(descontração), leitura de textos para compor o aspecto teórico do contador de
histórias e dramatização de histórias e textos. O público contemplado no projeto é
composto de professores e alunos das diversas áreas e também por funcionários da
UNIOESTE, professores do Ensino Médio e Fundamental e membros da
comunidade cascavelense em geral.
PALAVRAS -CHAVE: Contar histórias; Cultura; Educação.
INTRODUÇÃO: Após o surgimento da linguagem articulada, o ato de contar
histórias possivelmente tenha sido a primeira manifestação artística. É impossível
conhecer e localizar o início do contar histórias, pois em todo tempo o contador de
histórias encontrou quem o escutasse.
Nas sociedades tribais primitivas, o ato de contar histórias foi durante muito
tempo utilizado não só como atividade artística, mas também como recurso na
transmissão de conhecimentos acumulados pelas gerações, dos costumes, das
crenças, dos mitos e valores a serem preservados pela comunidade.
Na história do contar, a personagem Sherazade destaca-se, contava histórias
para não morrer.
Sob a magia do “contar”, desafiando a imaginação ao
sabor das aventuras, a vida sai vencedora em seu duelo com a
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morte. Sherazade, das Mil e Uma Noites, conquista o coração
do rei Shariar, que desiludido com a traição de sua esposa,
resolve dali por diante, não dar a nenhuma mulher a
possibilidade de trai-lo, desposando a cada noite uma virgem,
que na manhã seguinte é morta.
Mas, ao ser escolhida Sherazade, esta decidida a não se
render sem lutar pela vida. E a forma de luta escolhida é
fascinar o rei com narrativas que desembocam umas nas
outras, tal como casca de cebola, sobrepostas, de modo que o
rei desejoso de ouvir a continuação da história na noite
seguinte, adia a execução da esposa. A estratégia se repete
por mil e uma noites até que o rei descobre-se apaixonado por
Sherazade e abandona para sempre o infausto propósito
(REIS, 1984).
Assim estruturado, o conto As Mil e Uma Noites circulam da Pérsia (séc.X) para
o Egito (séc. XII) como parte de uma coletânea de contos folclóricos do Antigo
Oriente.
Embora não se saiba ao certo quando surgiram, os contos em geral têm na
Idade Média o seu auge, tendo como característica o maravilhoso. Na Renascença
apesar de bem cultuado, o conto perde algumas características e conhece o
declínio. Seu valor retorna no séc. XIX, quando atinge seus anos áureos, pois deixa
de ser folclore e se torna produto literário, chegando a competir com o romance. Ao
mesmo tempo, o conto popular vê seu apogeu através do conto fantástico, nascido
no século anterior junto às fábulas de La Fontaine.
A expansão da imprensa no séc. XIX, muito contribuiu para a divulgação dos
contos, pois a partir desta época eles são publicados em jornais e revistas, deixando
de ter na oralidade a única forma de expressão.
Os contos modernos carregam em si essa história, pois são um prolongamento
das antigas narrativas de tradição oral (chamados de contos populares). Narram
acontecimentos fictícios, feitos com a finalidade de divertimento, são transmitidos
oralmente e relatados em prosa. Têm como divulgador não só os contadores de
histórias, como também publicações gráficas e televisionadas, dentre outras.
Evoluem os recursos de divulgação, novos estilos surgem e coexistem com os
históricos contos tradicionais, que têm sempre lugar e valor no imaginário e na vida
das pessoas.
E é esse imaginário que temos por missão preservar. Vivemos em nosso
tempo, o império das imagens, quase sempre gerais, reprodutoras e padronizadas.
Essa reprodução desenfreada, operada por uma série de meios de comunicação,
em muitos casos, impede o livre exercício da imaginação criadora, o espaço que
sobra para o destinatário influir no produto é quase nenhum.
O fascínio de contar nasce exatamente do fascínio de ler. Despertar o gosto
pela leitura é também uma forma de manter viva a criatividade, de proporcionar
leitura e interpretação críticas do mundo em que vivemos e preparar as pessoas
para exercerem com responsabilidade as funções sociais do futuro.
Esse projeto, a longo prazo, pretende atingir a sociedade em geral, partindo da
comunidade acadêmica da Unioeste e do trabalho com professores dos outros

níveis de ensino. Acredita-se que senso crítico não é algo que se desperte somente
em atividades dentro de uma sala de aula, por isso projetos como esse são
importantes para garantir a formação complementar dos nossos acadêmicos, que
serão as principais fontes propagadoras do conhecimento adquirido na universidade,
mas também para garantir o envolvimento com professores e funcionários, bem
como com a comunidade em geral. Isso vem ao encontro com o que escreveu
Gilberto Dimenstein em 1 de agosto de 2004 na Folha de São Paulo “É óbvio que o
desempenho do aluno depende não só do que aprende em sala de aula, mas,
sobretudo, da bagagem cultural que o habilita a lidar pelo resto da vida com o
conhecimento”.
A arte de contar histórias vai se difundindo com as oficinas destinadas à
formação de novos contadores de histórias. Em 1997, uma integrante do Grupo
Gwaya, que é vinculado a UFG – Universidade Federal de Goiás, ofereceu tal oficina
na UNESP – Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro. Desde então,
coube a nós, integrantes da primeira turma, continuar oferecendo outras oficinas e
formando novos contadores. Se essa era uma tarefa enfadonha? Poderia alguém
perguntar. De jeito nenhum. Era o momento mais esperado da semana – o nosso dia
de encontro. Enquanto oferecíamos a primeira oficina só nossa, criamos o Grupo
Faz de Conto e foi com essa denominação que realizávamos todas as nossas
atividades, como sessões de histórias em eventos científicos, saraus, escolas,
hospitais e orfanatos.
Com as oficinas estávamos sempre renovando o quadro de contadores, visto
que o público que procurava por elas quase sempre eram alunos da graduação ou
pós-graduação, que ao terminarem seus cursos, encerravam também suas
atividades enquanto integrantes do grupo, o que sempre fez as atividades do Faz de
Conto se expandirem, pois cada um que passava pelas oficinas, servia de
disseminador do grupo por outros lugares, assim como a Maria de Fátima do Grupo
Gwaya havia feito conosco. É isso que fiz e que pretendo continuar fazendo por aqui
– disseminar a arte de contar histórias.
OBJETIVOS: O objetivo geral deste projeto foi e continuará sendo estimular nas
pessoas o gosto pela leitura e desenvolver a oralidade. Mas, objetivos mais
específicos também são traçados, como:
•
•
•
•
•

Levar o público a reconhecer as diferentes formas dos textos literários;
Desenvolver técnicas de respiração e dicção;
Desenvolver hábitos de comportamento para com os diferentes tipos de
público: adulto e infantil, letrado e leigo;
Promover apresentações do grupo em eventos próprios e em aberturas ou
encerramentos de eventos realizados na UNIOESTE ou em outras
instituições;
Promover sessões de histórias em hospitais, orfanatos, escolas, etc.

MÉTODOS: As atividades da oficina aconteceram em encontros semanais, com uma

carga horária total de 30 horas, em que foram realizadas atividades de:
 Relaxamento;
 Dinâmicas de grupo;
 Tramatização;
 Contação de histórias acompanhadas de críticas e orientações para a sua
melhoria;
 Leituras de textos que tratam da parte teórica da formação do contador,
evidenciando:
• Origem e histórico da arte de contar histórias/ Natureza da narrativa oral;
• Os diferentes tipos de textos (informativo, jornalístico, literário, etc);
• O público leitor e ouvinte de histórias – suas características;
• O conto: sua estrutura e seleção;
• Gênero literário – conto, mito, lenda, fábula – o maravilhoso e o fantástico;
• Técnicas de como preparar o público para ouvir histórias e escolha do local
para uma apresentação;
• Técnicas de como preparar histórias (escolha do texto, gestos, olhar, dicção,
posição corporal, etc);
Além desses aspectos, no curso podem ser desenvolvidas habilidades de falar
em público, conquistar e manter sua atenção, aspectos importantes, especialmente
para as pessoas que lidam com o público, como por exemplo, os professores.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O envolvimento da comunidade como um todo é a
principal maneira de ver como uma atividade é enriquecedora, produtiva e
importante.
Na sessão de formatura dos Contadores de Histórias, da segunda edição, que
aconteceu no Mini-Auditório da UNIOESTE do Campus de Cascavel, estiveram
presentes os familiares e amigos dos envolvidos no projeto, além do público em
geral. Durante a sessão de formatura também aconteceu apresentação dos
instrumentistas Paulo Drage e Alex Jonan Saver, este último integrante do grupo que
contou histórias e a apresentação do professor Marcos Antônio Gonçalves Junior, do
Curso de Matemática, tocando violão e cantando músicas do cancioneiro brasileiro.
Foi um momento de grande manifestação artística e cultural, integrando comunidade
acadêmica da UNIOESTE e comunidade geral, além de divulgar os trabalhos
desenvolvidos pela universidade.
Já na sessão de formatura dos Contadores de Histórias, da primeira edição
que aconteceu no CAIC II – Centro de Atendimento Integral à Criança, localizado na
Avenida Tito Muffato, s/n, na cidade de Cascavel – PR, também estiveram presentes
os familiares e amigos dos envolvidos no projeto. Durante a sessão de formatura
também aconteceu uma apresentação do coral das crianças da escola acima
mencionada. Esse envolvimento entre comunidade acadêmica da UNIOESTE e
comunidade escolar da região de Cascavel possibilita bons frutos para ambas as
partes.

CONCLUSÔES: As atividades realizadas nas duas edições deste projeto
proporcionaram um envolvimento entre diversas pessoas de realidade e profissões
diferentes, embora todos tivessem de certa forma um envolvimento com a
Educação. Alguns dos participantes eram professores, que trabalhavam na
Educação Infantil ou no Ensino Fundamental e Médio. A maioria eram alunos dos
cursos de Letras e Pedagogia e/ou funcionários da UNIOESTE e ainda havia alunos
de graduação de outras instituições universitárias.
Além do envolvimento das pessoas no decorrer das atividades do curso, tão, ou
até mais importante, é o envolvimento com a comunidade em geral, que se dá
especialmente durante as sessões de apresentação dos contadores, seja no
momento da formatura, seja durante outras sessões de histórias programadas, como
em eventos científicos, escolas, saraus, hospitais, orfanatos, etc.
. Esse amplo relacionamento entre as pessoas já justificaria a realização do
projeto, embora a justificativa maior seja a necessidade de despertar o senso crítico
das pessoas, o que se pretendeu realizar através da leitura e das histórias.
O objetivo geral do projeto era estimular nas pessoas o gosto pela leitura e
desenvolver a oralidade. Além da leitura de textos que tratavam da formação do
contador de histórias, atividades de dinâmicas de grupo, de relaxamento e de
descontração foram realizadas nas oficinas. Essas atividades foram muito
importantes para os participantes, pois como a maioria eram professores e/ou
alunos, sempre relatavam o uso das atividades realizadas no decorrer do projeto nos
seus ambientes de trabalho ou durante suas aulas nos cursos de graduação.
Foi intensa a procura pelo curso e significativo o número de inscrições, e pelo o
que os grupos de contadores participantes das duas edições apresentaram, é
possível considerar que as pessoas estão preocupadas com a formação de
indivíduos críticos, leitores e formadores de opinião competentes para uma
sociedade mais justa.
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DANÇA DE SALÃO
Zelina Berlatto Bonadiman - Coodenadora
Colaboradores: Ana Paula Parlow – Elizete Griep – Simone Kusiak - Naldiane
Borella e Tiago M. de Melo
Área Temática: cultura
Palavra chave; dança, ritmos populares, educação física.
Resumo:
O projeto está proposto com o objetivo de ensinar a dança de salão para
acadêmicos da UNIOESTE,
alunos de outras escolas e pessoas da
comunidade geral. A dança de salão é uma atividade muito praticada nesta
região em bailes. As pessoas mais jovens não tem onde aprender. Além de ser
umas das áreas de atuação do Profissional de Educação Física é uma das
atividades aeróbias mais completas para o ser humano manter-se ativo. É
possível gastar de 600 a 900 Kcal por hora de dança. O Projeto prevê como
dançar, samba, pagode, forró, valsa, xote, vanerão, o passo básico do tango. O
Projeto foi divulgado em 2005 durante 15 dias. As aulas acontecem segundas,
terças, quartas e quintas-feiras, no pavilhão de Ginástica do campus de
Marechal Cândido Rondon/Pr. Além das aulas, em 2005 foi oferecido no SEU Seminário de Extensão da UNIOESTE, contando neste evento com 120
inscritos no período noturno e 160 no período diurno, com muito sucesso. Os
alunos que aprenderam a dançar no Projeto, no ano passado, neste ano de
2006 operam como monitores. Foram 16 alunos em 2005 e 18 alunos 2006.
Todos sabem dançar muitos ritmos.
Zelina20032003@yahoo.com.br
Telefones: 45 – 32842020 = 99751503 – campus 3254 3216.

MANDARIM: UM DIÁLOGO COM A CULTURA E O ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA
CANTARELA, Roberta¹
NICOLAU, Cristina Maria Santos²
Área Temática: Cultura
Comunicação oral
RESUMO: O Projeto de Língua Chinesa/Mandarim congrega parte das atividades de
ensino de língua estrangeira do Programa de Línguas do Colegiado do Curso de Letras
Português/Inglês/Espanhol/Italiano. O objetivo é um contato com a língua e cultura da
China. O princípio que norteia o curso respada-se em trabalhos com a língua estrangeira
que contemplam, além da apredizagem da língua, questões culturais que propiciam ao
aluno estabelecer um diálogo com o modo de pensar agir de uma determinada etnia. O
ensino da Língua Chinesa como língua estrangeira tem sido orientado pelas concepções
da abordagem comunicativa (Almeida Filho, 1992, 1993; Bizon, 1992), cuja ênfase se dá
na produção de significados, em detrimento do sistema gramatical, com a preocupação de
incentivar o aluno a pensar e a interagir na língua-alvo. Esse encaminhamento teórico
propicia espaços para que ocorra a apreensão sistemática e consciente da nova língua,
passando a fazer parte de suas práticas sociais.
PALAVRAS-CHAVE:Língua Chinesa/Mandarim, China, cultura;
INTRODUÇÃO: O trabalho com a língua estrangeira tem se constituído como ponto
relevante na formação de indivíduos capazes de transitar socialmente nas diferentes
intâncias. Há uma preocupação emergente quanto à instrumentalização e
desenvolvimento da competência do usuário de determinada língua. O Curso de
Mandarim vem favorecer a possibilidade de interação com a língua, mas principalmente,
com a cultura chinesa. Compreende-se que tal fato pode contribuir para a compreensão
da própria língua e cultura, assim como, o enriquecimento dos conhecimentos da
estrutura da língua chinesa. Destaca-se ainda, à inegável emergência da China no
cenário mundial, colocando a aprendizagem da Língua Chinesa como necessidade para a
difusão e o intercâmbio cultural, tecnológico e comercial entre o Brasil e a China,
estreitando, assim, o relacionamento entre esses dois países e suas comunidades
respectivas na região da Tríplice Fronteira, como para fornecer aos alunos oportunidades
para desenvolver diversas atividades de Iniciação Científica. O Curso de Madarim tem
garantido uma inegável abrangência e impacto social às atividades de ensino de línguas
desenvolvidas no interior da Universidade. A aprendizagem de algumas línguas pode
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exigir conheicimentos maispedagógico e aplicado ao conceito, segundo Savignon
(1972b:8-9), a competência comunicativa de um falante está condicionada ao
conhecimento de um amplo vocabulário, de vários itens sintáticos e de aspectos
paralingüísticos e sinestésicos da língua-alvo. Somente assim um falante é capaz de
atuar com sucesso num contexto eminentemente comunicativo. No caso do Mandarim,
constitui-se desafiador o domínio da estrutura lingüística da língua. Para tal, a
necessidade de atrelar ao seu ensino os conhecimentos culturais e históricos. Quanto ao
desenvolvimento das competências no uso da língua, Silva explicita que competência
gramatical implica no domínio do código lingüístico, a habilidade em reconhecer as
características lingüísticas da língua e usá-las para formar palavras e frases, enquanto a
competência sociolingüística implica no conhecimento das regras sociais que norteiam o
uso da língua, compreensão do contexto social no qual a língua é usada. Já a
competência discursiva dize respeito à conexão de uma série de orações e frases com a
finalidade de formar um todo significativo e a competência estratégica é relativa às
estratégias de enfrentamento que devem ser usadas para compensar qualquer
imperfeição no conhecimento das regras. Para o desenvolvimento destas competências
as atividades de ensino tem focalizado, portanto, o resgate e a reflexão da utilização da
língua nos diferentes contextos tendo em vista os interlocutores e seus objetivos..
OBJETIVOS:
- Contribuir para a interconexão cultural, tecnológica e comercial entre o Brasil e a China,
facilitando o contato entre os dois países.
- Oportunizar a integração Universidade/comunidade envolvente - a região Oeste do
Paraná e sua região de fronteira.
- Desenvolver a competência lingüístico-comunicativa na Língua Chinesa.
- Criar um ambiente de estudo da Língua Chinesa e das culturas a ela associadas.
- Contribuir para a compreensão do cenário sociolingüisticamente complexo da região.
O conhecimento de Língua Chinesa abre perspectivas para ampliação e acesso a
tecnologias e conhecimento em diversas áreas, bom como possibilita o estreitamento das
relações comerciais entre o Brasil e China, o que poderá gerar mais possibilidades de
empregos para aqueles que fizerem o curso. Assim, irá agregar valores à formação dos
participantes, facilitando a entrada no mercado de trabalho que tem priorizado os
profissionais que sabem essa língua.
Além da óbvia contribuição para o disseminação e intercâmbio de tecnologias nos mais
diversos domínios da atividade industrial e comercial onde se fizerem necessárias, será
incentivada também a ampliação do ensino, pesquisa e extensão na área de ensino de
Língua Estrangeira.
METÓDOS: Compreendendo que o ensino/aprendizagem de uma língua está vinculado à
cultura que lhe dá suporte, o curso de Língua Chinesa/Mandarim terá como conteúdo a
Pronúncia e a gramática básica. Práticas da escrita e aproximação com a cultura
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chinesa, conhecimentos básicos sobre a cultura chinesa, desenvolvimento da
competência lingüística e comunicativa em Língua Chinesa. O Curso de Língua Chinesa,
nos níveis básicos I, II, III será ministrado por módulos, no Laboratório de Línguas, em 60
horas, distribuídas em duas aulas semanais, de duas horas de duração, totalizando 180
horas nas três etapas:
a) Módulo 1 - Pronúncia; gramática básica; prática da escrita até sessenta ideogramas;
aproximação com a cultura chinesa.
b) Módulo 2 - Gramática básica, prática de leitura e escrita de até cento e vinte
ideogramas; conhecimentos básicos sobre a cultura chinesa.
c) Módulo 3 - Continuação do desenvolvimento da competência lingüística e comunicativa
em Língua Chinesa; prática de leitura e escrita de ideogramas; conhecimentos sobre a
cultura chinesa.
RESULTADOS: Por meio das aulas já ministradas foi desenvolvido competências e
habilidades para o uso da Língua Chinesa/Mandarim em suas modalidades oral e escrita;
e o projeto do Curso de Mandarim no qual somos alunas e participantesse constitua no
primeiro curso da “Escola de Línguas”; a continuidade de prosseguimento das atividades
do Laboratório de Línguas; o interesse da comunidade envolvente para o aprendizado de
línguas e ainda realização de projetos de pesquisa, de iniciação científica e de trabalho
científico sobre a aquisição de línguas estrangeiras .
CONCLUSÃO: O ensino de Língua Chinesa será principalmente para os acadêmicos e
professores, e comunidade que estiverem interessados no aprendizado da Língua
Chinesa/Mandarim. O interesse demonstrado pelas áreas citadas se explica pelo fato de
que o conhecimento da Língua Chinesa agrega valores à formação desses profissionais,
facilitando a entrada num mercado de trabalho que prioriza os profissionais que sabem
essa língua. Além disso, o conhecimento da Língua Chinesa também abre perspectivas
para a ampliação e acesso a tecnologias e conhecimentos nas diversas áreas, bem como
possibilita o estreitamento das relações comerciais entre os dois países, gerando mais
possibilidades de empregos para aqueles que fizerem o curso. Assim, além dessa óbvia
contribuição para a disseminação de tecnologias oriundas da China nos mais diversos
domínios da atividade industrial e comercial onde essas tecnologias se fizerem
necessárias, prevemos uma ampla difusão de natureza científica e acadêmica, como o
desenvolvimento e divulgação de pesquisas na área de ensino de língua estrangeira,
realização de trabalhos de conclusão de curso e de atividades de iniciação científica.
Além disso, prevemos também a publicação de artigos em revistas especializadas e
apresentação de trabalhos em eventos científicos .
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OS CAMINHOS DA CIDADE: REPRESENTAÇÕES DAS ÁGUAS EM
CASCAVEL – PR
Marcos Vinicius Ribeiro1
Paula Vergili Pérez2
Cultura, Memória e Patrimônio.
Painel
RESUMO: Trata-se de um estudo monográfico, apresentado no ano de 2005 para
obtenção de grau de licenciado e bacharel em historia pela Universidade Estadual
do Oeste do Paraná - UNIOESTE. O trabalho discute questões referentes a
historiografia da cidade de Cascavel e as implicações da tradição produzida nesta
para discussões contemporâneas acerca da cidade. Para tanto, analisa-se o
projeto “Cidade das Águas” do ano de 2001 que tinha por objetivo a construção de
monumentos cujo tema central é a água. Analisa-se a forma pela qual a cidade e
as águas estão representadas em tais monumentos e que antigos saberes
inscritos numa cultura mais geral do oeste paranaense estão presentes nas ações
promovidas pelo projeto que dão forma às fontes de água, objeto e fonte do
trabalho. O referencial teórico é Roger Chartier e Simon Schama.
PALAVRAS-CHAVE: Monumentos, Fontes de água, Historiografia.
INTRODUÇÃO: A água representa o grande tema do século XXI. Neste
panorama, algumas reflexões acerca deste direito universal do homem, podem ser
tecidas por diversos caminhos. No entanto, deve-se orientar a trajetória das
discussões para um patamar onde definitivamente estejam relacionadas de que
forma o homem busca relacionar-se com o meio em que está inserido. A
meticulosidade das relações do ser humano com o mundo e os sentidos do mundo
pode e deve ser uma preocupação da produção historiográfica. Constituem
objetos de pesquisa do presente trabalho as formas pelas quais as
representações da água na cidade de Cascavel se fazem presentes a partir de um
projeto implantado na cidade. Trata-se do projeto “Cidade das Águas”, que teve
1 Graduado em História – UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon – PR; Pós-Graduação em
História da Educação Brasileira (em andamento) – UNIOESTE – Campus de Cascavel – PR;
marquinhosvr22@gmail.com. Telefone: 045 88042731.
2 Eng. Agrônoma; Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, nível Mestrado – UNIOESTE.

inicio no ano de 2001. De uma forma geral, tenta-se investigar também, de que
forma a cidade e as águas aparecem representadas em monumentos construídos
através das ações implementadas a partir do projeto.Tenta-se compreender ainda,
como no projeto insere-se a discussão acerca da água na sociedade a partir de
ações de educação ambiental e construção de fontes ornamentadas cujo tema
central é a água. Que tipos de tradições e antigos saberes se entrecruzam para
dar forma às fontes. Desta forma busca-se nas narrativas da cidade como o tema
é de certa forma apresentada, o que dará validade à discussão presente no
trabalho. O referencial teórico é a historia cultural. Trabalha-se a partir do conceito
de representação porque, segundo Roger Chartier; As lutas de representações
têm tanta importância como as lutas econômicas para compreender os
mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do
mundo social; os valores que são seus; e o seu domínio. Para tanto, segue no
capitulo I uma breve contextualização da história da cidade de Cascavel,
direcionada para as narrativas de origem. Atenta-se para as origens do nome da
cidade, que apresenta versões diversas. Com base nas reflexões apresentadas no
primeiro capitulo, analisa-se o projeto “cidade das Águas” no capitulo seguinte,
que busca tecer algumas considerações pertinentes para a relevância do tema
que é abordado.
OBJETIVOS: Investigar a forma pela qual a sociedade cascavelense a partir do
Projeto “Cidade das Águas” busca compreender o mundo e relacionar-se com os
sentidos do mundo. Produzir conhecimento histórico acerca da cidade e a relação
desta com sua memória.
MÉTODOS: Leitura, confrontamento e discussão historiográfica referente à cidade
de Cascavel. Revisão do Projeto Ambiental – Cidade das Águas, 2001.
Sistematização do conhecimento produzido. Toma-se como fonte os próprios
monumentos à água, bem como o projeto ambiental “Cidade das Águas” do ano
2001 e a historiografia da cidade de Cascavel.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Este trabalho levanta algumas questões acerca
da história da cidade de Cascavel, em especial as narrativas de origem. Na
análise do projeto “Cidade das Águas”, primou-se por investigar a forma pela qual
a cidade e as águas estão representadas nas fontes construídas por meio do
projeto. Assim, demonstra-se que a cidade passou por mudanças estéticas
consideráveis a partir da implantação do projeto. De uma forma geral, considerase que tais ações foram de fato realizadas por um grupo político que estava no
poder quando da implantação do projeto. No entanto, não existe a intenção de
discutir a história política ou econômica da cidade, e sim demonstrar de uma forma

geral como a cultura da região está inserida na realização dos pressupostos do
projeto. Como por exemplo, o debate produzido em torno do nome da cidade, que
apresenta uma gama de símbolos que transitam pelo imaginário cristão e
desemboca num sincretismo que perpassa a tradição guarani. Nas narrativas de
origem da cidade de Cascavel, percebemos que, segundo a tradição oral, o local
era ponto de parada para invernada de gado a caminho da capital da província do
Paraná. Os viajantes por ali passavam para descansar e abastecer-se. Portanto,
segundo as narrativas de origem da cidade, o local onde hoje está a cidade de
Cascavel fora primeiramente um caminho na rota dos viajantes. Conta-se que em
uma destas viagens, um grupo para a beira de um pequeno rio para descansar e é
surpreendido por um ninho de cobras. Os ofídios agitam os guizos, assustando os
cavalos de tais viajantes, que acabam matando as cobras e estacando-as na beira
do riacho para referenciar o local. Posteriormente o lugar passa a ser conhecido
pelo nome de rio das cascavéis, e depois somente por Cascavel. Na tradição
guarani, a serpente representa o primeiro animal criado, quando tudo ainda era
água a serpente nadava na imensidão e o sol queimava-lhe o dorso. O casco do
animal desprendeu e formou a primeira terra que foi crescendo e crescendo até
chegar à terra que temos hoje. Assim, o couro da serpente e a água estão na
origem da terra conforme a narrativa guarani. Pode-se, portanto, estabelecer uma
conexão direta entre a historia de origem do município de Cascavel com a tradição
indígena. Assim como na tradição indígena a serpente é a representação de
origem, ou uma narrativa fundadora da terra que passa a ser habitada pelo não
índio. A forte presença da água, em ambas as narrativas, reforça a idéia que as
histórias contadas pelos índios possa ter influenciado a história da origem da
cidade de Cascavel, ou pelo menos este se torna um dado muito curioso. Mais
tarde, o símbolo da cobra cascavel foi contestado por um representante da Igreja
Católica, o Monsenhor Guilherme. O sacerdote tentou modificar o nome do vilarejo
para “Aparecida dos Portos”. Seria uma homenagem aos navegantes do rio
Paraná, que aportaram dando origem ao estado do Paraná. Além disso, conta-se
que “Nhô Jeca” um personagem da tradicional historiografia da cidade, passou
pelo local e encontrou uma santa semi-enterrada no solo onde depois seria
configurado o espaço da cidade de Cascavel. Segundo esta narrativa, “Nhô jeca”
interpretou o fato como um sinal para estabelecer-se no local. Mas o primeiro
nome dado à cidade de Cascavel foi “Encruzilhada dos Gomes”, pois onde hoje
encontra-se a cidade passava uma estrada com entroncamento de vias que
desembocava na colônia militar de Foz do Iguaçu. Ainda hoje a discussão acerca
da mudança do nome de Cascavel para Aparecida dos Portos é reivindicada por
uma parcela do clero da cidade. Nos meios de comunicação o assunto foi
amplamente debatido. O fato não surtiu efeito, já que a população não concordou
com a idéia. Portanto, ainda assim esta tentativa de renomear a cidade é um
assunto muito polêmico, e subsidiado pelas narrativas de origem da própria
cidade. As discussões sobre a origem do nome da cidade são muito ricas
simbolicamente. Transita pela tradição guarani e pela tradição cristã: Cascavel,

encruzilhada e Nossa Senhora Aparecida. O animal primeiro, a santa encontrada
ao longo da trilha e a encruzilhada dos caminhos. Mas é interessante notar que
em todas essas opções o elemento água está presente seja por meio do rio da
Cascavel, seja pela Nossa Senhora dos Portos. Um dos primeiros enunciados do
projeto é que “Água é Fonte de Vida” (Secretaria do Meio Ambiente); a água
representa vida. Portanto, Cascavel é representada como uma cidade onde a vida
brota em quantidades descomunais. A imagem da cidade em que a vida brota é
referenciada pelo número de fontes e nascentes. São 1.286 fontes de água
catalogadas pelo projeto. Muitas vezes ouvimos falar que a cidade de Cascavel
esta localizada num espigão cujo principal atrativo torna-se a representação da
cidade como um divisor de águas. No espigão, onde cascavel está localizada
representa uma divisão entre a cidade boa (Cidade das Águas), e a cidade má. O
projeto “Cidade das Águas” se apresenta para que de maneira sistemática se
construa a cidade boa, que representa um local para o convívio familiar, saneado
e higienizado. O carro chefe destas ações é representado pelas águas da cidade,
no intuito de que se crie uma consciência de preservação deste recurso, através
da educação ambiental e a construção de monumentos à água. Nos locais onde
se encontram as nascentes construíram-se praças com espaço para o lazer e a
prática esportiva. Há uma efetiva reorganização do espaço urbano em função das
premissas do projeto. Locais antes abandonados passam por reformas para
tornar-se aptos ao convívio social. Há uma verdadeira higienização de pontos
específicos do espaço urbano visando a melhoria estética dos locais e ao mesmo
tempo, uma efetiva busca pela conscientização da população para com a
preservação da água na cidade de Cascavel.
CONCLUSÕES: A água é de fato um elemento de origem nas mais variadas
culturas. Desta forma, compreende-se que realmente há representações da vida,
da ecologia, da origem, da integração, da saúde, da cidade nas fontes e praças
construídas pelo projeto “Cidade das Águas”. E que as narrativas de origem da
cidade de fato constituem uma riqueza de simbologias silenciadas pela
historiografia sobre a cidade de Cascavel.
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Temática 03: Direitos Humanos e Justiça
Comunicação Oral
RESUMO: O Programa privilegia essencialmente as áreas de Assistência social e de
direito, desenvolvendo suas atividades por intermédio de uma equipe
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 não 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, Justiça e População Carcerária.
INTRODUÇÃO: Em 1965, como forma de solucionar o problema da superlotação
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carcerária e para evitar que pessoas que cometeram pequenos delitos ou fossem
infratores primários e vissem a sofrer influencias criminógenas do cárcere, adotouse 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 adotouo 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, o 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- PróEgresso, 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 assistência 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 propiciar 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 Meritíssimo 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 meritíssimo

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 abril de 2006, 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 mantém. 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 19,95%, o trabalho autônomo por 34,40%, o emprego
sem registro 23,41%, os aposentados 1,73%, e somente 20,52% é percebido no
emprego com registro.
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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. Reafirmando a importância da instrução
no comportamento social do indivíduo, evidencia-se que, à medida que aumenta o
grau de escolaridade, decresce o índice de delinqüência. O presente estudo acusou
4,62% analfabetos; alfabetizados 39,60%; 34,68% instrução fundamental; 19,08%
de nível médio e 2,02% com curso superior.

Figura nº 02
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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 30,63%;
20,52% na faixa de 25 a 29 anos; 21,68% de 30 a 34 anos; 14,16% de 35 a 45 anos;
10,99% de 46 a 60 anos e acima de 60 anos somente 2,33%.
Figura nº 03
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Fonte: : Relatórios Estatísticos mensais do Programa Pró-Egresso.
Quanto ao gênero o sexo masculino mais que o feminino demonstra delinqüir, em
um percentual de 91,18% para 8,82%.
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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. Agravam-se ainda à situação
dos beneficiários oriundos do sistema carcerário que quase em sua totalidade
trazem prejuízos, tanto na parte psíquica quanto na parte de convívio social. Após
dois 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 biopsico-social. Outro é a colaboração das instituições que recebem os beneficiários
propiciando a prestação de serviços a comunidade sem discriminação, preconceitos
e proporcionando a reinserção a comunidade e ao mercado de trabalho. De acordo
com GONZAGA (2002), “Partindo do pressuposto de que o delito é inevitável em
qualquer sociedade, em qualquer momento histórico; ademais, algo conflitivo, que
nasce no seio da sociedade e deve ser resolvido pela comunidade. È um fenômeno
social e comunitário, em suma, e só pode ser controlado quando o Estado e a
Comunidade se unem em torno de programas bem elaborados”. O Programa PróEgresso 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.
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CONSTRUINDO DIREITOS E BUSCANDO A JUSTIÇA:
os moradores do Loteamento CEVAL e a luta pelo direito de morar,
Marechal Cândido Rondon/PR – de 1991 a 2006
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Área 03: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade: Comunicação Oral
RESUMO: Esta atividade de extensão resultou do envolvimento dos integrantes da
equipe de trabalho, com os moradores do Loteamento Ceval, tendo por objetivo
contribuir na construção da solução dos problemas sócio-ambientais, das
irregularidades e ilegalidades que demarcam aquele espaço ambiental e da cidade
de Marechal Cândido Rondon/PR, retratando uma situação característica das
periferias urbanas brasileiras. Com base na legislação ambiental (mata ciliar e áreas
de preservação ambiental) e do solo urbano (uso e parcelamento), o local foi
considerado impróprio para o uso residencial, tanto pelo Instituto Ambiental do
Paraná, como pelo Ministério Público e, preliminarmente, pela Juíza da Vara Cível
da Comarca local, conforme Autos nº. 225/2005. O loteamento tem 52 casas e sua
população chega a 200 moradores, que terão que ser removidos do local. Tratandose do direito ambiental, a Ação Civil Pública Ambiental movida pela 2ª Promotoria de
Justiça (Vara de Proteção ao Meio Ambiente) – que tem por litisconsortes os
moradores –, contra o Município e o Agente Habitacional, certamente, produzirá
jurisprudência na área, contribuindo para a solução deste caso e ampliando o campo
do direito ambiental, à cidade e à moradia.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à moradia; Direito ambiental; Ministério Público.
INTRODUÇÃO: Partindo da problemática dos moradores, principalmente no que
dizia respeito aos longos anos de descaso e das irregularidades existentes, coube
aos envolvidos realizar, inicialmente, um levantamento documental do caso e
alinhavar, conjuntamente com os moradores, as ações em busca de uma solução.
Neste sentido, conforme consta na apresentação do projeto, sua trajetória pode ser
resumida nos seguintes termos: O imóvel rural do Loteamento Ceval foi destinado
como local para a transferência das casas que a Empresa Ceval possuía em sua
área interna (a Vila Operária) e que, até então, eram usadas como residências por
funcionários. Todavia, o loteamento resultou de uma negociação realizada entre o
Município de Marechal Cândido Rondon, seu Agente Habitacional (Sociedade
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Habitacional Comunitária) e a referida empresa, em 1991, como forma intermediária
de pagamento dos serviços em infra-estrutura prestados pela prefeitura na empresa.
Em meados de 1992 os primeiros moradores transferiram as casas de madeira
adquiridas da Ceval para os lotes, porém, até a presente data o loteamento
permanece “irregular”, pois tanto os moradores não possuem escritura dos lotes,
como não há registro do Projeto do Loteamento junto aos órgãos públicos (Registro
de Imóveis e Prefeitura), nem licenciamento ambiental (Escritório do IAP/ERTOL).
Por outro lado, além da insegurança gerada pela própria situação de irregularidade e
os inúmeros prejuízos que os moradores vêm sofrendo ao longo desses anos, os
problemas pioraram em função da concentração da poluição industrial, após a
instalação de um frigorífico de peixe em área vizinha ao loteamento, no ano de 1999.
Além disto, no ano de 2000 o Município moveu ação de cobrança judicial de dívida
ativa (IPTU), com penhora do imóvel, contra o proprietário titular (agente
habitacional), sem o conhecimento dos terceiros implicados, os moradores. No
mesmo item do projeto indicamos os principais casos das irregularidades, dos ilícitos
ambientais e dos riscos à saúde pública e à integridade física dos moradores, que
reproduzimos a seguir: a) Conforme o Registro de Imóveis da Comarca de
M.C.Rondon, até a data de 5/02/2003, não existia nenhuma Averbação, Inscrição ou
Protocolo de Registro de Loteamento CEVAL ao imóvel rural, conforme “Certidão de
Devolução”, dos Autos no. 635/2001; b) Não é possível parcelar a área nem
escriturar os lotes, mesmo que os moradores tenham firmado “Contrato de
Concessão de Direito Real de Habitação”, com o Agente Habitacional em 1994, ou
dispondo de “Termo de Quitação”; c) Segundo “Relatório de Inspeção Ambiental” do
Escritório Regional do Instituto Ambiental do Paraná de Toledo, IAP/ERTOL (nº.
029), após vistoria técnica realizada na data de 06/03/03, o empreendimento
imobiliário foi “implantado de forma irregular, com inobservância da legislação
ambiental”, não tem licenciamento, nem pode ser concedido por fatores ambientais
(relevo acidentado, formação geológica do solo e infiltrações) e seu conflito com a
área industrial limítrofe (poluição e riscos à saúde pública); d) Existem 28 Autos de
Execução Fiscal movidos pelo Município contra o Agente Habitacional, e,
indiretamente contra os moradores, por dívida ativa e/ou cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mesmo que a área não tenha sido
parcelada como solo urbano (Lei Lehmann, de 1979), e, pelas informações obtidas
até o momento, o imóvel continuar ligado ao INCRA (imóvel rural), e sua natureza
tributária, enquanto imóvel rural, estar vinculada à União (Imposto Territorial Rural ITR); e) Existem infiltrações de poluentes em vários “lotes irregulares” da área em
função das lagoas de decantação de um frigorífico de peixe instalado no ano de
1999, a montante, bem como da poluição atmosférica (odores) insuportável para os
moradores e constrangimentos diante de visitantes, além de causar,
comprovadamente, doenças como renite alérgica, alergias de pele e resfriados pelo
excesso de umidade nas residências; f) Desde o ano de 1992 vem se acentuando o
desmoronamento do fundo de 11 lotes que já ultrapassa 3 metros, colocando em
risco a estrutura das construções. O problema persiste a mais de 11 anos e é
decorrência da retirada de cascalho no imóvel rural jusante, de propriedade da
Municipalidade, cujo aterro atinge mais de 5 metros de profundidade; g) A área está
sujeita a poluição de fumaça tóxica da queima de pneus e dos resíduos sólidos
originários de uma indústria de óleos e cerealista (soja), localizada a montante do

loteamento; e, h) Poluição da Sanga Beija-Flor pelos dejetos industriais e das
contribuições sanitárias residenciais, com possibilidade de contaminação do lençol
freático que abastece a cidade, pois, a jusante, existe um poço artesiano da
Empresa Municipal (S.A.A.E). Nos últimos dois anos foi possível contribuir na
construção da solução do caso, cujo resultado mais expressivo é a Ação Civil
Pública Ambiental, bem como comprovar as irregularidades, os ilícitos e os riscos,
conforme pode ser visto na seqüência.
OBJETIVOS: Na proposta do projeto de extensão indicamos os seguintes objetivos
à atividade: - apresentar, a partir do “caso Ceval”, uma experiência de inserção
social e de participação da Universidade, juntamente com movimentos pastorais e
de moradores, na busca de soluções às irregularidades (ilegalidade jurídica,
descaso dos poderes públicos, ilícitos ambientais e riscos à saúde pública)
existentes no loteamento Ceval; - a partir do “caso Ceval”, tratar e problematizar as
reivindicações dos moradores pelo reconhecimento de fato e de direito do
loteamento ou pela remoção para outro lugar, enquanto luta social pela reforma
urbana e pelo direito dos excluídos à cidade; - recuperar e registrar a memória
coletiva e as resistências cotidianas dos moradores enquanto práxis social; produzir materiais de divulgação do “caso Ceval” (painéis, imagens/fotografias,
depoimentos orais, testemunhos de vida e cartinha), problematizando a crise
ecológica existente naquele espaço urbano, tornando-o uma experiência de
educação ambiental e de construção da cidadania; e, - organizar um acervo
documental do “caso Ceval” junto à Universidade, tornando esta experiência de
inserção social da Universidade um referencial para a discussão pedagógica do
ensino da História e do papel do professor-historiador.
MÉTODOS: A presente atividade de extensão tem relevância social pela relação
estabelecida entre a universidade e a sociedade local, no caso, com os moradores
do loteamento irregular Ceval. Além disto, o envolvimento com os problemas sócioambientais desdobrou em estudos, discussões e práticas sociais que retornam tanto
à universidade, em suas atividades fins, como à sociedade (inclusão social e à
ampliação da cidadania). Durante o ano de 2005, o Ministério Público moveu a Ação
Civil Pública Ambiental, tendo por réus o Município e a Sociedade Comunitária
(agente habitacional) responsabilizando-os pelas irregularidades e propondo
medidas à solução dos problemas ambientais e à remoção dos moradores para
outra área, porém, os Autos no. 225/2005 não tratam dos direitos individuais de
indenização das benfeitorias, nem dos danos morais. Durante os anos de 2004 e
2005 foram realizadas atividades de divulgação do projeto em eventos científicos e
educacionais, levantamentos fotográficos de várias atividades e ações dos e com os
moradores (reuniões, audiência pública, sessões do poder legislativo, etc.), bem
como das condições materiais das casas e demais benfeitorias. Buscou-se uma
assessoria jurídica para instruir os moradores (pois são litisconsortes na ação civil e
a linguagem jurídica é de domínio profissional) e para representá-los perante a
Justiça. O desdobramento do projeto está intrinsecamente ligado ao andamento da
ação civil pública ambiental, que se encontra na fase inicial e sua duração,
certamente, ultrapassará o ano de 2006, pois seu desdobramento mexe com o jogo

de interesses dos principais grupos que disputam o poder político municipal. Afora
isto, o descaso, a falta devontade política, a possibilidade de uso de artifícios
jurídicos ou de restrições do orçamento e a condição dos envolvidos podem servir
de álibi aos réus, em prejuízo dos moradores.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Durante o ano de 2005 houve o desdobramento do
Procedimento Administrativo Ministerial no. 01/2003, com a Ação Civil Pública
Ambiental, com pedido de concessão de liminar, movida pela Dra. Sílvia Tessari
Freire, da 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Marechal Cândido Rondon –
Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente –, no mês de abril/2005, tendo por réus o
Município de Marechal Cândido Rondon e a Sociedade Comunitária de Habitação
Popular de Marechal Cândido Rondon. No que se refere aos argumentos e às
provas das irregularidades e ilegalidades apresentadas nos Autos, a Juíza da Vara
Cívil da Comarca de Marechal Cândido Rondon acatou parcialmente a ação,
determinou algumas medidas de publicização dos Autos (colocação de placa na
entrada do loteamento, cf. Fotos 1 e 2, em anexo) e a notificação das partes. Tendo
em vista a Ação Civil Pública e o envolvimento dos moradores, foi preciso realizar
um levantamento dos dados pessoais para serem incluídos nos Autos e viabilizar
uma assessoria jurídica aos moradores, bem como realizar reuniões para esclarecêlos sobre as determinações da Justiça e os procedimentos processuais, incluídos
nos Autos da Ação Civil Pública (cf. Foto 3). Os Autos no. 225/05, da Ação Civil
Pública, encontra-se em tramitação na Vara Cívil, tendo sido realizada a primeira
Audiência Pública no dia 11 de novembro de 2005 (cf. Foto 4). Até a data da
inclusão do Termo de Audiência de Conciliação, o processo possuía 988
(novecentos e oitenta e oito) páginas. A Dra. Angélica Koefender Maia passou a
acompanhar o processo na condição de advogada dos moradores e vem
pesquisando a legislação sobre direito ambiental, ação popular e jurisprudências
sobre remoção e indenizações. Diante da confirmação de que o loteamento é
irregular, da existência de degradação ambiental, de riscos à saúde pública e à
integridade física das pessoas é inegável a necessidade da remoção dos moradores
do loteamento para outra área urbanizável. Neste sentido, foi encaminhado ofício,
subscrito coletivamente pelos moradores, ao Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores e apresentado na Audiência Pública sobre o Projeto de Lei do Plano
Plurianual – 2006/2009 (PPA) e da Lei de Orçamento Anual – 2006 (LOA), no qual
reivindicam a inclusão de recursos no PPA e na LOA para a remoção, transferência e
indenizações. Como resultado da audiência da Ação Civil Pública Ambiental, dos
Autos, o Município não contestou sua condição de réu e reconheceu a necessidade
da remoção e ficou de encaminhar projeto de lei ao Legislativo, com matéria
referente à aquisição de área para o futuro loteamento (Mensagem de Exposição de
Motivos no. 062/2005 e Projeto de Lei no. 058/2005, autorizando o Prefeito a comprar
uma área de 30 mil m2, torná-la urbanizável, recuperar ambientalmente a área atual
do loteamento e dispor de meios para a remoção dos moradores, num montante de
R$ 250 mil, com possibilidade de acréscimo de 10%). A Sociedade Comunitária –
conveniada e vinculada à Municipalidade, encontrava-se sem exercício regular,
porém, no ato, seu presidente, que havia renunciado ao cargo, manifestou a posição
favorável à solução do caso. Já os moradores reivindicaram uma solução justa e
almejam condições dignas de moradia num novo loteamento. Assim, considerando

que o Poder Legislativo apreciaria o projeto de lei, os moradores encaminharam
novo ofício coletivo expondo seus posicionamentos diante dos indicativos dos Autos
no. 225/2005, quanto às condições da transferência, de construção das moradias e
das indenizações (cf. Foto 5). No dia 24 de dezembro de 2005, em torno da meiatarde, ocorreu o desabamento parcial da casa de Márcio Taube e Sirley Francisca
dos Santos, situada em um dos terrenos atingidos pela retirada de cascalho (cf.
Fotos 6, 7 e 8). O desabamento atingiu a parte da casa de alvenaria (cozinha,
banheiro e área de serviço), permanecendo a parte de madeira que foi trazida da
Vila Operária da Ceval. A referida casa, com endereço à Rua São Marcos, nº. 688,
foi a primeira a ser trazida para o loteamento e a primeira proprietária foi a Semilda
Kuhn (ex-funcionária da empresa Ceval). Sirley Francisca dos Santos, que estava na
casa no momento do desabamento, descreveu o acidente: “No dia do desabamento
eu estava no tanque lavando os calçados, quando o tanque rolou e eu saí correndo.
Só não me machuquei porque o telhado não caiu na mesma hora. Eu fiquei
apavorada porque eu tenho um filho de 18 meses que estava em casa. Os vizinhos
escutaram o barulho e vieram me ajudar. Salvaram os móveis que estão, no
momento, com minha sogra. Eu tenho um irmão que morava comigo. Estamos num
aperto na casa minha [da sogra] o guarda roupa para guardar as roupas não cabe
na casa dela”. Diante deste agravante, em janeiro de 2006, a Promotora e a
Advogada dos moradores recorreram à Justiça (Vara Cívil, nos Autos nº. 225/2005),
indicando mais 3 casos de residências que apresentavam perigo de desabamento,
fato que coloca em risco a integridade física dos seus moradores. No mesmo
procedimento (pedido de liminar), o Município foi indicado como parte responsável,
uma vez que as 4 casas faziam parte dos 11 terrenos atingidos pela retirada de
cascalho (cf. Foto 9), cabendo-lhe, portanto, a obrigação de custear o aluguel das 4
moradias (no valor individual de 1 salário mínimo) até a definição do “caso Ceval”. O
pedido de liminar foi acatado pela Juíza da Vara Cívil, fato, este, de grande
importância para os moradores, pois evidencia a responsabilidade direta do
Município para com os problemas das irregularidades e ilegalidades que afeta todos
os moradores. No final do mês de fevereiro de 2006, durante os dias do carnaval,
ocorreu outro fato que comprova a prática de ilícitos ambientais. Algum produto,
altamente poluente, originário da indústria cerealista e de óleo vegetal, atingiu a
Sanga Beija-Flor, a Matilde Cuê e o Rio Arroio Fundo – da Bacia do Paraná III –,
matando todos os peixes e, inclusive, gado, por uma distância de 12 km. Tanto o
IAP, quanto a Promotoria de Justiça foram mobilizados e a empresa foi autuada.
Entretanto, a imprensa local não divulgou o nome da empresa, obviamente, por
motivo de ordem política e de influência do(s) proprietário(s). Como alguns
moradores do loteamento Ceval são empregados na empresa, por fontes não
oficiais ou oficiosas, sabe-se a origem do caso e os motivos do fato (uso de produtos
químicos para limpeza de equipamentos).
CONCLUSÕES: Esta atividade de extensão caracteriza-se pelo envolvimento e pela
inserção da universidade pública junto à comunidade local, tendo o propósito de
contribuir para uma solução dos problemas das irregularidades existentes no
Loteamento Ceval, situado a Rua São Marcos, no município de Marechal Cândido
Rondon. Todavia, por se tratar de uma problemática jurídica e envolver órgãos e
poderes públicos (IAP, Municipalidade, Poder Judiciário) e se constituir numa

reivindicação à Justiça (Promotoria de Justiça e Vara Cívil da Comarca), os
desdobramentos do processo dependeram, por um lado, da própria atuação (e
limites de trabalho) da Promotoria Pública no tratamento do Procedimento
Administrativo Ministerial no. 01/2003, transformado em Ação Civil Pública Ambiental,
por outro, também está sujeito à própria rotina de tramitação da Justiça e a condição
jurídica das partes envolvidas. Por exemplo: a Ação Pública foi movida no mês de
abril e a primeira audiência ocorreu no dia 11 de novembro de 2005. Além disto,
como os Autos têm por réus o Município (pessoa jurídica de direito público) e a
Sociedade Comunitária (pessoa jurídica sem fins lucrativos e de direito privado) e
por litisconsortes os moradores (pessoas físicas), a matéria envolve várias áreas do
direito (administração pública, difuso, ambiental, consumidor e saúde pública) e
estima-se que seu julgamento (sentença) requererá investimentos e recursos do
orçamento da municipalidade, bem como a realização de um projeto habitacional na
área a ser adquirida. A solução do caso também envolverá direito de indenização
moral que, até o momento, não foi matéria de ação jurídica, nem de negociação
entre as partes. Tratando-se do direito ambiental, pode-se dizer que, as conquistas
obtidas pelos moradores e pela 2ª Promotoria de Justiça, já garantem jurisprudência,
ampliando seu conteúdo na relação entre a sociedade e o meio ambiente, na
construção da ecocidadania e da educação ambiental.
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ANEXO DE FOTOS:
Foto 1 e 2: Acesso ao Loteamento Ceval, flagrante da Placa de Aviso dos Autos nº 225/2005.[Paulo José Koling]

Foto 3: Reunião com os Moradores, 15/10/2005.
[Paulo José Koling]

Foto 5: Presença dos Moradores na Sessão da Câmara
De Vereadores, 12/12/2005. [Paulo José Koling]

Foto 4: Moradores diante do Fórum, Audiência Pública.
11/11/2005. [Paulo José Koling]

Foto 6: Casa de Márcio Taube, nº 688, 24/12/2005.
[Paulo José Koling]

Foto 7 e 8: Desabamento da Casa de Márcio Taube e Sirley Francis- Foto 9: Registro de rachadura no solo em
ca dos Santos, ocorrido no dia 24/12.
terreno ao lado da casa do Márcio
[Valdemir José Sonda]
Taube, 10/2005. [Paulo J. Koling]
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RESUMO:
Este artigo propõe-se apresentar as ações desenvolvidas pela UNIOESTE – Universidade
Estadual do Oeste do Paraná no Programa Paranaense de Economia Solidária. Embora o termo
Economia Solidária seja recente, diversas ações vem sendo desenvolvidas a fim de ampliar
atividades econômicas de cunho solidário. Neste sentido a Unioeste em parceria com a UFPR atuou
no referido programa ministrando o Curso Básico em Cooperativismo que foi realizado nos municípios
de Assis Chateaubriand, Cascavel e Guaraniaçu. Este curso tem como objetivo o desenvolvimento de
uma visão crítica do trabalhador sobre o mundo do trabalho, a reflexão sobre a organização do
trabalho pela ótica da economia solidária e visa instrumentalizar os participantes para a organização
de empreendimentos solidários.

PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária – Cooperativismo – Empreendimento
INTRODUÇÃO
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste atuou no Programa
Paranaense de Economia Solidária com docentes, técnicos e alunos3, em parceria
com a Universidade Federal do Paraná através de sua Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares - ITCP, ministrando o Curso Básico de Cooperativismo, nos
municípios de Assis Chateaubriand, Cascavel e Guaraniaçu.
As atividades objetivaram promover o fortalecimento e a divulgação da
economia solidária com vistas a patrocinar a geração de trabalho e renda, à inclusão
social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário.
O termo economia solidária é recente4, construído na década de noventa,
com a finalidade de reunir diversos movimentos e iniciativas, novas e antigas, que
possuam valores comuns:
- Posse coletiva e gestão democrática dos meios de produção,
distribuição, comercialização e crédito.
- Gestão da economia e das empresas, subordinada às necessidades
sociais e econômicas dos trabalhadores.
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- Aproximação entre os setores estatal e privado da economia, através da
criação de fóruns locais de desenvolvimento econômico e social.
Dado esse conjunto de valores comuns, a síntese possível entre o
cooperativismo, a autogestão e a economia solidária é a seguinte:
- O cooperativismo fornece um modelo de organização, aberta e
democrática, adequada aos interesses dos trabalhadores, tanto para a
produção, como para a comercialização ou a prestação de serviços.
- A autogestão fornece a qualidade das relações de trabalho adequadas
aos interesses dos trabalhadores, seja em cooperativas, organizações
sociais, ou empresas estatais.
- A economia solidária fornece o campo filosófico, político, social e
econômico adequado aos interesses dos trabalhadores, através da
subordinação do mercado à sociedade.
Segundo Carbonari (2006) conceito de “economia popular solidária introduz
uma novidade na compreensão da economia e outra na compreensão da política.
Explico. Falar de economia popular solidária é ressignificar a própria economia no
sentido de recuperar sua dimensão ética – flagrantemente negada pelas posições
neo-clássicas de matriz liberal e de alguma forma também pelas posições marxistas
ortodoxas. Mas não só, é entender o lugar da economia no processo de
transformação social como exercício político, um novo lugar”.
OBJETIVOS
O Programa Paranaense de Economia Solidária tem como objetivo geral
estimular a criação, a manutenção e a ampliação de oportunidades de trabalho e de
acesso à renda por meio de empreendimentos promotores da inclusão social, de
natureza nitidamente emancipatória, organizados e autogeridos pelos trabalhadores
de forma coletiva e participativa.
O objetivo do curso é contribuir para o desenvolvimento de uma visão crítica
do trabalhador sobre o mundo do trabalho. Refletir sobre a organização do trabalho
pela ótica da economia solidária: cooperativismo popular, associativismo e outras
formas de organização coletiva do trabalho, com vistas a instrumentalizar os
participantes para a organização de empreendimentos solidários.
MÉTODOS
Para desenvolver as ações propostas no Programa Estadual de Economia
Solidária houve uma conjugação de instituições coordenadas pela SETP –
Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social e a Universidade
Federal do Paraná.
Definidos os grupos participantes foram feitas exposições sobre o que é o
Programa e sobre a proposta do conteúdo programático do Curso Básico de
Cooperativismo, bem como um levantamento de dados da atual situação de cada
grupo e de seus envolvidos.

O curso compreendeu 96 horas, sendo distribuídas da seguinte forma: 16
horas de diagnóstico participativo, 60 horas de conteúdos programáticos divididos
em três módulos: Transformações no mundo do trabalho; Cooperativismo popular e
atuogestionário e Ferramentas para gestão econômica – financeira de um
empreendimento solidário. E, 20 horas para realização do estudo de viabilidade
econômica do empreendimento.
O diagnóstico participativo foi realizado a partir da realidade local de cada
grupo com a finalidade de traçar o perfil socioeconômico dos membros de cada
grupo e do município. Neste diagnóstico constam informações socioeconômicas do
município e a situação financeira e estrutural de cada grupo, bem como dados
estatísticos dos participantes como escolaridade, renda familiar, idade, estado civil,
média dos membros por família com trabalho e desempregados.
As atividades programáticas do curso básico em cooperativismo foram
desenvolvidas através de aulas dialogadas e utilizando-se de vídeos e dinâmicas de
grupo.
As ações referentes ao estudo de viabilidade econômica foram realizadas na
forma de consultoria.
Dado esse conjunto de atividades foram desenvolvidos mecanismos de
avaliação/ acompanhamento individual e em grupos a partir de questionários.
As fontes principais de recursos para o Programa foram do Fundo de Amparo
ao Trabalhador – FAT, Tesouro Geral do Estado e Tesouro Geral da União/Secretária
Nacional de Economia Solidária.
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A Economia Solidária, em linhas gerais, constitui-se como um modo de
produção e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente
por pessoas excluídas do mercado de trabalho. Tem como unidade típica de
produção a cooperativa
Segundo o professor Paul Singer (2000), uma cooperativa organizada em
bases solidárias pauta-se nos seguintes princípios: empreendimento de posse
coletiva; gestão democrática por participação direta ou por representação (quando a
cooperativa tiver grande número de cooperados); repartição da receita líquida entre
os cooperados por critérios aprovados após discussões e negociações entre todos e
destinação do excedente anual (“sobras”) também por critérios acertados entre
todos os cooperados.
Seguindo estes pressupostos foi ministrado o Programa Estadual de
Economia Solidária para grupos de pessoas que apresentam potencial para
organizarem algum empreendimento autogestionário, entre os quais Associações de
Artesões, Associações de Moradores e Clubes de Mães, indicados pelas secretarias
de ação social das prefeituras dos respectivos municípios.
A partir da parceria da Unioeste com ITCP coube a Unioeste ministrar oito
cursos em três municípios do Oeste paranaense sendo três no município de Assis
Chateaubriand (Associação dos Artesões Galeria de Artes Leve Assis, Associação
dos Moradores e Amigos do Bairro Jardim Bela Vista e Associação das Mulheres do

Distrito de Encantado do Oeste). No município de Guaraniaçu foram realizados 3
cursos (Clube de mães e associados da Associação Comunitária Nossa Senhora de
Lurdes, Clube de Mães do Bairro Jardim Planalto e para as associadas do Clube de
mães do Bairro Cazella). No município de Cascavel foram 2 cursos: Centro de
Convivência dos Idosos -CCI, para idosos pertencentes ao centro que envolve todos
os bairros de Cascavel e o outro no Centro de Processamento e Transferência de
Materiais Recicláveis denominado “Ecolixo”, para os associados da Associação dos
Catadores de Materiais Recicláveis de Cascavel.
O curso contou com a participação em média de 20 pessoas, totalizando 160
pessoas que realizaram o curso, sendo que os resultados refletiram diretamente em
160 famílias dos municípios envolvidos.
Os resultados vão além destas famílias, citando o exemplo do distrito de Mato
Queimado de Guaraniaçu, que além do curso básico em cooperativismo foi
desenvolvido um curso paralelo de alfabetização de adultos para 20 pessoas, como
também a iniciativa do clube de mães do Bairro Cazella em fazer sabão artesanal
para venda.
No município de Assis Chateaubriand, o grupo dos artesões teve um de seus
produtos (chaveiros de bonequinhas e bonequinhos de tecido) publicados na revista
FAÇA E VENDA, em abril de 2005. Diante da demanda de um curso de corte e
costura, solicitada pela Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Jardim Bela
Vista e Associação das Mulheres do Distrito de Encantado do Oeste, a Agência do
Trabalhador de Assis chateuanbriand e a prefeitura possibilitaram a realização do
curso.
De acordo com as avaliações bem como das falas dos participantes de
diferentes grupos o respeito ao ser humano, o trabalho cooperado, a solidariedade
são elementos importantes para o sucesso do grupo, isto pode ser compreendido a
partir das respostas apresentadas pelos grupos nas avaliações, tais como: “a
liberdade de participação e opinião dentro da cooperativa tanto no trabalho quanto
na direção com isto tendo uma união de grupo, que em uma empresa comum não é
possível”, sendo a “a responsabilidade é dividida por todos” e “o trabalho passa a
ser coletivo e solidário não somente individual”. Entretanto, os grupos precisam
avançar no que diz respeito à cooperação e responsabilidades, no sentido de reduzir
a centralidade existente nos grupos.
Em relação às atividades de viabilidade econômica das propostas de
empreendimentos encaminhadas pelos grupos, estas se desenvolveram no decorrer
do terceiro módulo com ferramentas com as quais os grupos tivessem condições
mínimas de avaliar se seu empreendimento é possível de se realizar e, se possível
como realizá-lo. Este foi um dos momentos mais intensos do curso, onde os
participantes puderam visualizar as questões financeiras e econômicas da sua
proposta, o que permitiu aos mesmos entenderem a dinâmica de um
empreendimento e aceitarem o resultado.
Constatou-se que há potencial humano em condições de implementar
empreendimentos solidários, no entanto, faz necessário ampliar os conceitos do
trabalho cooperativo, organização de grupo e melhorar significativamente os
mecanismos de financiamento e apoio para os empreendimentos solidários.
CONCLUSÕES

Para um empreendimento solidário funcionar efetivamente com bases
cooperativistas, é necessário o fim da cultura de submissão, e para isso a
necessidade dos envolvidos conhecer seus direitos, podendo assim cobrar e exercelos em plenitude, como também da cultura da mudança de “emprego” para a de
“trabalho” que transforma o empregado em “dono” que dele dependerá o sucesso ou
insucesso de seu empreendimento. Uma das formas de se conseguir estas
mudanças de cultura é os integrantes dos grupos interessados participarem de
cursos de qualificação que permitam o conhecimento destes direitos e do
funcionamento de um empreendimento nos moldes do cooperativismo solidário ou
popular (PRONINC, 2002).
A experiência obtida no desenvolvimento desse curso deixa clara a
importância da organização social para a realização de empreendimentos solidários,
mas ainda se faz necessárias condições sociais e econômicas para desenvolver tais
ações, principalmente, qualificação de recursos humanos e financiamento.
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RESUMO
O presente artigo tem dois objetivos precípuos à luz dos encaminhamentos
realizados pelo Projeto Vida no Bairro, efetivado no bairro São Francisco, na cidade
de Francisco Beltrão-PR. O primeiro é discutir os avanços vislumbrados pelo projeto,
apontando algumas realizações efetivadas e outras ainda em andamento. O
segundo objetivo se refere a tratar dos limites encontrados no caminho e que
sinalizam para alguns aspectos e dificuldades que se interpõem ao projeto e à sua
busca maior, ou seja, do desenvolvimento da comunidade em que o mesmo se
realiza.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto Vida no Bairro, organização popular, avanços e limites.
INTRODUÇÃO
A realização de qualquer projeto é feita de avanços, realizações e
atingimentos de metas, bem como também de limites, percalços e dificuldades em
atingir os objetivos previamente traçados. A trajetória do Projeto Vida no Bairro
(PVB) confirma essa afirmação mais geral. A partir disso, o presente artigo se
apresenta buscando cumprir dois objetivos básicos, os quais passamos a relatar,
embora de forma concisa.
O primeiro de nossos objetivos se reporta aos avanços e realizações
efetivados até o presente momento pelo PVB, destacando as realizações mais
atuais. Além disso, relataremos também as ações e pautas por ora em andamento
ou em vias de efetivação, mencionando as questões ou relações de dependência
existentes para viabilizar sua consecução.
O segundo ponto e objetivo deste trabalho, diz respeito a problematização
dos limites apresentados no âmbito do PVB. Assinalaremos neste momento aqueles
aspectos e dificuldades que têm marcado nossa atuação e muitas vezes se
interposto como obstáculo ao avanço e efetivação dos pressupostos maiores
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esposados pelo projeto.
OBJETIVOS
Ao debatermos os avanços e limites do Projeto Vida no Bairro, é sempre
interessante relembrarmos quais são os pressupostos que embasam tal projeto, os
quais temos discutido em outros trabalhos apresentados por seus membros (cf.
TAVEIRA et al, 2004; FLÁVIO et al, 2004). Ou seja, os objetivos pelos quais o PVB
têm buscado pautar suas ações são os seguintes:
Geral: Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do bairro São
Francisco e;
Específicos: a) diagnosticar as condições de vida no bairro; b) fomentar a
organização social; c) contribuir na geração de alternativas de trabalho para a
melhoria da renda familiar; d) educar para a saúde da família; e) efetivar atividades
de lazer; f) suscitar o aperfeiçoamento profissional e cultural da comunidade.
METODOLOGIA
Para atingir os objetivos propostos desde sua formação, o PVB tem tentado
guiar seus procedimentos a partir de certos pressupostos metodológicos bem claros.
Em primeiro lugar, o projeto se constrói sobre a idéia de que a intervenção na
realidade pode ocorrer de forma mais profícua se buscar estabelecer um processo
de diálogo entre os saberes acadêmicos (universidade) e os saberes produzidos no
bojo de instituições de defesa dos direitos dos trabalhadores (sindicatos,
associações de moradores de bairro, movimentos eclesiais etc.), ou seja, é sempre
importante frisar que nossa escolha tem sido pela metodologia da participação que
objetiva a construção da emancipação e autonomia da comunidade.
Outro aspecto importante de embasamento do projeto parte de questões
teóricas mais amplas. Estas se referem a construção das idéias e entendimento do
modo como se produz a cidade, em cujo contexto podemos analisar a existência de
um Bairro como o São Francisco em Franscisco Beltrão.
Para isso, temos destacado com Corrêa (2002) a importância de evidenciar
quais são os agentes que produzem o espaço urbano. Proprietários urbanos
(indústrias, solo), promotores imobiliários, Estado e grupos excluídos, todos eles –
amiúde a partir de relações complexas e imbricadas, produzem o urbano.
Assim a cidade é uma obra realizada a muitas mãos. É uma produção
histórica que expressa as formas de materialização das classes sociais sob o
capitalismo, as quais se envolvem em embates, estratégias e meios de realização
de seus interesses. Tais embates se traduzem em termos de diferencialidade
espacial, em fragmentações urbanas e usos específicos do solo (construção de
bairros, distritos industriais, áreas de lazer, edificações voltadas à educação, saúde,
cultos religiosos, instituições públicas etc.).
A segregação espacial é uma das características centrais da cidade. Os
melhores terrenos (áreas centrais, topografia favorável) são apropriados pelas
classes dominantes. Enquanto isso, aos grupos excluídos, despossuídos, sem
propriedades, desempregados ou com poucos recursos, resta se territorializar
naquelas áreas menos valorizadas, em terrenos alagadiços ou com topografia
acidentada e de difícil acesso.

Um outro ponto vinculado à questão anterior se refere ao fato de que os
bairros onde moram as populações excluídas (geralmente localizadas nas periferias
urbanas) não são dotados daqueles equipamentos urbanos que portam qualidade de
vida aos moradores. Isso porque o Estado, vinculando-se aos interesses
dominantes, acaba legando tais benefícios prioritariamente aos bairros de
domínio/morada das elites urbanas ou ainda às áreas onde as empresas capitalistas
escolhem se alojar a fim de se reproduzir para garantir sua expansão e acúmulo.
Ainda a esse respeito, é importante salientar que as cidades no mundo
capitalista atual têm seguido via de regra as linhas de caráter neoliberal. Neste
contexto a produção urbana, seja nos equipamentos voltados ao consumo, sejam os
bens essenciais, como habitação, são regulados a partir dos interesses da economia
de mercado. As cidade são produzidas, assim, a partir de lógicas e formas de gerar
lucro, como máquina de fazer riqueza. (SMITH, 1996; ARANTES, 2000). Dessa
forma, aos grupos/populações excluídos resta se organizar a fim de conseguir a
melhoria de suas condições de vida e existência.
O Projeto Vida no Bairro surgiu, portanto, a partir da integração de várias
entidades (Universidade, sindicatos, associação de moradores etc.) para mediar
uma organização popular, no bairro São Francisco, sob a forma de ações conjuntas,
e acenar para conquistas para a população ali existente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Desde seu começo em fevereiro de 2003, o PVB conseguiu traçar e efetivar
algumas formas de ação a partir da realidade do bairro em questão. Tais formas de
ação, das quais a maior parte já foi tratada em outros trabalhos (cf. TAVEIRA et al,
2004; FLÁVIO et al, 2004; PACÍFICO, FLÁVIO, SAQUET, 2005), se traduziram em
algumas conquistas, tais como: Curso de boas práticas da unidade doméstica;
Curso de trabalhos artesanais; Curso de formação de lideranças; Participação em
programa de rádio comunitária para divulgar o bairro e os problemas urbanos; Curso
de pintura; Curso de violão popular. Além disso, conseguiu verba (2 mil reais) para
adquirir uma TV 29’ para a Associação de moradores, com a qual foi fundado o
“cineminha do bairro”; bem como tal verba serviu para publicar um livro sobre o
projeto: Cidade, organização e desenvolvimento: a experiência do projeto vida no
bairro; o estabelecimento do Grupo de Idosos, viabilizado pela organização dos
moradores. Quanto à questão de infra-estruturas no bairro, também conseguiu a
instalação de placas de identificação das casas e ruas do bairro, até então não
existentes; também problematizou junto à prefeitura a questão de melhorar o
itinerário dos ônibus que servem o bairro, o problema das águas invadirem os lotes
de moradores e também o calçamento de alguns trechos de ruas do bairro, sendo
que o pleito da conclusão deste ainda segue.
Outras conquistas e reivindicações estão ainda em andamento. Uma das
mais importantes foi a aquisição (via doação) de sete computadores, a fim de
permitir realizar cursos de informática para os moradores. Após esbarrar no
problema da não existência de local para estabelecer as máquinas, a associação
conseguiu local no prédio/pavilhão da comunidade católica. Embora sejam usados e
com muitos limites, os computadores estão já instalados, e já está sendo organizado
um grupo de pessoas que poderão fazer o curso no bairro, que deve ser oferecido

na modalidade de monitoria, por parte de acadêmicos vinculados à Unioeste.
Está em andamento também o processo de regularização de alguns terrenos
de moradores. Após juntar documentos, bem como superar o tropeço da sua não
apresentação ou apresentação inadequada ou incompleta por moradores, no
momento os últimos documentos estão sendo entregues à defensoria pública, que
os encaminhará a fim de regularizar os lotes de moradores. Ressalte-se que
somente após tal regularização se tornarão possíveis outras ações no bairro, tais
como financiamento de casas e oferta de alguns bens e serviços por instituições
públicas, por exemplo. Outro ponto em estudo, atualmente, é a elaboração da idéia
de uma cooperativa solidária de serviços, visando contribuir para a ocupação e
renda das famílias.
Outra ação sobre a qual o PVB tem se concentrado diz da reivindicação da
doação de um terreno à Associação dos Moradores do Bairro São Francisco. A
existência de um espaço da Associação permitiria vários avanços, tais como a
reunião de moradores em local isento de credo religioso (as reuniões hoje, se dão
no pavilhão da igreja católica, o que afasta de participação os moradores de outros
credos), a possibilidade de estabelecer área de lazer e convivência etc. Tal
consecução tem esbarrado em alguns obstáculos. A promessa de tal doação já foi
firmada pelo prefeito atual, mas a efetivação tropeça em questões legais de
aquisição de terrenos até agora vistos, já que são de vários proprietários. Outro
problema que tem se acenado aí é que o prefeito tem demonstrado a vontade de
negociar somente com a associação de moradores, sob a alegação de que as
demais entidades teriam interesse político nos encaminhamentos. De modo que
atualmente o projeto conclui que a Associação de moradores do bairro deve mesmo,
face ao problema, assumir a negociação com o poder público. De qualquer modo, a
reivindicação segue seu curso (reuniões com o prefeito etc.).
Em todas as ações realizadas até o momento, tem se buscado firmar como
prática a discussão em conjunto, o diálogo e a participação de todos nas discussões
e ações concretas (ajuda mútua).
Um dos problemas que têm limitado a ação do projeto, entretanto, se liga ao
fato das diferentes concepções e o assumimento dos membros das entidades.
Muitas vezes, por exemplo, a associação dos moradores encara o projeto como
sendo ação da universidade ou dos sindicatos. A visão assistencialista dificulta,
neste caso, o avanço das realizações. Outros problemas se referem à falta de
comunicação entre as entidades ou internamente à comunidade/bairro, ou ainda às
diferenças de interesses e divergências entre os membros do projeto ou do bairro.
Parte desses problemas, aliás, são resquícios das diferentes adesões políticopartidárias ocorridas no último pleito eleitoral. Além destes, carências orçamentárias
e limitações de transporte, em algumas ocasiões, também contribuem no rol de
dificuldades.
Sendo assim um dos principais desafios atualmente é a reconstrução de uma
maior coesão e participação das entidades envolvidas no projeto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do exposto, podemos perceber que o PVB tem apresentado
consistentes avanços em seus objetivos. Sua prática demonstra que, apesar das

limitações que se interpõem ao projeto, como é comum em atividades dessa
natureza, o mesmo tem reunido um conjunto de elementos os quais, apesar de
comportar objetivos particulares diversos, tem conseguido desenvolver um pensar e
agir de modo conjunto, para atingir os objetivos propostos pela e para a
comunidade.
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RESUMO: Esse projeto de extensão visa construir um espaço de interlocução,
estudo e pesquisa, a partir da qualificação de docentes e discentes do Curso de
Serviço Social, para a implementação, suporte e assessoramento aos Conselhos
Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente e aos Conselhos Tutelares para
efetivação e consolidação da Política de Atendimento às Famílias, Crianças e
Adolescentes dos municípios que integram o Escritório Regional da Secretaria
Estadual do Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETEP), na área de
abrangência da UNIOESTE. O projeto objetiva fortalecer a descentralização políticoadministrativa e a participação popular na formulação, execução e avaliação de
políticas sociais no âmbito municipal e regional. As ações são planejadas no sentido
de atender as demandas por atividades de extensão (eventos, cursos, conferências)
e pesquisas (levantamentos, diagnósticos sociais, banco de dados), possibilitando
maior inserção da universidade na comunidade, no sentido da efetivação de sua
função social.

PALAVRAS-CHAVE: políticas sociais – criança e adolescente – extensão
universitária.

INTRODUÇÃO: Desde o ano 2000, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(Unioeste), através do Curso de Serviço Social, campus de Toledo, e Pró-Reitoria de
Extensão vêm realizando cursos de capacitação de conselheiros municipais da
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assistência social, a partir de convênios firmados com a então Secretaria de Estado
da Criança e Assuntos da Família. Em 2004 essas atividades se reorganizam num
contexto de nova gestão estadual, numa articulação conjunta entre todas as
universidades públicas do Paraná – UEL, UEM, UEPG, UNICENTRO, UNIOESTE e
UFPR – juntamente com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção
Social (SETEP) para atingir, através da capacitação permanente, todos os
municípios do Estado do Paraná.
Todo o processo foi coordenado pela Comissão de Capacitação Permanente
vinculada ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA),
financiado pelo Fundo para a Infância e Adolescência, cujo gestor estadual é o
Instituto de Ação Social do Paraná (IASP).
Desse modo, o Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas Sociais (PACPS)
originou-se dessas experiências de capacitação de conselheiros e configura-se
como um projeto de extensão universitária, vinculado ao Programa de Apoio às
Políticas Sociais (PAPS) e ao Colegiado de Curso de Serviço Social, constituído por
interlocuções de estudo, pesquisa e “intercambio de saberes” e de informações
entre docentes e acadêmicos , por ora, do quadro do Curso de Serviço Social e os
Conselheiros e Gestores da Política Pública da área da Criança e do Adolescente,
dos municípios que integram o Escritório Regional da Secretaria Estadual do
Trabalho, Emprego e Promoção Social (SETEP).
Portanto, o PACPS organiza-se como uma proposta que congrega o ensino, a
pesquisa e a extensão, significando a possibilidade de aproximação às demandas
dos municípios da região no sentido da efetivação e fortalecimento dos direitos da
criança e do adolescente.

OBJETIVOS

Objetivo geral: Interagir técnica e politicamente com os Conselhos de Direitos e
Conselhos Tutelares para o fortalecimento do processo de descentralização,
participação popular e controle social.
Objetivos específicos:
• estabelecer um fluxo de informação entre os três níveis de governo: conselho
federal, estadual e municipais;
• assessorar os municípios na realização das Conferências Municipais;
• contribuir na realização de diagnósticos sociais para conhecimento da
realidade social a fim de que se possa formular e avaliar as políticas sociais
visando o planejamento de ações integradas às demais políticas sociais
setoriais;

•

•

incluir os conselheiros municipais como público a ser atendido nos cursos,
eventos, mini-cursos e seminários organizados pelo curso de Serviço Social,
privilegiando a formação e capacitação para a intervenção nos respectivos
conselhos;
subsidiar o processo de formação profissional dos assistentes sociais do
Curso de Serviço Social da Unioeste, campus de Toledo, na perspectiva da
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

METODOLOGIA: Inicialmente, para o desenvolvimento das ações, conta-se com a
participação de docentes e acadêmicos do Curso de Serviço Social, podendo haver
a inserção de outros profissionais, tendo em vista a necessidade do envolvimento de
diferentes áreas do saber.
Tendo em vista que a UNIOESTE, através do PAPS, responsabiliza-se por uma
região extensa que compreende municípios nas regiões de Cascavel, Foz do Iguaçu
e Francisco Beltrão, dispersos geograficamente, e que se depara com uma
deficiência incisiva nas condições de transporte, recursos humanos e recursos para
custeio das despesas de deslocamento para esse amplo conjunto de municípios, a
proposta do presente projeto, em seu caráter experimental, é estabelecer um fluxo
de informação com os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do
Adolescente e com os Conselhos Tutelares dos municípios de Cascavel e de Toledo
através de e-mail, telefone, reuniões e encontros na universidade mantendo um
canal de diálogo aberto às necessidades técnicas, estudos, bem como na
divulgação e “intercambio de saberes” e de experiências no enfrentamento das
questões referentes à área.
O Projeto visa realizar encontros e reuniões de trabalho sobre a formulação de
diagnósticos, planos municipais, dentre outras necessidades; disponibilizar de vagas
nos Núcleos Temáticos do Curso de Serviço Social nas áreas de: Meio Ambiente e
Educação Ambiental, Criança e Adolescente, Seguridade Social, Movimentos
Sociais e Espaços Participativos, Relações de Trabalho e Serviço Social para
conselheiros, gestores e técnicos que queiram participar, garantindo comprovação
das horas de estudo, respeitando os critérios da UNIOESTE; realizar e incorporar-se
aos eventos, sobretudo as Conferências Municipais, disponibilizando de recursos
humanos, com o envolvimento de acadêmicos do Curso de Serviço Social e áreas
afins.
No período proposto para a experiência-piloto (12 meses), a equipe de trabalho
buscará a interação com os referidos Conselhos no sentido de fazer um estudo de
suas legislações e normatizações específicas, bem como o levantamento das
ocorrências que caracterizam as intervenções desses Conselhos, a fim de criar
ações de subsídios técnicos referentes ao planejamento, monitoramento e avaliação
dos programas executados.
O trabalho é desenvolvido através dos seguintes procedimentos metodológicos:
a) identifica as principais necessidades dos conselheiros que atuam no
âmbito da Política de Atenção à Criança e ao Adolescente dos municípios
de Toledo e Cascavel;
b) planejam ações conjuntas e eventos que propiciem o aprimoramento
técnico e a capacitação dos Conselheiros da área;

c) promove o “intercambio de saberes” e de conhecimentos e experiências
entre os conselheiros, universidade e órgãos governamentais e nãogovernamentais com interesse e atuação na área;
d) realiza estudos comparativos sobre as legislações, o acervo documental e
os registros dos Conselhos;
e) acompanha as reuniões dos Conselhos.

RESULTADOS PARCIAIS: O Curso de Serviço Social, ao longo de seus 18 anos
de existência, vem atuando na área das políticas setoriais, como a da Assistência
Social e a da Criança e do Adolescente, através de seus campos de estágio em
órgãos governamentais e não-governamentais, produzindo inúmeros estudos,
trabalhos monográficos e pesquisas sobre a temática5. Esta atuação se faz também
através dos Cursos de Capacitação de Conselheiros, que vem sendo realizados
desde o ano 2000.
Com a implantação do presente projeto de extensão, objetiva-se assinalar a
importância de se constituir uma Equipe de Referência Municipal e Regional de
caráter permanente, com competência e compromisso de criar e fortalecer redes
sociais de atendimento às famílias, crianças e adolescentes. Desse modo, o projeto
pretende fortalecer as ações até agora desenvolvidas e consolidar o suporte da
universidade pública na defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como
suas famílias. Para o que considera-se a trajetória histórica do Curso de Serviço
Social e de suas ações na defesa dos direitos de cidadania. Isso reforça a
necessidade desse espaço permanente de interlocução, estudo, produção de
conhecimentos, socialização de reflexões e apoio aos órgãos envolvidos com as
Políticas Sociais.
O projeto iniciou-se em setembro de 2005, e conta com duas acadêmicas
colaboradoras sob a coordenação e participação de duas docentes efetivas do
Curso de Serviço Social.
RESULTADOS OBTIDOS: Um primeiro resultado de suas atividades se materializou
na produção de um texto intitulado “Os direitos humanos como princípios basilares
das políticas públicas”, apresentado no III Ciclo de Estudos e Debates em outubro,
promovido pelo Grupo de Pesquisa “Cultura, Relações de Gênero e Memória”, da
UNIOESTE.
Em seguida, conforme a metodologia do projeto, buscou-se identificar, mediante um
levantamento, as principais necessidades dos conselheiros que atuam no âmbito da
política de atenção à criança e ao adolescente do município de Toledo. Essa
investigação preliminar possibilitou que traçasse um perfil dos Conselheiros os
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Tutelar (CT) :
5

Como exemplo, cita-se: “A relação entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a
implementação de ações da política de atendimento: estudo sobre o sistema de deliberação dos direitos em um
município”, pesquisa realizada no ano de 2004 pela Profa. Amália Madureira Paschoal e “As disputas de projetos
políticos na construção das políticas de assistência social: as experiências dos conselhos municipais de
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Profa. Zelimar Soares Bidarra.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIAÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO TUTELAR
SEXO

SEXO
MASCULINO
1

FEMININO
5
IDADE
18 a 25 anos
25 a 30 anos
30 a 35 anos
35 a 40 anos
40 a 45 anos
45 a 50 anos
55 anos ou mais

FEMININO
5

MASCULINO
0
IDADE

0
02
01
01
0
02
0

18 a 25 anos
25 a 30 anos
30 a 35 anos
35 a 40 anos
40 a 45 anos
45 a 50 anos
55 anos ou mais

1
3
0
2
0
0
0

ESCOLARIDADE
ESCOLARIDADE
COMPLETO INCOMPLETO
COMPLETO INCOMPLETO
Fundamental
0
0
Fundamental
0
0
Médio
0
0
Médio
0
1
Superior
3
1
Superior
0
1
Superior e Pós
Superior e Pós
2
0
3
1
- Graduação
– Graduação
Fonte: Questionário aplicado aos Conselheiros de Direito e Tutelares do Município de Toledo.

Como a proposta de intervenção é a de estabelecer um fluxo de informação entre
conselheiros e universidade, além do perfil, buscou-se saber quais as principais
demandas e necessidades desses sujeitos, através de assuntos os quais gostariam
de discutir em forma de oficina, mini-cursos, palestras ou grupo de estudos. Os
assuntos que mais se destacaram foram: prostituição infantil, substâncias
psicoativas, violência doméstica, violação dos direitos da criança e do adolescente,
família, abrigamento.
Assim, com esse levantamento foi possível definir uma alternativa de aproximação
para com os conselheiros, qual seja: a realização de um mini-curso para tratar das
relações de auto-implicação e dos efeitos do uso das substancias psicoativas. A
intenção é fazer um tipo de abordagem que destaque a dimensão dos aspectos
relacionados à saúde e não reforçar a visão estereotipada e criminalizada do uso
dessas substancias.
Enfim, progressivamente, a cada ação desenvolvida pelo PONTO está-se realizando
a inserção da universidade no cumprimento de seu papel social e, principalmente,
fortalecer teórica e metodologicamente os conselheiros que atuam na área da
criança e do adolescente para que seus direitos sejam garantidos a partir de
políticas públicas efetivas e emancipatórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A universidade, como instrumento de expressão da
cultura de uma comunidade e fator decisivo no processo de integração da
sociedade, não pode prescindir de conjugar o ensino teórico e prático, a pesquisa e
a extensão.

Dentre as estratégias de articulação de seus elementos constitutivos, a extensão
configura-se como um “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino
e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a
6
universidade e a sociedade” .
A partir do fortalecimento dos vínculos da universidade com as demandas e a
realidade dos municípios e da região torna-se possível a realização de programas e
projetos que busquem atender as prioridades identificadas pela comunidade. “A
extensão concretiza e alarga a dimensão pública da instituição universitária – a
serviço da coletividade -, democratizando-a e revertendo suas atividades em um
reforço da esfera pública.” (IAMAMOTO, 1999, p. 272)
Desse modo, o Ponto de Apoio aos Conselhos de Políticas Sociais concretiza
um conjunto de atividades que procura construir um vínculo orgânico entre a
universidade, através do Curso de Serviço Social, os interesses e necessidades da
sociedade na defesa e garantia dos direitos de suas crianças e adolescentes.
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Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: Este artigo tem por objetivos divulgar as ações do Serviço Social
desenvolvidas no Programa Pró-Egresso do município de Toledo, estado do Paraná;
construir um saber sobre a temática e defender o processo de inclusão dos
apenados. O processo metodológico detalha a forma como foram organizadas as
ações do Programa a partir de outubro de 2004, contando com o trabalho de
docentes e discentes da UNIOESTE e também de discentes da UNIPAR. Apresenta
as ações do Serviço Social porque a coordenação do Programa encontra-se sob a
responsabilidade de um Assistente Social que formulou e acompanha a
operacionalização do presente projeto de extensão. Destacando como o Serviço
Social deve e pode desenvolver o fortalecimento das relações entre os sujeitos
estigmatizados e despertar a comunidade para a necessidade de mudar o rumo dos
tratamentos dispensados às situações de violência e criminalidade, promovendo o
processo de inclusão social dos apenados e egressos, bem como, a desmistificação
1
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da identidade socialmente construída. Assim, procura-se demonstrar e divulgar a
viabilidade e concretude de um projeto social.
PALAVRAS-CHAVE: Pró-Egresso; Justiça; Serviço Social

Equipe de Trabalho do Programa Pró-Egresso Toledo

INTRODUÇÃO: O Programa Pró-Egresso é um dos órgãos executores da Lei de
Execução Penal nº 7.210/84, subordinado diretamente ao Patronato Penitenciário do
Estado do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
(SEJU). A organização atual dá-se por meio de um Convênio, firmado entre a
UNIOESTE/Campus de Toledo e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania SEJU, para o período de um ano. Atende um total de 13 municípios da região oeste
do Paraná, tendo como objetivo auxiliar e acompanhar socialmente uma média
anual de 300 pessoas entre egressos e apenados, encaminhados pela Vara Criminal
e pela Vara do Juizado Especial Criminal para cumprimento da pena determinada
em audiência expressa através do termo circunstanciado ou sentença servindo
como núcleo da prática profissional extensiva aos estudantes universitários. Cabe
lembrar que a atuação do Programa em Toledo não é nova, ela ocorre desde 1984,
alternando os convênios e conseqüentemente as coordenações entre a Prefeitura
Municipal de Toledo e a UNIOESTE, sendo retomado pela Universidade no ano de
2003. No momento, o trabalho é realizado por meio de um Projeto de Extensão do
Curso de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo, e a equipe de trabalho
compõe-se de docentes e discentes dos cursos de Serviço Social e Filosofia e de
um psicólogo. À equipe, integram ainda, discentes do curso de direito da UNIPAR e,
indiretamente, o Programa conta também com colaboradores de diversas áreas e
locais. O Assistente Social, no âmbito do Pró-egresso, ao defender uma ação
consciente para com os sujeitos apenados, deve e pode desenvolver o
fortalecimento das relações entre os sujeitos estigmatizados e despertar a

comunidade para a necessidade de mudar o rumo dos tratamentos dispensados a
situações de violência e criminalidade.
OBJETIVOS: Divulgar as ações desenvolvidas no Programa Pró-Egresso de Toledo;
defender o processo de inclusão dos apenados, viabilizando a desmistificação da
identidade socialmente construída.
MÉTODOS: O Programa teve suas atividades iniciais pautadas na sua organização
enquanto atividade de extensão cadastrada junto à pró-Reitoria de Extensão da
UNIOESTE, sob o título: “Assistência ao apenado e ao egresso da cidade de
Toledo”, que se estrutura pelas seguintes linhas de ações: 1) Atendimento e
acompanhamento no cumprimento da pena; 2) Qualificação Profissional; 3)
Escolarização; 4) Divulgação do Programa; 5) Atendimento Psicológico e 6)
Atividades Administrativas. São ainda desenvolvidas atividades como: a) Seleção
anual de estagiários; b) Viabilização de novas parcerias; c) Reuniões da equipe; d)
Reuniões de Supervisão e, por último, e) Participação em eventos referentes à
temática ou área afim.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Em regra, quem acompanha o cumprimento das
penas, com os recursos necessários, é o Poder Executivo, através do sistema
penitenciário, sob controle do Poder Judiciário. Quando se trata de penas privativas
de liberdade, o Judiciário encaminha ao Executivo para o devido cumprimento em
presídios e penitenciárias e quando se trata de penas restritivas de direito, o próprio
Judiciário é que deve fazer o acompanhamento. Nesse sentido, pensando no
acompanhamento dos apenados, o Judiciário do Estado do Paraná2 implantou um
trabalho piloto denominado Projeto Albergue, na cadeia pública de Londrina e
transformado posteriormente na Resolução nº 99, de 23 de maio de 1977, sob o
nome Themis (Deusa da Justiça). Em 1985, mudou-se esta denominação para
Programa Estadual de Assistência ao Apenado e ao Egresso3. Em 1995, o governo
do Estado do Paraná com a alteração do Estatuto Penitenciário do Estado, por meio
do Decreto nº 1.276, de 31 de outubro de 1995 (Paraná: 1995), criou o Patronato
Penitenciário de Curitiba e o Pró-Egresso cuja denominação está em vigor até os
dias de hoje e incorporou os trabalhos já existentes nessa área, através de
convênios com as Universidades e/ou Prefeituras do Paraná4. A cidade de Toledo
acompanhou essas alterações, pois desenvolve atividades nessa área desde 1984.
Com a Lei de Execuções Penais nº 7.210/84 (LEP)5 e, principalmente, a partir da
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PARANÁ. Secretaria de Estado da Justiça. Histórico e evolução do Programa Themis do Paraná.
Curitiba: SEJU, 1978.
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PARANÁ (Estado). Decreto nº 4.788, de 24 de janeiro de 1985. Programa Estadual de Assistência
ao apenado e ao egresso. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, nº 1954, p.2, jan/1985.
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PARANÁ (Estado). Decreto nº 1276, de 31 de outubro de 1995. Estatuto Penitenciário do Estado do
Paraná. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, nº 4625, p.4, out/1995.
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Código de Processo Penal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de
Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 19ª ed. São

Constituição Federal de 19886, o Serviço Social assume nova postura frente à
Política Criminal e Carcerária, pois a nova Constituição estabelece normas
procedimentais e também regras de direitos e deveres dos apenados. Os tipos de
penas são três: 1) Penas Privativas de liberdade que limita a liberdade da pessoa; o
apenado deverá cumprir a pena em regime fechado, semi-aberto ou aberto,
conforme a gravidade do delito e suas condições pessoais; 2) Penas Restritivas de
direito (constam na alteração determinada pela Lei nº 9.714/98) e, o primeiro tipo
delas é a prestação pecuniária que permite ao juiz determinar ao apenado que
pague quantia em dinheiro, inclusive determinando o destino do referido valor; o
segundo tipo trata-se da perda de bens e valores, seguido da prestação de serviços
à comunidade ou à entidade pública como também a interdição temporária de
direitos. Por último, a pena de limitação de fim-de-semana, que se refere à
freqüência em cursos de formação, palestras etc, mas que dada à falta de estrutura
vigente, raramente é aplicada e executada; 3) Pena de Multa que se resolve na
forma de pagamento em dinheiro7. O Serviço Social inserido no contexto das
mudanças sociais foi parte desse processo; construído lentamente, mas que
mostrou sua riqueza, assim como de outras profissões, entendendo que a prática
profissional do Serviço Social expressa a sua dimensão política e metodológica no
campo jurídico ao conquistar espaço e reconhecimento como um trabalho
especializado e não pela tentativa de abarcar uma infinidade de atividades
imediatistas, ou de suprir as deficiências de outros setores sociais (Assessoria
Psicossocial, 2001)8. O Serviço Social assume em sua intervenção as expressões
da questão social, que atinge em uma dimensão estrutural, a vida dos sujeitos na
luta pela cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, políticos e sociais e
aos direitos humanos. É um processo de conformismos e rebeldias, expressando a
luta pelo reconhecimento dos direitos sociais e políticos de todos os indivíduos
(GUINDANI, 2001)9. Assim, cabe ao Assistente Social do Pró-egresso: a)
desenvolver um trabalho técnico de perícia social em processos mediante
determinação judicial; b) atender a demanda social nas questões sócio-jurídicas, por
meio de trabalhos de orientação, mediação, prevenção e encaminhamento; c)
contribuir para o entrosamento do judiciário com instituições que desenvolvem
programas na área social; d) orientar e acompanhar as famílias dos egressos e
apenados; e) gerenciar e operacionalizar os projetos de acordo com a área em que
está atuando diretamente; f) administrar e executar programas de prestação de
serviços à comunidade; g) participar do Conselho de Comunidade (previsto na Lei
de Execução Penal), onde não houver Assistente Social especifico para a área
criminal; h) gerenciar o setor de Serviço Social, elaborando e executando programas
com a utilização do instrumental adequado ao contexto sócio-jurídico; i) atender
determinações judiciais relativas à prática do Serviço Social, sempre em
Paulo: Saraiva, 2004.
6
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conformidade com a Lei nº 8.662, de 07/06/1993, que regulamenta a profissão e a
Resolução nº 273/93, de 13/03/1993, referente ao Código de Ética. E é com base no
Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, que os profissionais
desenvolvem suas ações, ou seja, pautam-se em princípios e valores humanistas,
guiados pela liberdade como valor central, defesa intransigente dos direitos
humanos, aprofundamento e consolidação da cidadania, eqüidade e justiça social,
eliminação de formas de preconceito, garantia do pluralismo e compromisso com a
qualidade dos serviços prestados, o que remete à luta no campo democrático
popular, pela construção de uma nova ordem societária. Ao defender uma ação
consciente aos sujeitos apenados, sobre suas vulnerabilidades socioculturais, o
Assistente Social deve e pode desenvolver o fortalecimento das relações entre os
sujeitos estigmatizados e despertar a comunidade para a necessidade de mudar o
rumo das proporções assumidas pela violência e criminalidade. Com isso, promove
o processo de inclusão social dos apenados, bem como, a desmistificação da
identidade socialmente construída. Como exemplo, podemos citar o êxito do
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, pois o Assistente
Social caracteriza-as como um mediador entre o juiz da execução, o sentenciado, a
entidade e a comunidade; atuando de forma a chamá-los à reflexão e
conscientização de seus papéis sociais. A prática social pautada na dimensão
técnica, política e ética, assim como a autonomia para direcionar o processo de
trabalho junto ao Programa trouxe como resultado efetivo para o mesmo, em 2005,
as seguintes contribuições: 1) conquista de um espaço físico junto a Central de
Conselho em Toledo, com sala para reuniões e um mini-auditório para a realização
de eventos; 2) negociação com os Fóruns dos municípios de abrangência do
Programa para a doação de veículos e equipamentos, pois se considera essencial
para a execução das ações propostas; 3) discussão e aprovação na Conferência
Municipal de Assistência Social da inclusão do Programa Pró-Egresso na rede de
serviços assistenciais; 4) organização do evento “Refletindo a política criminal e
carcerária em Toledo”, realizado nos dias 13 e 14 de outubro de 2005, no miniauditório da UNIOESTE, onde se obteve como ação concreta a retomada das
atividades do Conselho de Comunidade de Toledo; 5) realização de reuniões com as
entidades que recebem egressos e apenados para prestação de serviço, com a
presença do juiz e do promotor local; 6) realização de cursos nas delegacias de
Toledo; 7) visitas a delegacias com o Grupo de Apoio a Marginalizados Scheideweg
da Alemanha; 8) atividades ecumênicas e culturais; 9) visita aos Fóruns locais para
apresentação dos acadêmicos e da proposta de trabalho do Programa; 10) contato
com alguns órgãos públicos para estabelecer parcerias, como por exemplo:
atendimento psicológico (até o ingresso de um psicólogo para atuar exclusivamente
no Programa); atendimento jurídico, entre outros; solicitação e encaminhamento
para serviços públicos tais como o atendimento à saúde, cesta básica, documentos,
indicação para emprego, etc; 11) produção e apresentação de artigo sobre o
Programa Pró-Egresso no III Ciclo de Estudos e Debates – Linguagens do
Cotidiano, realizado pelo grupo de Pesquisa, Cultura, Relações de Gênero e
Memória, nos dias 17 e 18 de outubro de 2005, na UNIOESTE, Seção Temática:
Violência, Trabalho e Relações de Gênero; 12) apresentação ao Colegiado do curso
de Serviço Social da UNIOESTE/Campus de Toledo da proposta reordenada de
trabalho do Pró-egresso, estabelecendo metas coletivas a serem cumpridas; 13)

produção de dois Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs na área Serviço Social;
14) obtenção de emprego formal por dois egressos após a realização da Prestação
de Serviço à Comunidade, resultado da valorização das habilidades e qualificação
individuais dos egressos e apenados; 15) solicitação do Judiciário de São Paulo
para acompanhar a prestação de serviço à comunidade de um apenado em Toledo;
16) participação de um representante do Pró-egresso de Toledo na reunião dos
coordenadores promovida pelo Patronato em Curitiba; 17) aprovação de acadêmicos
em Concursos Públicos na região como resultado do aprendizado desenvolvido no
espaço do Programa; 18) inclusão de uma acadêmica estagiária no quadro de
funcionários da delegacia de Toledo; 19) reconhecimento pela comunidade do
trabalho desenvolvido pelo Programa, mediante constante divulgação como, por
exemplo, a apresentação no quadro “Cidadania em Debate” promovido pela Rádio
FM Educativa Sul Brasil de Toledo-Pr. Bem como a publicação de matérias
pertinentes em jornais locais; 20) participação do supervisor do Programa na
organização do “Dia da Cidadania no Município de Toledo”, idéia que nasceu de uma
das ações proposta para atendimento aos detentos, porém ao longo das
negociações tornou-se um evento para a comunidade em geral; 21) início da
organização da biblioteca na delegacia de Toledo, a partir de doações de livros e
revistas para empréstimo aos detentos com posterior administração do Conselho de
Comunidade; 22) negociação com o Conselho de Comunidade para transformá-lo
em uma entidade mantenedora das ações desenvolvidas pelo Programa PróEgresso, ou seja, reconhecimento enquanto uma política pública de
responsabilidade estatal.
CONCLUSÕES: Estes fatos demonstram a viabilidade e concretude de um projeto
social. A importância e os benefícios do Programa são inegáveis: primeiro, pela
possibilidade de criar alternativas ao problema carcerário; segundo, pela redução
dos gastos operacionais de um processo jurídico; e terceiro, pela defesa constante
dos profissionais da área social em garantir os direitos sociais sob a
responsabilidade do Estado e com qualidade. Entende-se assim, que a prática do
Serviço Social tem contribuído para a construção de alternativas teóricometodológicas na execução penal, principalmente pela sua capacidade de intervir
nos conflitos através de mediações, conciliações, orientações e encaminhamentos, e
a sua capacidade de aproximar a generalidade do direito legal e a especificidade de
cada situação particular. O Assistente Social compromete-se ainda com a articulação
de recursos e programas que contribuem para a solução de questões sociais mais
amplas.
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“A EDUCAÇÃO

E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE JOVENS E
ADULTOS”.

Rita Melânia Webler Brand (Docente-Unioeste)
Raquel Speck (Docente – Unioeste)
Área Temática: Educação
Comunicação Oral
RESUMO: O projeto é um elo entre a Universidade e a capacitação dos educadores
que trabalham na educação de jovens e adultos. É a troca de experiência entre
professores e alunos participantes do Projeto e a Comunidade Acadêmica, tendo
como premissa desenvolver uma linha de extensão e de pesquisa para atender a
especificidade do Projeto Político Pedagógico elaborado para a implantação do
Curso de Pedagogia, no Campus da UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon. O
Projeto discute com professores da EJA os fundamentos teórico-metodológicos
voltados à sua área de atuação, visando redimensionar a prática no programa,
oportunizar aos participantes uma reflexão sobre sua participação na sociedade
como cidadãos e sua inserção no mundo do trabalho, aprofundando os seus
conhecimentos e aperfeiçoando a qualidade do seu trabalho. Participam do projeto
em torno de 20 docentes que atuam na EJA de Marechal Cândido Rondon.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, professores, capacitação.
INTRODUÇÃO
O objetivo do projeto é discutir com os professores da EJA do Município de Marechal
Cândido Rondon os fundamentos teóricos e metodológicos que embasam a prática
educativa, visando redimensionar a prática nesta modalidade de ensino. Mais
especificamente procura através dos grupos de estudo, abordar assuntos ligados à
prática pedagógica, os quais serão aprofundados através do estudo, troca de
experiências e oficinas de trabalho;
planejar e discutir a viabilidade de projetos nas diversas áreas de estudo da
educação de Jovens e Adultos;, bem como: incentivar os professores para a reflexão
contínua sobre a sua prática em sala de aula, construindo um perfil próprio de
educador crítico e reflexivo. Os temas levantados pelos professores da EJA e que
estão sendo desenvolvidos desde o segundo semestre de 2005 são: 1.
Alfabetização de adultos: o histórico, as competências e habilidades necessárias ao
educador da Educação de Jovens e Adultos. 2. As inteligências múltiplas. 3.A
inteligência emocional e as relações afetivas no processo de aprendizagem. 4.
Avaliação. 5. A representação mútua professor / aluno e suas repercussões. 6.
Planejamento e Elaboração de Projetos. 7. Projeto/ Oficina de leitura. 8. Linguagem,
Alfabetização e Ensino. 9. Oficina de Matemática. 10. Planejamento / Oficina de
Ciências. 11. Planejamento / Oficina de Geografia. 12. Planejamento Oficina de

História. 13. Motivação e aprendizagem escolar. 14. Comportamento do professor e
resultados de aprendizagem: análise de algumas relações. 15. Avaliação e
encerramento do Projeto.
Busca-se viabilizar uma discussão que desenvolva uma série de conhecimentos
voltados para a área de trabalho dos professores do programa, integrando uma
prática que priorize a atualização dos referenciais teóricos, em função do
desenvolvimento das habilidades e competências intelectuais necessárias aos
professores para a elaboração de seus projetos de ensino. É importante considerar
que no ano letivo de 2005 a maioria dos professores que trabalham no Programa de
Educação de Jovens e Adultos no Município de Marechal Cândido Rondon são iniciantes
nesta modalidade de Educação e o referido Projeto apresenta-se como uma possibilidade
de formação continuada dos educadores como condição básica para dar suporte ao trabalho
desenvolvido.
É preciso fazer uma crítica da própria ação, analisar a descontinuidade no assessoramento
aos professores de EJA e a fragilidade do diálogo que perdeu a mediação das situações
concretas de prática educativa. Percebe-se a idealização da formação que se foi
constituindo a medida que as questões originadas nas visões preconceituosas e
equivocadas sobre EJA substituíam o enfrentamento das relações vivenciadas entre os
professores e seus alunos no cotidiano de suas salas de aula. É necessário afirmar
enfaticamente a prioridade da ontologia, numa acepção complexa do conceito que inclui
tanto as dimensões mais profundas da subjetividade e das interações humanas quanto às
formas mais sofisticadas e pernósticas de sociabilidades gerenciadas pelo capital.
Metodológica e coerentemente, propomo-nos a investigar essas questões no desenrolar de
uma prática educativa intencionalmente proposta na perspectiva de superação daquelas
contingências. Delimita os caminhos da investigação-ação sobre essa formação de
docentes de EJA, sustentando-a na permanência das relações educativas com os
professores e na efetivação de procedimentos que garantam ao grupo em formação a
possibilidade de pensar certo, isto é, pensar suas práticas na perspectiva de re-elaboração e
qualificação de suas concepções, práticas e conhecimentos sobre EJA, intervindo no
processo. Busca-se uma concretização de um trabalho interdisciplinar, onde a valorização
do professor acontece e este por sua vez valoriza também a experiência dos seus alunos,
ampliando o seu universo cultural. A formação, capacitação e o relacionamento do professor
são fundamentais para a permanência do aluno da Educação de Jovens e adultos na
escola.

MÉTODO: O Projeto desenvolver-se através de palestras, oficinas e grupos de
estudos com os professores que trabalham na Educação de Jovens e Adultos no
Município de Marechal Cândido Rondon. As palestras e / ou grupos de estudo são
mensais e realizam-se no período noturno na Escola Estadual Bento Munhoz da
Rocha Neto, em datas agendadas pela Coordenadora do Programa de Educação de
Jovens e Adultos a fim de planejar e discutir a viabilidade de projetos nas diversas
áreas de estudo da Educação de Jovens e Adultos inclusive com oficinas de
construção de material próprio.
O material necessário para as práticas das oficinas é disponibilizado pela escola
onde o projeto está sendo desenvolvido.
Os temas para os grupos de estudo / palestras e oficinas com docentes da
Educação de Jovens e Adultos – EJA são: 1. Alfabetização de adultos: o histórico, as

competências e habilidades necessárias ao educador da Educação de Jovens e
Adultos. 2. As inteligências múltiplas. 3. A inteligência emocional e as relações
afetivas no processo de aprendizagem. 4. Avaliação. 5. A representação mútua
professor / aluno e suas repercussões. 6. Planejamento e Elaboração de Projetos. 7.
Projeto/ Oficina de leitura. 8. Linguagem, Alfabetização e Ensino. 9. Oficina de
Matemática. 10. Planejamento / Oficina de Ciências. 11. Planejamento / Oficina de
Geografia. 12. Planejamento Oficina de História. 13. Motivação e aprendizagem
escolar. 14. Comportamento do professor e resultados de aprendizagem: análise de
algumas relações. 15. Avaliação e encerramento do Projeto

Discussão e Resultado – O projeto está acontecendo, e como este foi
reivindicação dos professores da EJA, a participação é intensa e o aproveitamento e
a avaliação dos cursistas, muito positiva. A avaliação feita pela coordenadora é que
a necessidade de aperfeiçoamento dos docentes é imprescindível e que o programa
a ser desenvolvido até o final do projeto está dentro das necessidades de cada
participante uma vez que os temas de estudo sugeridos vêm dos próprios
professores da EJA. Esperamos que os resultados sejam de maior aproveitamento
possível, uma vez que um projeto similar já foi desenvolvido com os professores da
EJA em 2004. Partindo da experiência anterior é que surgiu a solicitação deste
projeto de extensão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O projeto tem diversas etapas definidas no
Cronograma de execução. Em um primeiro momento foram efetivados estudos
teóricos sobre o tema Educação de Jovens e Adultos, bem como levantamentos
bibliográficos e leituras específicas, que abordam os temas e conteúdos propostos
no projeto. O estudo teve o embasamento no método de alfabetização de Paulo
Freire. O plano de trabalho segue essencialmente o que foi especificado na
metodologia. A ordem de execução, em sentido lato, realiza-se conforme o previsto
no cronograma (outubro/2005 a abril/2007). Estamos trabalhando a teoria e a prática
concomitantemente, o que tem levado os professores a observar com mais atenção
o comportamento e o processo de aprendizagem dos seus alunos.
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A LEITURA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL1
Rosana Vaghetti Luchese2, Marli Bender Pacola3, Marlene Gonçalves Lopes4, Aline
Tatiane Pezzatto Belinki5, Laura Machado da Silva5, Lindacir Rockemback Balotin5,
Silvia Rocha5, Sandra Mara Antes Fabris5.
Área 04 – Educação - Ensino Fundamental
Apresentação Oral
RESUMO: Esse trabalho relata um conjunto atividades desenvolvidas no ano letivo
de 2005, no bojo do Projeto de Extensão “Textos – pretextos para ler a vida e o
mundo e poder escrever sua história” que, no material utilizado para leitura, enfocam
questões ligadas ao meio ambiente. Considerando que o pressuposto teórico de que
texto é tudo que, fazendo parte do contexto no qual vive o homem, é passível de
leitura, nada mais adequado do que discutir a respeito das questões ambientais, um
assunto inquietante e polêmico na atual conjuntura mundial. A unidade destinada ao
tema transversal “educação ambiental” objetivou desenvolver, nas crianças
participantes, a capacidade de leitura crítico-reflexiva como condição imprescindível
para o exercício da cidadania, para isso é preciso fomentar e desenvolver o domínio
da leitura e da escrita, em diferentes níveis e fontes. A proposta foi desenvolvida em
09 encontros, durante os meses de março, abril e maio, num total de 36 horas de
atividades. Pode-se observar no decorrer das atividades que as crianças têm uma
capacidade crítica aguçada em relação ao uso inadequado das reservas naturais de
água e das fontes de energia e, em relação às agressões que sofrem a fauna e a
flora brasileiras.
PALAVRAS-CHAVES: produção de leitura, leitura de textos, educação ambiental.
INTRODUÇÃO: A proposta das atividades foi trabalhar a leitura crítico - reflexiva
como um processo de encontro entre o indivíduo e a realidade sócio-cultural, que
faça circular a informação e permita ao indivíduo - leitor situar-se em seus diferentes
níveis, adquirindo significados e experiências em uma sociedade onde à leitura e a
escrita se fazem presentes. Ler de forma crítico - reflexiva é ser capaz de atribuir
significação a um texto apresentado, de relacioná-lo com outros textos significativos,
de reconhecer nele a mensagem que o autor pretendia e se entregar a tal leitura ou,
rebelar-se propondo uma leitura não prevista. Não se pode esquecer que quando o
indivíduo se submete ou não a leitura convencional, assume uma posição frente à
ordem simbólica e os termos ganham significação a partir da relação com o
significante central – o leitor/cidadão. Para darem significação às questões
1 Relata atividades do Projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo...”, em 2005.
2 Coordenadora do Projeto / Graduada em Letras / Mestre em Educação / Professora do Centro de
Ciências Humanas / Unioeste / Francisco Beltrão / e - mail: rosanavaghetti@yahoo.com.br
3 Aluna da Pedagogia / Unioeste / Francisco Beltrão; no Projeto desde 2004, bolsista desde 2005.
4 Aluna da Pedagogia / Unioeste / Francisco Beltrão; no Projeto desde 2005, bolsista em 2006.
5 Alunas da Pedagogia / Unioeste / Francisco Beltrão colaboradoras no Projeto desde 2005.

ambientais, diariamente apresentadas pelos meios de comunicação de massa, é
necessário que a criança – leitor tome uma posição frente às informações veiculadas
pelos mesmos e, para isso, é preciso que elas desenvolvam capacidade de leitura
crítico – reflexiva. Não se pode esquecer que cada veículo de comunicação trata a
questão ambiental de acordo com a ideologia econômica, política e social de sua
linha editorial; e a capacidade de cada leitor de se indignar ou não, está ligada a
forma como ele lê: a decodificação e a análise crítica e reflexiva que faz do texto
lido, a partir das experiências sociais e lingüísticas que possuem.
OBJETIVOS:
GERAL: Desenvolver no grupo o autocontrole para ouvir e para falar no momento
adequado, como condição ideal para o estabelecimento do diálogo, e a capacidade
de leitura crítico-reflexiva, fomentando a cidadania consciente e responsável.
ESPECÍFICOS:
Avaliar as ações humanas sobre o meio ambiente, desenvolvendo a reflexão crítica
sobre o papel do ser humano como agente de preservação ou de destruição
ambiental, para compreender a importância da preservação da natureza para a
manutenção da vida no planeta.
Definir e conhecer os animais silvestres que habitam a região, identificando as
espécies em risco de extinção.
Discutir sobre a questão do tráfico de animais silvestres e de espécies botânicas
importantes.
Desenvolver a atenção com as embalagens dos produtos utilizados em casa,
compreendendo que o lixo não degradável ou reciclável provoca danos irreversíveis
no meio ambiente e ensinar como armazenar esse lixo sem colocar em risco a
saúde humana.
Conceituar e distinguir vários tipos de energia, identificando a energia eólica como
uma fonte alternativa de energia, reconhecendo a importância econômica e social de
sua utilização no espaço geográfico brasileiro.
METODOLOGIA UTILIZADA: No ano de 2005, o projeto atendeu a 40 crianças da
Escola Municipal Prof. Rubens Amélio Bonatto, 40 da Escola Municipal Nossa
Senhora do Sagrado Coração e 40, da Escola Municipal Profª. Maria Basso Delane,
as terças, quartas e quintas feiras, respectivamente, no período da tarde, no
Campus da Unioeste de Francisco Beltrão. As atividades, na seqüência em que
foram desenvolvidas durante os 09 encontros, e os procedimentos metodológicos
são descritos a seguir.
Iniciou-se a unidade assistindo ao desenho – Maré Vermelha e depois houve uma
“conversa” sobre o filme para se identificar os principais problemas ambientais que o
homem pode provocar na natureza.
Na semana seguinte, os alunos (em duplas) foram ao laboratório de informática,
pesquisar na internet sobre a maré vermelha. A seguir, cada dupla socializou as
informações encontradas e elaborou um texto com as conclusões sobre o filme.
Na terceira semana, foi apresentado a eles o texto “Denuncie” com informações
sobre o Ibama e a legislação ambiental. O texto provocou na turma uma discussão,

todos queriam falar sobre o que vêem em seu dia a dia, que fere a legislação
ambiental. O fato mais relatado foi o conhecimento de papagaios, caturritas, araras e
macacos em cativeiros. Os relatos motivaram outra ida ao laboratório de informática
para buscar informações sobre “animais silvestres” e quais os que estão em perigo
de extinção. As informações encontradas foram anotadas em forma de texto e serviu
como fonte para justificar a idéias que têm sobre o que vêem em seu dia a dia e que
fere a legislação ambiental; no que se refere à animais silvestres. Para ilustrar a
aula, cada criança confeccionou, com papel picado, um mosaico com a figura de um
animal silvestre.
O assunto seguinte foi o lixo. As atividades iniciaram com a leitura de um texto sobre
o assunto. Discutido o texto, as crianças elaboraram uma carta denuncia para o
IBAMA sobre uma irregularidade, que poderia ser fictícia.
A partir do tema lixo, foi fácil falar de uma alternativa para o lixo – a reciclagem,
principalmente porque as crianças da Escola Nossa Senhora do Sagrado Coração
estão inseridas em uma comunidade que tem como atividade econômica principal a
coleta de material reciclável. Foi feita a leitura do texto Recicle com curiosidades a
respeito da reciclagem e se discutiu sobre o assunto. No encontro seguinte, fizemos
um brinquedo chamado de “vai-vem” e um “porta – trecos” para as crianças
presentearem as mães no dia das mães, utilizando garrafas pet.
No último encontro da unidade trabalhou-se um texto sobre energia enfocando
conceito e tipos de energia conhecidas e/ou utilizadas. Foi dramatizada, com
fantoches feitos em sacos de supermercados, a história da pilha e se fez uma
discussão sobre fontes alternativas de energia. Essa atividade foi encerrada com a
produção de um texto sobre energia alternativa e com a confecção de um cata-vento
(uma usina eólica) de cartolina.
DISCUSSÃO: A leitura na sociedade brasileira, é condição para dar voz ao cidadão.
É preciso prepará-lo para que ele no ato de ler faça uma leitura da vida, sendo
capaz de se transformar, bem como, ao espaço histórico e geográfico no qual está
inserido.
O trabalho com leitura crítico-reflexiva permite apurar o senso crítico dos leitores, em
relação aos textos (textos de todos os tipos) que consomem, abrindo-lhes o caminho
para avaliarem a realidade e a si mesmo, para que possam responder ao sistema e
as estruturas de poder criadas e institucionalizadas pela sociedade. Para BORDINI
(1980) e FILIPOUSKI (1985), a leitura, enquanto forma de apreensão do mundo,
desenvolve e estimula atividades sensibilizantes preparatórias, já que o texto, por se
aproximar da realidade psicológica e social dos indivíduos, atua como meio de
refinamento cognitivo, emocional e socializador.
Este projeto, para cumprir sua função socializadora, tem procurado trabalhar com
uma visão de leitura crítico-reflexiva que seja também emancipatória, utilizando
textos que possibilitem aos participantes identificar neles a expressão da
consciência, dos sentimentos populares, da realidade vivida, conhecida e
identificável, resgatando o conhecimento, tanto no que se refere às formas de sua
produção, não trabalhadas na escola, quanto à manipulação que sofrem em seu
processo de transposição para conteúdo escolar.
O projeto buscou, pela variedade de textos, atender a necessidade de informação

(função cognitiva) que os alunos têm. Para isso trabalhou-se com os textos
informativos, que fornecessem elementos para enriquecer o conhecimento; as
atividades utilizaram: filmes, textos jornalísticos, propagandas, comerciais, sites
oficiais e educativos na internet, tanto escritos quanto com outras linguagens
gráficas, como por exemplo, imagens. Isso porque os textos produzidos pelos meios
de comunicação de massa, escritos ou falados, segundo ROUANET (1978),
colaboram para a difusão da ideologia e para a cristalização das concepções
hegemônicas na sociedade, visto que aglutinam e facilitam a concepção de mundo,
criam e desenvolvem necessidades. É importante lembrar que a literatura comercial,
aquela a qual as crianças têm mais acesso (jornais, revistas e, principalmente,
televisão) “indica qual é a filosofia da época, isto é, qual é a massa de sentimentos e
concepções de mundo que predomina na multidão silenciosa...” (Idem, p. 77), por
isso é necessário prepará-las para essa leitura, para que façam à leitura da
mensagem subjacente ao texto e possam rebelar-se ou não a proposta do autor,
sejam “sujeitos no/do ato de ler”.
CONCLUSÕES: Com relação a essa proposta de atividades, concluiu-se que:
• alguns alunos desconheciam os recursos da informática e outros, nunca
tinham tido acesso ao computador;
• o computador facilitou a compreensão dos assuntos discutidos, as
imagens coloridas e com movimento, fizeram com que as crianças
prestassem atenção as informações disponibilizadas;
• a partir do contato com o computador, as crianças compreenderam melhor
as informações, as atividades fluíram melhor, elas participaram e se
expressaram com facilidade (elaboraram suas idéias e sugestões sobre os
assuntos estudados, repensaram alguns conceitos que possuíam sobre
eles, algumas crianças desenvolveram conceitos mais elaborados), as
discussões foram produtivas;
• existem dificuldades nas questões referentes ao domínio da língua escrita,
como por exemplo, a grafia correta das palavras e a organização da
seqüência lógica do pensamento tanto, oral quanto, escrito;
• a falta de disciplina de alguns alunos demonstra que as escolas não
desenvolvem atividades que possibilitem aos alunos interação entre seu
cotidiano e os conteúdos trabalhados;
• as relações estabelecidas pelos alunos entre os assuntos discutidos e as
atividades desenvolvidas, no Projeto, demonstraram que estes
internalizaram os conhecimentos em discussão, como por exemplo, a
relação entre o cata - vento e a energia eólica, e firmeza quando
discutiram sobre o lixo depositado nas encostas e dentro dos rios que
cortam a cidade, e que os objetivos propostos foram alcançados.
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APRESENTAÇÃO DA II SEMANA ACADÊMICA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CASCAVEL, COM O TEMA: HISTÓRIA DE VIDA EMPRESARIAL
Geysler Rogis Flor Bertolini 1
Maria Inês Presrlak
Adriany Magali Malinowski Santos
Sandra M. S. Lago
Elizandra da Silva
Cláudio A. Rojo
Suelen Miranda
Júlio Cezar Clazer
Juliana Gaffuri
Rosana Marcela Schmidt
ÁREA TEMÁTICA: Educação
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Painel
RESUMO: O tema escolhido para a II Semana Acadêmica de Administração de 2005 foi
realizado à medida que se observou o interesse dos acadêmicos em ouvir histórias de
empresários que alcançaram o sucesso empresarial, pois foi visto que o relato de
experiências vividas por empresários podem contribuir para crescimento pessoal e
profissional da comunidade acadêmica do curso de Administração. Assim, o grande
objetivo do evento foi de proporcionar aos alunos do curso de administração,
crescimento profissional e pessoal, através do compartilhamento de experiências
relatadas por empresários de destaque da região e suas trajetórias de vida empresarial
além de despertar aos participantes a necessidade de identificação das oportunidades
de negócios no mercado. O evento foi realizado nos dias 03, 04 e 05 de outubro de
2005, sendo que em cada noite foi proferida uma palestra, ou seja, um empresário
relatou sua experiência de vida empresarial e a seguir aconteceu o respectivo debate a
respeito do tema e explanações apresentadas.
PALAVRAS-CHAVE: Administração, Empreendedorismo, Mercado.
INTRODUÇÃO: Para uma atuação no mercado de trabalho com maior qualidade, é
necessário que os acadêmicos tenham conhecimento da região em que irão atuar. Para
isso, nada melhor que ouvir relatos e histórias de empreendedores de sucesso em
nossa região. Sendo assim o tema escolhido para a II Semana Acadêmica de
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Administração de 2005 foi “História de Vida empresarial”, justifica-se à medida que se
observou o interesse dos acadêmicos em ouvir histórias de empresários que
alcançaram o sucesso empresarial. Para tanto, foi planejado a execução de palestras
onde empreendedores relatassem sua história de vida empresarial, a fim de passar
experiências, dificuldades e oportunidades do mercado local. Reforçando o tema
Schumpeter (1982) e Dornelas (2001) afirmam que o empreendedor cria contextos
adequados à realização de projetos, amplia constantemente seus relacionamentos e
adota uma postura de aprendizado permanente. Porém Degen (1989) afirma que
existem fatores inibidores do potencial empreendedor, sendo eles: a imagem social, a
disposição para assumir riscos e o capital social. Com a contribuição dos palestrantes
esperava-se a ampliação das características dos empreendedores e a diminuição dos
fatores inibidores dos potenciais empreendedores.
OBJETIVOS: Geral: Proporcionar aos acadêmicos do curso de administração
crescimento profissional e pessoal, através do compartilhamento de experiências
relatadas por empresários de destaque da região e suas trajetórias de vida empresarial.
Específicos: a) Proporcionar aos acadêmicos do curso de Administração a
apresentação da realidade empresarial do município e da região; b) Despertar nos
participantes a importância da necessidade de identificação das oportunidades de
negócios no mercado; c) Gerar debate entre os participantes do evento.
MÉTODOS: O evento foi realizado das 19:30 às 22:30 horas, nos dias 03, 04 e 05 de
outubro de 2005 no anfiteatro da Unioeste no campus de cascavel, sendo que em cada
noite foi proferida uma palestra, ou seja, um empresário relatou sua experiência de vida
empresarial e a seguir aconteceu o respectivo debate a respeito do tema e explanações
apresentadas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: No evento foram apresentadas histórias de três
empresários do município. A história da primeira noite foi relatada pelo empreendedor
Saulo Pegoraro, proprietário da empresa Pegoraro Indústria e Comércio. O empresário
contou sua trajetória de vida empresarial destacando sua falta de curso superior e os
seus experimentos e invenções com adubo orgânico. Na segunda apresentação, a
história foi contada pelo empresário Roberto Kaefer, sócio-proprietário da empresa
Globoaves. O empresário contou sobre o início da empresa e toda a sua história,
construída com esforços da família e com o investimento contínuo na área da
avicultura, ressaltando a importância do investimento e das relações interpessoais. A
terceira e última história foi contada pela empresária Susana Gasparovic Kasprzack,
proprietária da empresa Claudia Flores. A palestrante, além de contar a história da
empresa, falou sobre sua experiência no associativismo, enquanto associada e expresidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, enfatizando a importância
do associativismo e da participação em entidades de classe por parte dos empresários.
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O evento atingiu 291 acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Econômicas e
Ciências Contábeis.
CONCLUSÃO: Com a realização da semana acadêmica, pode-se afirmar que houve a
aproximação dos acadêmicos com as realidades práticas e atuais que vem suprir as
lacunas não preenchidas pelas aulas teóricas desenvolvidas durante os anos de
graduação.
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AS IDÉIAS PRINCIPAIS DO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Andréia Büttner Ciani1, Fabiana Magda Garcia Papani2
Área temática: 4 educação.
Modalidade de apresentação: Comunicação oral.
RESUMO: Este artigo refere-se ao trabalho de extensão denominado Idéias
Fundamentais do Cálculo, o qual visa o aprofundamento dos conceitos principais do
Cálculo Diferencial e Integral. Para isso, fomos pesquisar a sua origem com o objetivo
de melhor compreender as idéias e conceitos que o fundamentam. A ênfase está nas
idéias, explorando os problemas que motivaram o desenvolvimento do Cálculo, em
detrimento às regras e procedimentos. A utilização do software MAPLE possibilita uma
exploração mais ampla das idéias à medida que nos auxilia agilizando cálculos e
possibilitando a visualização de gráficos. O trabalho conta com duas professoras e
quatro estagiários, três alunos do curso de Engenharia Civil da UNIOESTE e um aluno
do curso de Licenciatura em Matemática.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Cálculo, Diferencial e Integral, Maple.
INTRODUÇÃO: Da experiência e do contato com alunos e professores do Ensino
Médio e alunos da disciplina Cálculo Diferencial e Integral dos cursos de Ciências
Exatas percebe-se uma dificuldade na expressão e na aplicação das idéias principais
do Cálculo. Inclusive, o alcançar êxito na disciplina pode implicar na aprendizagem em
lidar com algumas técnicas de calcular em determinadas situações específicas,
desprovidas de um contexto teórico amplo que as justifique. Parece que falta uma
compreensão do todo. Isso acarreta num entrave para transferir o conhecimento a
outras situações, para resolver problemas diferentes dos modelos resolvidos no curso,
mas para os quais a mesma teoria é suficiente. Por outro lado, há uma preocupação a
nível nacional com o alto índice de reprovações nessa disciplina nos mais diversos
cursos universitários e com os motivos que acarretam tais reprovações. Verifica-se o
grande número de trabalhos de pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de Cálculo
em eventos científicos nas áreas de Matemática Aplicada e Educação Matemática.
Este trabalho situa-se na questão do ensino e aprendizagem do Cálculo. Objetiva-se
focalizar os conceitos das disciplinas de Cálculo nos diversos cursos, bem como a
Matemática do Ensino Médio a qual é, principalmente no que se refere ao conceito de
função, a base para que se possa expressar em linguagem matemática os problemas
que originaram o Cálculo e desenvolver matematicamente suas idéias. Na Matemática,
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a idéia de relação possibilitou a descrição de variações quantitativas interdependentes.
Concordamos com Estevão (2003) que os fenômenos que observamos na Natureza
estão relacionados uns com os outros. A temperatura ambiente depende da hora do
dia; o rendimento do capital depende da taxa de juros; o espaço percorrido por um
móvel depende do tempo; a área de um quadrado depende do lado. As diferentes
variáveis que intervêm num fenômeno estão intimamente relacionadas umas com as
outras. O conceito de função veio a evoluir ao longo dos séculos e a introdução do
método analítico na definição de função (séc. XVI, séc. XVII) veio revolucionar a
Matemática, a qual assumiu um papel central em todas as ciências exatas. Assim, o
conceito de função que hoje nos parece simples é o resultado de uma evolução
histórica, conduzindo cada vez mais à abstração. Os matemáticos do século XVII,
nomeadamente Fermat e Descartes, com a introdução das coordenadas cartesianas,
transformaram problemas geométricos em problemas algébricos. Assim, a parábola
deixa de ser estudada como uma curva com determinadas propriedades geométricas e
passa a ser estudada a função que a representa. Esta abordagem conduziu a
resultados surpreendentes e o progresso da Matemática foi notório em curto espaço de
tempo. A partir desta época uma função identifica-se com uma fórmula que permite
calcular f(x), conhecendo x. Nos séculos XVIII e XIX desenvolve-se a análise
conduzindo à noção geral de função, que permite uma generalização e uma
simplificação das teorias matemáticas. Surgem também, nestes séculos, e como
conseqüência da evolução do estudo de funções, numerosas aplicações da
Matemática a outras ciências. Partindo da observação, os cientistas procuravam uma
fórmula matemática (uma função) para explicar os sucessivos resultados obtidos. A
função é o modelo matemático que explica a relação entre as variáveis. Dessa forma, a
idéia de função permitiu a expressão matemática dos problemas que originaram o
Cálculo. No entanto, tais problemas já existiam e encontraram sua expressão e seu
esboço de solução em cada época, mesmo que bem anterior à formalização do
conceito de função e, em cada civilização, com os recursos lingüísticos, gráficos,
matemáticos e de registro disponíveis. Segundo Monteiro (2003) os gregos já sabiam
calcular a área de qualquer região poligonal, dividindo-a em triângulos e somando as
áreas obtidas. Para o cálculo de áreas de regiões planas limitadas por curvas, eles
usavam o chamado Método da Exaustão. Esse método consistia em considerar
polígonos inscritos e circunscritos à região. Aumentando o número de lados dos
polígonos, eles conseguiam chegar a valores bem próximos do valor real da área. Na
linguagem atual dizemos "a área do círculo é o limite das áreas dos polígonos
regulares a ele inscritos, quando o número de lados tende a infinito" (e também é igual
ao limite das áreas dos polígonos circunscritos). Ainda segundo Monteiro (2003), a
diferença entre o método de exaustão e o limite do Cálculo Diferencial e Integral reside
apenas no fato de os gregos não conseguiram realizar a passagem ao infinito, pois não
tinham noção de um continuum aritmético. Note-se que o método da exaustão não
exige que o polígono inscrito chegue a coincidir com o círculo, mas apenas lida com o
fato de a diferença poder ser tão pequena quanto desejarmos. Para avaliar até que
ponto chegaram os gregos, basta lembrar que Arquimedes (287-212 a.C.) realizou o
Cálculo da área sob a parábola antecipando-se, assim, em mais de dezessete séculos
aos resultados do Cálculo Integral. Segundo Gianeri (2005), Pierre de Fermat (1601-

1665) estudou funções, com os instrumentos da Geometria Analítica que ele mesmo
desenvolveu (antes mesmo de René Descartes), encontrou um método de determinar
máximos e mínimos de funções analisando os pontos do gráfico em que a reta
tangente é horizontal. As idéias de Fermat foram depois ampliadas e aprofundadas
pelos ingleses John Wallis (1616-1703), Isaac Barrow (1630-1677) e Isaac Newton
(1642-1727) e pelo alemão Gottfried Leibniz (1646-1716). Ainda em Gianeri (2005),
quando do seu surgimento, no século XVII, o Cálculo tinha por objetivo resolver quatro
classes principais de problemas científicos e matemáticos daquela época: 1)
Determinação da reta tangente a uma curva, em um dado ponto desta. 2)
Determinação do comprimento de uma curva, da área de uma região e do volume de
um sólido. 3) Determinação dos valores máximo e mínimo de uma quantidade - por
exemplo, as distâncias máxima e mínima de um corpo celeste a outro, ou qual ângulo
de lançamento proporciona alcance máximo a um projétil. 4) Conhecendo uma fórmula
que descreva a distância percorrida por um corpo, em um intervalo qualquer de tempo,
determinar a velocidade e a aceleração dele, em cada instante ao longo de tal
intervalo. Reciprocamente, a partir de uma fórmula para a velocidade ou para a
aceleração de um corpo, em qualquer instante, ao longo de um dado intervalo de
tempo, determinar a distância percorrida pelo corpo em tal intervalo. Destes problemas
ocuparam-se grandes cientistas do século XVII, porém o clímax destes esforços
comungados por Leibniz e Newton, foi o fato de ambos terem inventado o Cálculo de
modo independente, quer seja por motivações diferentes ou pela adoção de
metodologias e terminologias também distintas. É quase consenso hoje que Leibniz o
inventou cerca de 10 anos depois de Newton, mas os resultados por ele obtidos foram
tornados públicos 20 anos antes dos de Newton. O próximo passo importante para o
desenvolvimento do Cálculo foi dado por Barrow que criou um método de achar a reta
tangente ao gráfico de uma função em um ponto P. Newton provou o que hoje é
chamado de Teorema Fundamental do Cálculo, que estabelece a relação entre o
Cálculo Diferencial e o Cálculo Integral. Simmons (1987) lembra que em cada um dos
problemas que motivaram seu desenvolvimento, o cálculo de uma quantidade é feito
como limite de outras quantidades mais fáceis de calcular. É essa a idéia básica que
permeia o Curso de Cálculo Diferencial e Integral. Entretanto, os matemáticos antigos
lidaram com essa idéia de aproximações e limites de modo intuitivo por dois séculos.
Percebiam a falta do mesmo nível do rigor ensinado pelos gregos antigos para
poderem justificar formalmente os procedimentos, e até mesmo evitar contradições e
erros que fizeram. A humanidade precisou esperar até o século XIX para que este rigor
fosse finalmente encontrado por Augustin-Louis Cauchy (1789-1857), que criou uma
definição formal de limite. Essa demora de 2 séculos sinaliza para uma dificuldade de
compreensão desse conceito. Após o estabelecimento dos fundamentos do Cálculo,
torna-se possível a análise de problemas físicos de real importância, com precisão e
rigor jamais experimentados. São estabelecidos os fundamentos da Mecânica dos
Sólidos e dos Fluidos e tem início o estudo das Equações Diferenciais e Integrais. O
Cálculo Diferencial e Integral nasceu motivado por alguns poucos problemas, mas a
abstração e a sofisticação das idéias que a partir dali foram sendo desenvolvidas fez
com que ele se tornasse hoje um assunto fundamental, com aplicações não só em
Matemática. O Cálculo Diferencial e Integral é usado na determinação de órbitas de

astros, satélites, mísseis; na análise de crescimento de populações (de humanos,
bactérias, ou outra qualquer); em medidas de fluxos (fluxo sangüíneo na saída do
coração, fluxo de carros nas estradas, fluxo da água nos canos); em importantes
problemas de otimização, tais como achar as quantidades ideais de produção que
minimizam custos, quais as que maximizam lucros; determinar qual a melhor maneira
de empilhar pacotes sob certas condições, como construir reservatórios com máxima
capacidade e custo fixado, como achar o melhor caminho de modo a minimizar o
tempo de percurso e qual o melhor ângulo para se construir um teto com certas
características. Por esse motivo, o Cálculo Diferencial e Integral é hoje considerado um
instrumento indispensável de pensamento em quase todos os campos da ciência pura
ou aplicada e até mesmo em algumas Ciências Sociais. Na atualidade, as noções
centrais do Cálculo encontram-se entre as mais requisitadas nas tarefas
interdisciplinares de modelagem. (MONTEIRO, 2003) Apesar de sua notória
importância, o Cálculo Diferencial e Integral é diferente de tudo o que o aluno
ingressante na Universidade já estudou. Ele é dinâmico, trata da variação, de
movimento e de quantidades que se modificam, tendendo a outras quantidades. Essa
diferença dependente de uma linguagem nova e rigorosa, o que pode justificar as
dificuldades na aprendizagem do Cálculo. Uma forma de potencializar a compreensão
dos conceitos sem se perder aos cálculos foi utilizar o software MAPLE, pois o mesmo
possibilita rapidamente a visualização de gráficos de funções, sua sobreposição, o que
é interessante para uma comparação, identificação de regularidades e diferenças.
Também resolve equações, calcula imagens de funções, cálculo de limites, derivadas e
integrais. Isso possibilita que se trabalhe com o Cálculo numa outra perspectiva, mais
próxima daquela que o aluno vai se deparar quando adentrar ao mercado de trabalho.
A idéia deste projeto é ampliar uma reflexão, por meio de pesquisa e estudos, sobre os
problemas que envolvem o ensino-aprendizagem de Cálculo, elaborar uma estratégia
de ação e colocá-la em prática num curso destinado ao público que se encontra
envolvido com o assunto. São diversos os autores que desenvolvem pesquisas sobre o
ensino e aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral e sobre os conceitos
matemáticos que o fundamentam. Como por exemplo: Baldino e Cabral (2000) que
propõem uma abordagem do cálculo a partir do resgate do conceito de infinitésimo e
com a utilização de software; Diogo (2000) em sua dissertação de mestrado aponta
que a abstração rigorosa presente nas definições de limite, derivada e integral é a
responsável pela dificuldade no ensino e aprendizagem de tais conceitos. Sugere um
software educacional com experiências matemáticas em forma de jogos
computacionais, apoiada na modelagem, como alternativa para o ensino de Cálculo.
Baldino et all (1995) apresentam uma alternativa ao ensino de Cálculo, propõem uma
reformulação desde o Ensino Fundamental e Médio: que se trabalhe o conceito de
operador multiplicativo, que se expresse um valor em função de outro e que se
antecipe o conceito de derivada por meio de exercícios nos quais se expresse o
coeficiente angular em função de uma variável. Neste trabalho, opta-se por enfatizar a
compreensão dos conceitos: Função, Limite, Derivada e Integral e das idéias das
relações entre eles; bem como explorar o software Maple como uma ferramenta no
ensino-aprendizagem do Cálculo. Isso em detrimento às técnicas de resolução e aos
exercícios repetitivos. Uma atividade deste tipo justifica-se nas dificuldades históricas

relacionadas ao desenvolvimento e à aprendizagem do Cálculo em diversos cursos nos
quais tal disciplina encontra-se inserida.
OBJETIVOS: Trabalhar o Cálculo Diferencial e Integral focalizando as idéias que o
originaram no decorrer da história e que o fundamentam. Trabalhar os conceitos:
Função, Limite, Derivada e Integral. Utilizar o software Maple como ferramenta para o
ensino dos conceitos mencionados.
MÉTODOS: O trabalho constitui-se de reuniões semanais para estudos e pesquisas e
elaboração de um curso ofertado para alunos dos curso de ciências exatas e
Tecnológicas do ensino superior, os quais estão diretamente envolvidos com o estudo
do cálculo, bem como àqueles que não trabalham diretamente com o Cálculo, mas com
seus pré-requisitos, como é o caso dos alunos e professores do Ensino Médio, conta
com a colaboração de duas professoras formadas em Matemática e/ou Educação
Matemática e 3 acadêmicos do Curso de Engenharia Civil e 1 acadêmico do Curso de
Matemática. Todo o trabalho é voltado ao estudo do surgimento e da evolução do
Cálculo, centralizando-se na pesquisa em como trabalhar as idéias fundamentais do
Cálculo com compreensão.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O projeto encontra-se em seu início e até o momento
o que mais chamou a atenção foi o seguinte episódio:
Diante do problema: Dado uma lâmina quadrada de 20 cm de lado, se recortarmos um
quadrado de cada canto e montarmos uma caixa, qual ser o tamanho x do lado do
quadrado para se obter uma caixa de volume máximo? Após algumas discussões e
esclarecimentos, os estagiários conseguiram expressar o volume em função do
tamanho dos lados dos quadrados retirados dos cantos da lâmina, x. O problema já era
conhecido. Primeiramente fazendo a área da base: Ab=(l - 2x)² e daí o volume, V=Ab.h
que implica V=(l² - 4lx +4x²).x. Como l = 20, substituíram e simplificaram a expressão,
chegando a V=4x³-80x²+400x. Eles fizeram a seguinte passagem: V=x³-20x²+100x.
Não se deram conta de que tal “simplificação” não poderia ser realizada apenas de um
lado da expressão. Talvez isso se deva à repetição desse procedimento nos casos de
equação, quando as mesmas estão igualadas a zero, pois se divide os dois membros
da igualdade por um mesmo valor, mas no membro que tem o zero, ele permanece,
uma vez que zero dividido por qualquer número é sempre zero. Neste caso, o volume
deveria também ser dividido por 4, o que não ocorreu, nem na resposta final. Tal
procedimento se perdeu, foi realizado como algo estanque. Um deles, imediatamente,
igualou a expressão a zero: x³-20x²+100x=0. Colocou o x em evidência:
x(x²-20x+100)=0 e encontrou os zeros da nova expressão: x = 0 e x = 40. Escolheu 40
como resultado final do problema. No entanto, o zero dessa expressão não era
significativo para responder a questão do volume. Os outros colegas disseram que era
necessário derivar a expressão o que todos rapidamente concordaram. Pode ser que
essa referência deva-se a estarmos falando de Cálculo e todo mundo sabe que nos

problemas de Cálculo deve-se derivar ou integrar.

CONCLUSÕES: Apesar do propósito do projeto partir do pressuposto de que os
alunos vêm “carregados” de algoritmos e fórmulas, mas lhes falta a compreensão, nos
surpreendemos com a atitude dos estagiários e com a nossa dificuldade em conduzir o
desenvolvimento para a exploração dos conceitos, da interpretação do problema e da
experimentação. Fomos atropelados pelas técnicas. Os alunos tiveram uma dificuldade
em definir quais seriam as variáveis e como expressar uma em função de outra, ou
seja, de como descrever matematicamente o problema. Parece que eles foram
tomados por atitudes mecânicas, sem uma avaliação da sua representatividade diante
do problema. A força de aplicação do método foi maior do que a sua real necessidade
na resolução do problema e do que também a compreensão dos significados dos
conceitos. Muitos alunos esbarram nas dificuldades representadas pela linguagem
matemática do Cálculo, e não pelas idéias em si. Talvez, as idéias fundamentais do
Cálculo podem ser construídas, desde que se leve em consideração a distinção entre a
lógica da Matemática pronta e a lógica da Matemática em construção. A maneira de
ensinar deve seguir muito mais a lógica da Matemática em construção, do que a lógica
da Matemática pronta e formalizada.
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Área temática: Educação - 04
Modalidade de apresentação: Sessão de painel

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 no programa de
atendimento às Escolas de Ensino Fundamental e Médio das redes Pública e
Privada de Ensino dos municípios de Cascavel e Região Oeste e Sudoeste, Escolas
Profissionalizantes e Ensino Superior, para esclarecimentos da forma e
funcionamento dos órgãos que constituem o ser humano. Foram atendidos nas
dependências do Laboratório de Anatomia Humana da Unioeste - Campus de
Cascavel, durante o ano de 2005, 3205 alunos da rede Pública e Privada de Ensino
e 46 pessoas que se beneficiaram com empréstimos de peças anatômicas.
Observamos que a não formalidade adotada nestas visitações leva a um
aprendizado muito maior, que muitas vezes não se consegue no sistema de aula
formal.
Palavras-chave: Visitas, Laboratório, Anatomia Humana.

Introdução: Sabemos que o estudo da anatomia é de suma importância, pois
através dele temos subsídios para conhecer as capacidades mais aprofundadas
específicas do próprio corpo, levando-nos ao entendimento das infinitas
potencialidades do ser humano (Gardner, 1988).
Anatomia é a ciência das estruturas corporais e das relações entre estas estruturas.
A anatomia foi inicialmente estudada por dissecção, a separação pelo corte, das
estruturas corporais, afim de estudar suas relações. Assim, o estudar a anatomia
envolve, usualmente, o aprendizado sobre as estruturas e os processos “gerais” que
são encontrados na maioria dos adultos (Tortora & Grabowski, 2002).
Observamos que a pura coleção de dados e as habituais descrições muito
pormenorizadas do corpo humano, tornam o aprendizado da anatomia, árido, e
pouco motivador, além de demandar uma memória prodigiosa. É preferível sempre
que possível, emitir e estudar os fatos em suas mútuas relações, em detrimento a
exposições minuciosas e cheias de particularidades (Dângelo & Fattini, 1988).
De acordo com Ferreira, (1999) outro fator importante na aprendizagem da anatomia
é a estratégia de ensino, que deve ser de maneira bastante diversificada para se
evitar a cansativa repetição dos meios. Por exemplo, as tradicionais aulas do
colégio, podem ser substituídas por palestras realizadas em locais diferentes das
salas de aulas convencionais, aumentando assim, o interesse e participação dos
alunos.
Os ensinos fundamental e médio, visam adequar o estudo do corpo humano, de
forma dinâmica, interligando os diferentes sistemas orgânicos de maneira objetiva,
levando especialmente os jovens estudantes a analisar com eficiência os problemas
de sua própria vida, de modo a chegar às decisões acertadas (Ferreira, 1999).

Objetivos: Integrar a UNIOESTE, com as 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 a professores, alunos e comunidade em geral, no sentido de reconhecer
a importância de nosso 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, cartazes, para trabalhos, palestras e feiras de ciências
e Aprimorar a formação de monitores.
Métodos: Esse trabalho foi executado em três etapas conforme segue:
PARTE I - ATENDIMENTO ÀS VISITAS
Este trabalho é de natureza qualitativa e descritiva, tendo como principal proposta
investigar as características da ação educativa não formal de uma coleção de peças
anatômicas. Organizamos para exposição uma aula teórica com diapositivos, peças
anatômicas isoladas, um esqueleto e o cadáver humano, além de alguns modelos
em gesso de alguns sistemas do corpo humano. Este acervo faz parte da coleção do
Laboratório de Anatomia Humana da UNIOESTE, Campus de Cascavel.
Para atendimento das visitas, foram selecionados alunos, que cursaram a disciplina
anatomia humana, estando aptos a expor sobre as características morfofuncionais
de todos os sistemas orgânicos. Durante as visitas, foram abordados os seguintes
aspectos:
- Origem e respeito do cadáver desconhecido;
- Conservação do cadáver e peças cadavéricas isoladas;
- Cursos de graduação que estudam anatomia humana;
- Conceito de anatomia humana;
- Organização geral do corpo humano;
- Breve apresentação dos sistemas que constituem o corpo humano, utilizando-se
de recursos audio-visuais do tipo diapositivos;
- Observação do cadáver e peças cadavéricas isoladas;
- Encerramento da visita com registro no livro de presença.
As visitas foram realizadas em grupos de no máximo 40 alunos, nos períodos da
manhã, tarde e noite de acordo com agendamento prévio realizado na recepção do
Laboratório de Anatomia Humana.
PARTE II- EMPRÉSTIMO DE PEÇAS ANATÔMICAS, MODELOS EM GESSO E
CARTAZES
Foram realizados empréstimos de peças anatômicas humanas, modelos em gesso e
cartazes para a comunidade em geral, mediante preenchimento de ficha e
recebimento de termo de autorização para deslocamento do material.

Etapa llI- Orientação às Feiras de Ciências e outros
Grande parte das peças solicitadas estiveram relacionadas com a utilização em
Feiras de Ciências, palestras ou estágios. A orientação foi realizada mediante
explicações teóricas e ou práticas dos assuntos de interesse.
Resultados e Discussão: O projeto atendeu 3.205 visitantes durante o período de
abril a novembro de 2005, sendo 1.928 alunos de Instituições Públicas do Município
de Cascavel; 873 alunos de Instituições Públicas da Região Oeste e Sudoeste do
Paraná; 398 alunos de Instituições Privadas de Cascavel e Região e 06 pessoas
visitantes desvinculados de Escolas, esses dados podem ser observados na Tabela
1.
Tabela 1 - Atendimento de Vistas no Laboratório de Anatomia Humana
INSTITUIÇÃO
Instituições Públicas do
Município de Cascavel
Instituições Públicas da Região
Oeste e Sudoeste do Paraná
Instituições Privadas de Cascavel e
Região
Visitantes Desvinculados de Escolas
TOTAL

NÚMERO DE PESSOAS
ATENDIDAS
1.928
873
398
06
3.205

Durante o projeto foram realizados 46 empréstimos (com uma ou mais peças em
cada empréstimo) totalizando 256 peças anatômicas, para fins de palestras, aulas
do ensino público e mostra em feiras de ciências, palestras e estágio etc. Na maioria
das vezes, as pessoas que efetivavam um empréstimo de material, também
solicitavam explicação sobre o mesmo para apresentação.
O projeto beneficiou 20 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; 06 docentes da Disciplina de Anatomia Humana, que tiveram oportunidade
de realizar um trabalho de extrema relevância para a Comunidade Universitária e
Extra-universitária. A Tabela 2 demonstram os dados mencionados.
Tabela 2 - Beneficiados com o Projeto de Extensão Universitária
CATEGORIAS DOS BENEFICIADOS
Acadêmicos da UNIOESTE - Campus de
Cascavel
Funcionários do Laboratório de Anatomia
Humana

NÚMERO DE PESSOAS
BENEFICIADAS
20
03

Docentes da Unioeste - Campus de
Cascavel da Disciplina de Anatomia
Humana
Acadêmicos da Unioeste e de Instituições
Públicas e Privadas de Cascavel
(Empréstimo de Peças Anatômicas)
TOTAL

06

46
75

Esta experiência confirmou que as atividades de extensão tornam o profissional
crítico e o impulsionam a exercer sua profissão com cidadania (Schön, 1992;
Gonçalves, 2000). Este estudo tem contribuído para que a formação profissional
seja socialmente engajada, mediante troca de saberes e experiências, na medida
que reelabora o conhecimento anatômico com vistas a soluções para os problemas
reais da comunidade. Este projeto envolveu a capacitação de estudantes, tendo
promovido o ensino-aprendizagem de Anatomia Humana em contato direto com a
comunidade. As ações do projeto, proporcionaram aos monitores envolvidos no
projeto o conhecimento das suas próprias potencialidades, imprescindível para o
desenvolvimento pessoal e profissional, o que permite corroborar as afirmações de
Nóvoa, (1992).
O desenvolvimento de atividades que possibilitam intercâmbio de conhecimentos
entre o Laboratório de Anatomia Humana e setores da sociedade, contribui 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, tais
atividades contemplam a integração entre a ciência e a cultura e a arte, mediante a
socialização do conhecimento de maneira transdisciplinar.
Este projeto de Extensão tem adotado estratégias de mediação para repassar
conhecimento ao visitante, as quais foram sendo aprimoradas conforme a clientela.
Os estudantes vinculados ao projeto, ao perceberem necessidades e interesses dos
visitantes, ajustavam as ações do projeto. Dessa forma, a metodologia de trabalho
causou impacto social, mediante o conhecimento anatômico transferido, e, ao
mesmo tempo promoveu inclusão social e capacitação do futuro profissional,
representado pelos acadêmicos participantes do projeto.
Conclusões: Os resultados obtidos desse estudo foram satisfatórios, pois
conseguimos: 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.
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BRINQUEDOS COM SUCATA: UMA CONSTRUÇÃO POSSÍVEL PARA
TRANSFORMAR O COTIDIANO NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS
Maria Cecília Braz Ribeiro de Souza1
Área Temática: Educação
Comunicação Oral
RESUMO: Este artigo se refere a um projeto de extensão realizado entre 02 e 22 de
julho de 2005 no Curso de Pedagogia do Campo no Campus da UNIOESTE de
Francisco Beltrão. Trata-se de um projeto teórico-prático que teve por objetivo a
formação de educadores no trabalho com crianças pequenas. Cabe aqui trazer uma
síntese do conteúdo teórico abordado durante a realização do projeto, e uma idéia
das atividades práticas e resultados que se deram durante os trabalhos. Tendo como
referência a Psicanálise e a Teoria Histórico-cultural, o artigo busca dar uma
dimensão do debate sobre o brincar nestas duas correntes teóricas da Psicologia
que se encontram no bojo da compreensão da temática do brincar e suas inserções
na prática educativa. A Psicanálise tem sua contribuição maior no que se refere ao
reconhecimento da atividade como um meio pelo qual a criança se relaciona, se
desenvolve e aprende a lidar com seus conflitos internos dados pelo próprio
desenvolvimento do psiquismo, bem como atrelado às relações interpessoais
presentes na vida infantil. Por outro lado, a Teoria Histórico-cultural coloca o papel
do brinquedo como fundamental para a aprendizagem que gera desenvolvimento
das funções psíquicas superiores.
Palavras-chave: Brincar, desenvolvimento, aprendizagem.
INTRODUÇÃO- O BRINCAR PARA A PSICANÁLISE: A brincadeira é universal e
própria da saúde psíquica, possibilita desenvolvimento e conduz aos
relacionamentos grupais. O brincar pode servir tanto a comunicação interna (consigo
mesmo) e com os outros. É considerada uma atividade, e como tal implica ação.
Para o bebê é fascinante tocar, manipular, pegar com força, perceber peso e textura,
apanhar algo com o indicador e o polegar. Um brinquedo é um estímulo para o novo
aprendiz. Levar objetos à boca é um brincar muito sério para a criança pequena,
assim, vão sendo construídas as noções de quente-frio, líquido sólido, áspero-liso
etc. Quando nasce, o bebê precisa adaptar-se a um mundo novo que deve conhecer
e compreender, sendo assim, muitas de suas explorações no ambiente constituirão
a base de sua futura atividade lúdica. Entendendo aqui atividade lúdica como toda
ação relacionada ao brincar. Essa área do brincar de que falamos não é a realidade
psíquica interna, ela está fora do indivíduo, no entanto não é o mundo externo. O
que ocorre é que ela traz para dentro dessa área da brincadeira, objetos ou
fenômenos oriundos da realidade externa para atender situações ou aspectos da
realidade interna, intrapessoal. Freud (1856-1939) observou em seus trabalhos que
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a criança brinca não somente para repetir situações prazerosas, mas também para
elaborar situações conflitantes e dolorosas. Klein (1973), inspirada nas observações
de Freud, constatou que o brincar da criança poderia simbolicamente representar
sua ansiedade e fantasia, inconscientes. Hoje sabemos que desde bebê o ser
humano brinca para lidar com suas angústias. Assim, vamos encontrar brincadeiras
comuns universais, ou seja, brincadeiras que são próprias do desenvolvimento
infantil, independente da cultura e lugar. O brincar é uma atividade que implica
confiança e pertence inicialmente ao espaço entre a mãe e o bebê. O brincar
envolve o corpo que se excita diante da brincadeira. Mas quando intensa, a
excitação ameaça o brincar. Brincar essencialmente satisfaz, mesmo que leve a
certo grau de ansiedade, porém em nível suportável, senão tal ansiedade em
demasia destrói o brincar. Brincar também é uma tentativa de tentar controlar o que
está fora do controle mágico da criança. Para isso, é necessário fazer algo, não só
fantasiar, imaginar, desejar ou pensar. É brincar e fazer. Nesse sentido, a criança
traz para dentro da brincadeira situações de sua realidade externa e com isso cria a
possibilidade de elaboração de seus conflitos. Os jogos e sua organização, muitas
vezes criados pela própria criança, são considerados como forma de prevenir o
aspecto ameaçador que por vezes o brincar pressupõe. No brincar flui a capacidade
criativa, utilizando-se da personalidade integral, e, tal criatividade possibilita a
descoberta do eu. Todo objeto é um objeto a ser descoberto. A criança privada ou
reprimida é notoriamente inquieta ou incapaz de brincar, apresentando um
empobrecimento da capacidade da experiência no campo cultural. Nas primeiras
relações da mãe-bebê aparece o que foi chamado por Winnicott (1975) de
fenômenos ou objetos transicionais. A maior importância do objeto transicional vem
do fato dele ser real (um paninho, uma fraldinha, um travesseirinho etc.) e,
representar a mãe ou parte dela. Entretanto, não está sob o controle mágico do
bebê (como o objeto externo), nem tampouco fora de seu controle (como a mãe
real). O objeto transicional dá forma para a ilusão, prepara para a relação com a
realidade, com o mundo externo.
ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO BRINCAR: Por volta do 3º ou 4º mês a mãe
passa a ser vista pelo bebê como um objeto total. Inicia-se o processo de separação
de uma relação até então simbiotizada (mãe e bebê são percebidos como um objeto
único). Nesta fase o bebê toca e começa a brincar com o próprio corpo e com o
corpo de sua mãe. Os processos de separação promovem uma atividade lúdica
onde os objetos começam a funcionar como símbolos (DOLTO, 1980). O bebê
brinca então, com objetos de perder e recuperar. É a brincadeira do "esconde-acha",
assim pode reaver o mundo que ficou momentaneamente perdido, perder e
recuperar simbolicamente o ventre da mãe, seu seio e sua presença quando esta se
afasta. O chocalho também tem a função de fazer aparecer e desaparecer o som, e
é um dos primeiros brinquedos queridos da criança. A perda do vínculo único com a
mãe dá espaço ao vínculo com o pai formando a tríade mãe-filho-pai, por volta do 6º
mês. A angústia de separação que motivou seus primeiros brinquedos continua
elaborando-se nesse período. Quando já pode sentar, com habilidade cada vez
maior, lhe é possível tocar objetos, pô-los na boca e abandoná-los à vontade. Entre
o 7º e o 12º mês aumenta a experiência com o próprio corpo e o corpo dos demais.
As diferenças anatômicas dos sexos se manifestam nos brinquedos. Estão

presentes, a manipulação dos genitais como um jogo erótico, brincadeiras
relacionadas com penetração, introdução de objetos em orifícios, tirar-colocar,
encherem conteúdos ocos etc. A menina, nessa etapa, prefere colocar objetos num
lugar oco e, o menino ao contrário escolhe objetos que possa penetrar. Não há uma
exclusividade das brincadeiras, no entanto, já vão fazendo suas identificações
sexuais. Brinca na água e na areia, com tampas, talheres, panelas, ou seja, objetos
que podem fazer derramar substâncias e com isso vão aprendendo a lidar com o
controle esfincteriano. Ao final do primeiro ano aparece o interesse pelo tambor,
representante da fecundidade, da comunicação e descarga da agressividade. Com a
mesma intensidade e significado surge também o interesse pela bola, tanto em
meninos como em meninas. Nessa fase é fundamental oferecer brinquedos
resistentes, para diminuir o temor da agressividade e culpa (BETTELHEIM, 1998). A
utilização da linguagem, agora com maior possibilidade, expressa seu desejo
egocêntrico. O jogo com bonecas e animais traduz já nesta etapa as futuras funções
de maternidade e paternidade, são em função disso, objetos de amor e maus tratos
devido suas projeções. Ainda no segundo ano de vida brincam com recipientes para
passar substâncias (continente-conteúdo), indicando a possibilidade de controlar
seus excrementos. O desenho é uma atividade fundamental a partir dos três anos.
Primeiro desenha o corpo, depois a casa como representante do corpo. Quando
passa a desenhar utiliza também esse meio para lidar com suas angústias. A
imagem que pode reter através do desenho ajuda a tranqüilizar-se. Entre 3 e 5 anos
as crianças brincam com carros, trens, garagem, túneis, pontes etc. São esses,
jogos relacionados a penetração, alimentação, reparação. Surge a valorização do
local para guardar brinquedos e a necessidade de organização e limpeza. Existe
uma angústia diante da desordem e destruição, há certo alívio no ato de consertar,
repor, reconstruir etc. (ABERASTURY, 1992). Possuem nessa etapa simbologia rica,
os jogos são ampliados, suas fantasias e seu imaginário. Para preservá-los ou
recuperá-los usam o desenho, livros de histórias, necessitando repetir as mesmas
histórias como forma de lidar com a angústia de perda ou para elaborar alguma
situação identificada e projetada nas histórias. Usa a TV, o aparelho de som, o vídeo
e similares numa brincadeira de liga-desliga, fazendo aparecer e desaparecer a
imagem, som. Nos desenhos, aparece além de seu corpo, o de seus familiares. Os
temas recorrentes em seus jogos são: noivos, casados, médico, papai e mamãe,
filho (a), além do interesse em observar e tocar o corpo. Após os 5 anos, se
identifica com brincadeiras de conquista, de mistério e ação. Pistolas, revólveres,
espingardas, espadas, fazem parte do universo dos meninos dessa etapa onde as
fantasias de herói e bandido, predominam em seu brincar. A menina prefere as
bonecas, relações sociais, preparo de comidas, onde, numa identificação com a mãe
(ou substituta), explora seu imaginário. Aos sete anos continuam os jogos da fase
anterior, mas se ampliam. Os interesses se voltam para as histórias de aventuras,
filmes, atividade gráfica, tintas, tendo ainda interesse por seu próprio corpo e o dos
outros. A entrada na escolaridade formal transforma o mundo lúdico da criança.
Passa agora a brincar com as letras e novos jogos em que combinam as aptidões
intelectuais e a sorte. Esse é um momento carregado de angústia e ansiedade. No
entanto, o desejo pelo novo conhecimento supera tal ansiedade.
O BRINCAR NA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: Através da brincadeira, a

criança explora os objetos que a cerca, melhora sua agilidade física, experimenta
sentimentos e desenvolve o pensamento. O brinquedo é realmente o caminho pelo
qual as crianças compreendem o mundo em que vivem e são chamadas a mudar
(MELLO, 2004).O brincar faz parte do cotidiano das crianças em qualquer
circunstância, quer em casa, na rua ou na escola, sendo reconhecido amplamente
como uma atividade importante para o desenvolvimento infantil. A criança percebe o
brincar como processo e não como produto. Além da estratégia básica para o
desenvolvimento, a criança, enquanto brinca, está liberando sua capacidade criativa,
libera suas fantasias, explora seus próprios limites e está nutrindo sua vida interior.
Geralmente, neste jogo interpessoal, ocorre aprendizagem, elaboração de
conhecimentos e desenvolvimento de habilidades de forma agradável e prazerosa.
Quando a criança brinca com outra pessoa ela pode receber estímulos e críticas,
aprende a esperar sua vez e interagir de forma organizada, respeitando regras e
cumprindo normas. Vygotsky (1994) destaca que uma situação imaginária tem que
conter regras, também todo jogo, contém uma situação imaginária. A Teoria
Histórico-cultural de Vygotsky explica a brincadeira infantil como uma atividade que
permite à criança perceber o mundo que a cerca, e é esse mundo que determina o
seu conteúdo do brincar. O brinquedo é fonte de desenvolvimento e envolve as
relações da criança com outras crianças, a imitação da sua realidade, as funções
simbólicas e o uso da imaginação. A criança bem pequena procura satisfazer suas
necessidades de imediato, à medida que cresce nem sempre isso pode ser feito,
surgindo então o brinquedo, que lhe permite realizar seus desejos e atender suas
necessidades Brincando a criança cria uma situação imaginária que reproduz o real,
imitando o comportamento do adulto. Para Vygotsky (1994) a criança apropria-se
das regras de comportamento do adulto, agindo da forma que ele agiria. A criança
retira da sua vida real as regras que aplica em seus brinquedos. É brincando que a
criança mergulha na vida, podendo ajustar-se às expectativas sociais e familiares. A
criança ao brincar com um objeto age de forma diferente do que vê, cria situações
nas quais ele (o objeto) toma diferentes significados de acordo com a sua
imaginação. Assim, a influência do brinquedo no desenvolvimento da criança ocorre
porque ela cria uma zona de desenvolvimento próximo. Em seu desenvolvimento,
através da situação imaginária, a criança é levada a organizar seu pensamento, pois
o brinquedo cria uma relação entre o significado e a percepção visual, ou seja, entre
o pensamento e a situação real. O prazer não é a única característica do brinquedo,
uma vez que os jogos esportivos, quando tem resultado desfavorável para a criança,
são acompanhados de desprazer. O brinquedo preenche as necessidades da
criança, entendidas no seu sentido mais amplo, que inclui tudo aquilo que é motivo
para a ação. A criança a partir da idade pré-escolar envolve-se num mundo ilusório
no qual os desejos não realizáveis podem ser realizados. Logo a imaginação é um
processo psicológico novo para a criança, sendo uma forma especificamente
humana de atividade consciente, porém não estando presente na consciência de
crianças pequenas e totalmente ausentes nos animais. Ocorre que a situação
imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento,
embora possa não ser um jogo com regras formais, mas de forma implícita, sempre
haverá regras. Ao brincar a criança aprende a agir a partir de uma esfera cognitiva,
não mais numa esfera visual externa, ou seja, age independentemente do que ela
vê, e os objetos externos perdem, no brinquedo, sua força determinadora. Neste

brincar acontece um estágio de transição onde a criança ainda não separa o
pensamento do objeto real. O brinquedo cria na criança uma forma de desejos.
Ensina-a desejar, relacionando seus desejos a um eu fictício, ao seu papel no jogo e
nas suas regras. As maiores elaborações da criança são conquistadas no brinquedo
(Vygotsky, 1994). A brincadeira favorece a auto-estima das crianças auxiliando-as a
superar progressivamente seus conflitos cognitivos ou emocionais de forma criativa.
Brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de adultos,
no âmbito de grupos sociais diversos. Nas brincadeiras, as crianças transformam os
conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais
brinca. Por exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, a
criança deve conhecer alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm
da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família
ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas
assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros, etc. A fonte de seus
conhecimentos é múltipla, mas estes se encontram ainda fragmentados. É no ato de
brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do
papel assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis,
tomando consciência disto e generalizando para outras situações. Estas categorias
de experiências podem ser agrupadas em três modalidades básicas, quais sejam
brincar de faz-de-conta ou com papéis, consideradas como atividades fundamentais
das quais se originam todas as outras: brincar com materiais de construção e brincar
com regras. As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aquelas que
possuem regras, como os jogos de sociedade (também chamadas de jogos de
tabuleiro), jogos tradicionais, didáticos, corporais etc., propiciam a ampliação dos
conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. A diferenciação de papéis se
faz presente, sobretudo no faz-de-conta quando as crianças brincam como se
fossem o pai, a mãe, o filhinho, o médico, o paciente, heróis e vilões etc., imitando e
recriando personagens observados ou imaginados nas suas vivências. A fantasia e a
imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda mais sobre a
relação entre as pessoas, sobre o eu e sobre o outro. No faz-de-conta, as crianças
aprendem a agir em função da imagem de uma pessoa, de uma personagem, de um
objeto e de situações que não estão imediatamente presentes e perceptíveis para
elas no momento e que evocam emoções, sentimentos e significados vivenciados
em outras circunstâncias. Na brincadeira de faz-de-conta, as crianças buscam imitar,
imaginar, representar e comunicar de forma específica que uma coisa pode ser
outra, uma pessoa pode ser uma personagem, uma criança pode ser um objeto ou
um animal, um lugar (“faz-de-conta” que) é outro. Outrossim, tornam-se autores de
seus papéis, escolhendo, elaborando e colocando em prática suas fantasias e
conhecimentos, sem intervenção direta do adulto, podendo pensar e solucionar
problemas de forma livre das pressões situacionais da realidade imediata. No ato de
brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa
daquilo que aparentam ser. Ao brincar, as crianças recriam e repensam os
acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão brincando. Quando
utilizam a linguagem do faz-de-conta, as crianças enriquecem sua identidade, por
que podem experimentar outras formas de ser e pensar, ampliando suas
concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou
personagens. Na brincadeira desenvolvem um sentido próprio de moral e de justiça.

Tendo em vista a importância do brincar, cabe aos educadores observar as crianças,
participar e propiciar brincadeiras, possibilitar momentos de descobertas e oferecer
espaços para que as regras sejam construídas, discutidas, aceitas e rejeitadas. As
situações propostas pelas brincadeiras e jogos, durante a intervenção pedagógica,
constituem-se em um espaço para a criança pensar. Quando a criança brinca, ela
realiza uma tarefa, produz resultados, enfrenta desafios e tenta resolve-los.
METODOLOGIA, RESULTADOS E CONCLUSÕES: As atividades realizadas no
projeto que resultou neste artigo foram de caráter prático e teórico. A organização
para o evento, a construção dos materiais a serem demonstrados e trabalhados na
oficina contou com a colaboração das discentes do 4º ano de Pedagogia - Eliane
Lira e Luciane da Silva Schneider - na sua elaboração juntamente com a
coordenadora do Projeto, professora Maria Cecília Braz R. de Souza. Contou ainda
com a colaboração técnica de Gelcimara, secretária da coordenação do Curso de
Pedagogia do Campo que participou da divulgação e recolhimento dos
materiais/sucatas doados para o projeto. Esse processo durou relativamente dois
meses. As atividades junto ao grupo de alunos ocorreram da seguinte maneira.
Iniciamos a atividade com um filme sobre a educação infantil nas cidades de Pistoia
e Reggio Emilia, no norte da Itália. Este recurso teve como objetivo mostrar as
crianças num ambiente rico de materiais que podem ser construídos a partir de
sucatas. Em seguida ao filme que durou cerca de 30 minutos, se deu a oficina. Para
iniciar esta atividade, havíamos deixado expostos todos os brinquedos e recursos
pedagógicos feitos pela equipe do projeto, a partir de sucatas, tendo como objetivo o
contato dos alunos com as possibilidades plásticas diversas que este material
(sucata) sugere. Com o objetivo de instigar a criatividade dos alunos, as sucatas
recolhidas por doações estavam dispostas de forma a precipitar uma elaboração de
brinquedos no mesmo ambiente onde nos encontrávamos. Foi feita uma seleção
prévia pela equipe, separando o material: plásticos, papelão, caixas grandes,
pequenas, roupas, retalhos, tampinhas etc. e massas de modelar que haviam sido
preparadas para as técnicas de papietagem e esculturas. Nesta seleção prévia
também se inclui a limpeza dos materiais e a inutilização e descarte daqueles
considerados perigosos às crianças. Em seguida, dividimo-nos em três grupos, cada
qual assessorado por um membro da nossa equipe. Cada grupo trabalharia uma
técnica específica, com o intuito de depois poderem trocar as experiências entre si.
Um grupo trabalhou com a papietagem, o outro com oficina de fantoches, e o
terceiro com massas e esculturas. As técnicas: 1) papietagem – feita com jornal
picado, colado com grude de farinha de trigo para tornar resistentes bases de papel,
afinal é muito frustrante para a criança brincar com um material que desmonta na
primeira vez que ela brinca. 2)oficina de fantoches - criação de fantoches a partir das
sucatas disponíveis (tecido, cones de linha, lãs, etc.) 3) esculturas – massa feita com
jornal picado e água morna, batido no liquidificador e farinha de trigo –o que
oportuniza a criação de várias esculturas a partir de uma base de sucata,
envolvendo a massa criam-se personagens diversos utilizados posteriormente na
contação de histórias, teatralização, dramatização e outros momentos didáticopedagógicos. Finalizando, se fez uma explanação teórica pela coordenadora do
projeto, sobre as concepções de infância que tem permeado a prática educativa. No
segundo encontro realizado trabalhou-se o tema Brincar para a Psicanálise e para a

Teoria Histórico-cultural, concepção e conceitos. Também fizemos uma avaliação
verbal sobre o projeto onde os participantes discorreram sobre o aproveitamento do
evento. No período que se seguiu entre 3 e 21 de julho havíamos projetado que as
colaboradoras do projeto estariam desenvolvendo atividades com o grupo da
Ciranda – Pedagogia do Campo. No entanto, somente dois encontros ocorreram,
tendo em vista a justificativa que não havia tempo disponível na programação.
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CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PLANTAS MEDICINAIS NO CONTEXTO
ESCOLAR
MAULI, Márcia Maria1;FORTES, Andréa Maria Teixeira2
Área temática: 04 - Educação
Modalidade de apresentação: Painel
RESUMO: A escola é um instrumento básico para formação e o exercício da
cidadania. É o local onde se deve dar aos alunos as “ferramentas” para a construção
da sua consciência cidadã, comprometidos com os seus direitos e deveres na
sociedade. O trabalho foi realizado com os alunos do 2° ano do ensino médio de um
colégio particular, localizado na região central da cidade de Cascavel, PR , no intuito
de levar o aluno a desenvolver sua consciência cidadã, buscando e transmitindo
informações seguras e transformando a relação entre o homem e o meio ambiente.
As atividades tiveram início com a aplicação de um pré-questionário para
levantamento do conhecimento e das dúvidas dos alunos a respeito de plantas
medicinais. No decorrer do projeto, os alunos participaram de algumas atividades e,
para finalizar, responderam a um pós-questionário, possibilitando a comparação dos
resultados.Observou-se que os alunos aprenderam muita coisa importante,
constatando a melhor estruturação e fundamentação das respostas do pósquestinario. Como a formação é um processo contínuo, obteve-se de início a
conscientização, que agora precisa ser cultivada.
PALAVRAS-CHAVE: conscientização, educação, meio ambiente
1. INTRODUÇÃO: Cidadania engloba uma série de direitos, deveres e atitudes
relativas ao cidadão. Entretanto, funcionalmente, cidadania pode ser qualquer
atitude do cotidiano que esteja relacionado à manifestação de consciência e de
responsabilidade coletiva. Exercer cidadania, é portanto, segundo Pinski (2000)
apud Torres; Bochniack (2003, pág. 346), tanto votar como não sujar a cidade,
respeitar o pedestre na faixa de trânsito ou controlar a emissão de ruídos.
A educação ambiental como formação e exercício da cidadania, refere-se como uma
nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada numa nova
ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e
os homens (JACOBI, 2003).
É fundamental a escola valorizar o saber popular como forma de incentivar e de
abrigar a participação da comunidade e principalmente dos alunos. Segundo em
Achcar (2004) eles tornam-se mais seguros com assuntos que fazem parte de seu
cotidiano, reconhecem sua cultura, fortalecem sua identidade, envolvem-se e
manifestam-se muito mais.
O uso de plantas medicinais teve seu início provavelmente na pré-história. Os
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homens primitivos, assim como os animais iniciaram as "práticas de saúde",
alimentando-se de determinadas plantas, pelo instinto de sobrevivência. Com isto
poderiam ter observado determinados efeitos para minimizar suas enfermidades,
acumulando conhecimentos empíricos que foram passados de geração para
geração. O acúmulo destas informações pelos homens primitivos propiciou o
nascimento de uma cultura da arte de curar, que se tornou a base para o nascimento
da medicina (MARTINS et al, 2000, pág. 17-19).
2. OBJETIVOS: O trabalho foi realizado no intuito de levar o aluno a desenvolver
sua consciência cidadã, buscando e transmitindo informações seguras e
transformando a relação entre o homem e o meio ambiente.
3. METODOLOGIA: O trabalho foi realizado em um colégio particular, localizado na
região central de Cascavel, Paraná, com as três turmas da 2 ª série do ensino
médio. O projeto foi dividido em seis fases:
Na primeira fase, os alunos receberam um pré-questionário para levantamento dos
seus conhecimentos e suas dúvidas sobre as plantas medicinais, as quais serviram
para elaboração da palestra ministrada posteriormente.
Na segunda fase, os alunos, em cada turma, foram divididos em oito grupos de
cinco pessoas, os quais ficaram encarregados de preparar um trabalho que foi
apresentado para a sala, na forma de site. Cada grupo trabalhou com uma planta
medicinal diferente, escolhida por eles.
Num terceiro momento, foi apresentada uma palestra, elaborada segundo as
informações obtidas com o questionário, com o objetivo de ampliar o conhecimento
sobre esse assunto, levando aos alunos um pouco do histórico das plantas
medicinais, seus benefícios, as precauções necessárias para utilizá-las, entre outras
coisas. Foi enfocado também nesta palestra, algumas informações básicas sobre as
plantas que foram utilizadas para preparar o canteiro.
Na quarta fase, foram preparados canteiros, um por turma (três no total), onde cada
um dos oito grupos plantou uma planta medicinal (oito plantas diferentes por
canteiro), já exposta aos alunos na palestra. Cada turma ficou então responsável por
um canteiro.
Na quinta fase do projeto, os alunos confeccionaram exsicatas com algumas plantas
usadas na montagem do canteiro, permitindo que sejam devidamente conservadas e
organizadas no laboratório do colégio. As plantas secas e identificadas foram
guardadas no laboratório, dando início ao herbário do colégio e, ficarão a disposição
dos alunos para estudos e consultas.
Na sexta e última fase, os alunos receberam novamente um questionário para
avaliar o resultado do trabalho.
Os questionários do pré e do pós-teste foram avaliados para verificação da presença
ou não de mudanças significativas no conteúdo das respostas, demonstrando se
houve efeito do trabalho.
As respostas das questões abertas do questionário foram agrupadas segundo a sua
proximidade. Já nas questões objetivas, cada alternativa foi avaliada
separadamente, contabilizando as vezes que foram assinaladas. Posteriormente as
respostas foram analisadas em conjunto para obter uma melhor conclusão,
comparando-se o pré e o pós-teste.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Seguindo os questionários aplicados para os
alunos, as respostas foram organizadas e analisadas separadamente.
4.1 – Questões não comparativas para fundamentação da palestra
Algumas questões do pré-questionário tiveram como objetivo apenas levantamento
de dúvidas e conhecimento dos alunos a respeito do assunto para posterior
montagem da palestra, não tendo objetivos comparativos, portanto, não aparecem
no pós-questionário.
Nas questões “Você (ou sua família), já usou alguma(s) planta(s) medicinal (ais)
como medicamento? Qual (ais)?”, “O uso foi recomendado por alguém?”, e, “Com
que freqüência você utiliza ou utilizou essas plantas?”, buscava-se saber se o aluno
conhecia algumas plantas medicinais e se tinha o costume de utilizá-las, quem
indicava a planta e a sua freqüência de contato.
Observou-se que apenas cerca de 2% nunca usaram nenhum tipo de planta
medicinal. Dentre os que já usaram, as plantas mais citadas foram o boldo, a
camomila, a erva-cidreira e a macela, sendo que cada aluno poderia citar mais do
que uma planta. Normalmente, quem indica a utilização das plantas são os parentes,
depois vêm os amigos. Percebemos também que muitos alunos usam
freqüentemente plantas medicinais e, alguns usam até desaparecerem os sintomas,
podendo chegar ao uso excessivo.
Confirma-se a idéia de Passos et al (1999) de que grande parte da população já fez
uso de algum tipo de planta medicinal buscando aliviar algum sintoma doloroso ou
desagradável. Entretanto, deve-se ter muito cuidado ao indicar uma planta ou
passar uma receita de um livro onde não há o desenho ou o nome em latim, pois o
nome popular pode variar de um lugar para outro, além do que a utilização
inadequada dos fitoterápicos pode trazer uma série de efeitos colaterais (Grupo Pet,
2005).
Nas questões “Agora relacione essa(s) planta(s) utilizada(s) com a doença ou
sintoma a ser combatido e informe ainda se você acredita que esta planta tem poder
medicinal”, e “Assinale as formas de preparo e ou utilização dessas plantas”, o
objetivo era descobrir se o aluno sabe a ação da planta que está utilizando ou que
utilizou e se realmente acredita que possa ter efeito benéfico, e seu conhecimento
sobre o preparo correto das plantas.
Observou-se que muitos usam a planta apenas porque um parente ou amigo
indicou, ou porque o uso de determinada planta está na moda, como chás
emagrecedores, por exemplo. Entretanto, não conhecendo os verdadeiros potenciais
da planta, correm o risco de não ter a resposta esperada. Quanto às formas de uso,
apenas três não estavam corretas, dentre elas foram assinaladas diluição e
incineração. A utilização mais assinalada foi a forma de chá. Muitas das demais
também foram assinaladas, mas o que percebi no decorrer do trabalho é que não
sabiam a qual seria mais correta para cada planta ou parte dela. Esse
comportamento influencia na eficiência de extração dos princípios ativos desejados.
Muitas vezes as receitas são repetidas dentro da família e vão sendo passadas de
gerações a gerações, e o tempo vai se incumbindo de deformá-las. Assim como os
nomes vulgares podem confundir, pois variam de uma região para outra, mesmo se
tratando de uma mesma espécie botânica (VEIGA JUNIOR; PINTO). A forma de uso
é muito importante, pois pode determinar se a planta terá ou não o efeito positivo no

tratamento. Para cada tipo de material vegetal, há uma forma de preparo que é mais
adequada e eficaz (MARTINS et al, 2000, p. 21).
4.2 - Questões de alternativas, comparadas
Nesta questão, no pré-questionário, os alunos assinalaram os locais onde adquiriam
as plantas a serem consumidas. No pós-questionário, eles assinalaram segundo o
que achavam correto para aquisição.
Analisando as respostas do pré-questionário, verificamos que todas as alternativas
foram assinaladas; entretanto, tiveram maior intensidade “Própria casa” e “Mercado”.
Foram assinaladas também alternativas como “Beira de estrada”, e “Próximo de
lavouras” que são locais não recomendados para coleta e que podem estar
influenciando na ação da planta. Já quando observamos o pós-questionário,
percebemos que os alunos perceberam a importância da aquisição das plantas em
locais idôneos e de preferência com profissionais especializados.
Não se trata de hostilizar o conhecimento popular na escola; o que se deve fazer é
proporcionar outras formas de conhecimento que constituam explicações
alternativas (BIZZO, 2002, p.21).
Na questão, “As plantas medicinais, se usadas de maneira inadequada, podem ser
tóxicas?”, os alunos deveriam marcar a alternativa sim, se achassem que as plantas
medicinais também podem ser tóxicas, ou não, se assim fosse a sua opinião.
Observamos que muitos não sabiam que as plantas medicinais podem ser tóxicas. É
o que se percebe analisando que quase 20% dos alunos assinalaram “não” no préquestionário, e apenas 1% no pós-questionário. Ainda hoje as pessoas acreditam
que, por serem plantas, não precisam de maiores cuidados e orientações, pois não
farão mal algum. E é devido a esse tipo de comportamento que acabam ocorrendo
graves intoxicações.
O indicado, na dúvida sobre o uso de uma planta, é que se procure orientação de
um profissional que trabalhe com plantas medicinais (MARTINS et al, 2000, p. 20).
4.3 - Questões abertas, comparadas
Nas questões “O que você entende por plantas medicinais?” e “Você acredita que
as plantas medicinais têm ação benéfica no tratamento de doenças (ação
fitoterápica)?” os alunos estavam livres para expressarem o que sabiam a respeito
das plantas medicinais e se acreditam realmente na sua ação fitoterápica.
É perceptível que os alunos já tinham noção do que é uma planta medicinal.
Entretanto, depois das atividades desenvolvidas, as respostas (no pós-teste)
tornaram-se mais fundamentadas, mais abrangentes, indicando a aquisição de
conhecimento. Com relação a acreditar na eficácia da planta, no pré-teste, a maioria
dos alunos respondeu “sim”, e em torno de 10% responderam “não”, alguns
acreditam apenas na eficácia de algumas plantas ou em alguns tratamentos. Porém,
no pré-teste, não tinham o embasamento que se percebe ao analisar o pós-teste,
onde eles conseguem justificar a sua resposta.
Desde cedo, a criança recebe das gerações adultas ações educativas, pela família e
pela escola. São ações formais e informais intimamente relacionado com os valores
culturais da sociedade a qual o indivíduo pertence (TORRES; BOCHNIACK, 2003,
pág. 386-388). Essas informações vão fazer parte da formação dessa criança,
interferindo diretamente nas suas atitudes, auxiliando no caminho da construção da
pessoa como cidadã. Bizzo (2002, p.20) afirma que não existe contradição entre o
conhecimento popular e o científico, e que não dá para dizer que um está correto e o

outro errado em termos absolutos. Eles estão interligados e precisam ser analisados
juntos.
Nessas questões os alunos foram questionados com relação ao embasamento
científico. No pré-teste, os alunos responderam se procuravam alguma base
científica antes da utilização da planta. E no pós-teste, se eles achavam importante
e o que indicariam.
Observa-se que normalmente os alunos não procuram uma base científica que
confirme a ação da planta que está sendo utilizada e, dentre os que procuram, foram
citados livros medicinais. No pós-teste, quando questionados sobre a importância
dessa busca, fica claro que eles entenderam a necessidade da certificação da planta
antes de ser utilizada e da busca em locais seguros.
A produção do material científico deve ter uma utilidade maior do que parar nas
prateleiras e livrarias, e sim ter um uso aplicado a favor do reconhecimento deste
saber local, influenciando as políticas ambientais para este fim (SOUSA; MIRANDA,
2000).
4.4 – Questões abertas, presentes apenas no pós-teste, não comparadas.
Essas questões apareciam somente no pós-questionário, com o objetivo de auxiliar
na verificação do que os alunos absorveram do trabalho.
Neste caso estavam livres para responder com relação à quais influências externas
podem interferir na ação das plantas medicinais e também quais as vantagens da
sua utilização.
Observa-se que os alunos citaram vários itens que podem estar interferindo na ação
das plantas, a maioria mencionou mais de um item, dentre elas as mais citadas
foram: uso incorreto e contaminação. Quanto às vantagens, cada aluno estava livre
para expor quantas alternativas desejasse. O que mais foi citado foram as
alternativas: tratamento natural e menor custo. A idéia que muitos tinham era de que
o uso dessas se tratava apenas de cultura popular, e, depois do presente trabalho,
percebe-se que eles conseguem definir uma série de vantagens trazidas por elas,
sem esperar por curas ou milagres.
As plantas medicinais devem ser adquiridas, preferencialmente, por pessoas ou
firmas idôneas que possam dar garantia da qualidade e da identificação correta
(VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). O desafio do fortalecimento da cidadania
para a população como um todo, e não para um grupo restrito, concretiza-se pela
possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se tornar,
portanto, cidadão co-responsável na defesa da qualidade de vida (JACOBI, 2003).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Analisando os resultados do trabalho, fiquei satisfeita
ao constatar diferenças significativas. Acredito que muitos dos alunos,
principalmente os que se envolveram realmente com o trabalho, aprenderam muita
coisa importante. Tanto a exploração ou uso, quanto a troca de informações, são
coisas que devem ser feitas com segurança, e acredito que a maioria deles
entendeu isso.
Lembrando que cidadania é um processo, concordo com Antunes (2002, p. 27):
“uma semente foi plantada em cada aluno. Algumas já dão sinal de crescimento,
mas não seria justo exigir que todas brotem ao mesmo tempo”.
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CIDADANIA ON-LINE – DEMOCRATIZANDO AS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs)
Izaura Maria Carelli1
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Eliane Nascimento Pereira3
João Alberto Fabro4
Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: comunicação oral
RESUMO: O curso – Cidadania On-line – teve como objetivo levar a população C e
D uma proposta de introdução ao letramento digital, possibilitando que eles
conhecessem e utilizassem as TICs para sua prática de cidadania. Todos os critérios
definidos: carga horária de 40 horas, um computador por participante, professores
com monitores, conteúdo programático definido nas áreas englobando as quatro
funções centrais do estado – educação, saúde, segurança pública e justiça (Chahin
et alii, 2004) – visam investigar como seria possível promover a inclusão digital. A
mesma proposta de curso foi ministrada para duas turmas de perfis diferentes em
escolas municipais de Foz do Iguaçu. Podemos concluir que iniciamos o processo
de inclusão digital, mas temos que desenvolver outros cursos enfocando outras
ferramentas das TICs para promover um letramento digital definido por parâmetros
internacionalmente aceitos.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia Educacional; Inclusão Digital; Cidadania On-line;
INTRODUÇÃO: Nos anos 90 podemos destacar o grande avanço tecnológico em
diversas áreas, sendo a computação e a telecomunicação duas das grandes áreas
que tiveram um maior desenvolvimento neste século. A evolução atingiu ao patamar
de classificar o século XX como a era da informação, a era do acesso interativo e
irrestrito aos repositórios de informações em todo mundo, assim a informação
passou a ser o bem mais valioso desta nova era (Negroponte, 1995).
Nesta nova era os excluídos serão aqueles que não têm acesso às informações,
logo, aqueles que se encontravam excluídos serão ainda mais, se não houver a
iniciativa de apresentar a esses indivíduos as novas tecnologias. Essa iniciativa deve
partir de todas as esferas sociais: governamentais, não-governamentais e privada.
A disseminação e crescimento da Internet desde o seu surgimento, a tornou um dos,
senão o maior meio de comunicação desenvolvido pelo homem. A diversidade de
informações e serviços disponibilizados por meio da Internet a tornam necessária no
cotidiano das pessoas e não apenas uma questão de luxo. No entanto, essa
ferramenta esta restrita a uma parcela privilegiada da população brasileira. Os
governos nas esferas estaduais e federais têm tomado algumas iniciativas como os
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@uol.com.br .

2

Mestre em Automação de Sistemas. Profa da Ciência da Computação. Pesquisadora do DETAE. E-mail: anapaula@unioeste.br
3 Mestranda em Ciência da Computação na UFSCar. Pesquisadora do DETAE. E-mail: eliane_pereira@dc.ufscar.br
4 Doutor em Inteligência Artificial CEFET PR. Coordenadora do Grupo de pesquisa DETAE. E-mail: joaofabro@yahoo.com.br

Tele Centros com o objetivo de democratizar o uso do computador à população de
mais baixa renda, que por questões financeiras não teriam outra forma de acesso.
Contudo, a simples disponibilização de computadores à população por meio dos
Tele Centros ou por programas de incentivo a aquisição de computadores, como no
projeto PC Conectado, não supre a questão de preparar as pessoas a fazer real uso
desses recursos.
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 a democratização do acesso às informações disponibilizadas na Internet,
por meio da apresentação de situações problemas do cotidiano de um cidadão.
Para isso serão utilizados laboratórios das escolas municipais de Foz do Iguaçu, no
seu tempo ocioso. Como forma de promover a inclusão social dessa parcela da
população é que se propôs o curso “Cidadania On-line”.
OBJETIVOS: Este curso cumpriu o seguinte objetivo geral – democratizar o uso do
computador e a Internet à população pertencente às camadas C e D em Foz do
Iguaçu – e os seguintes objetivos específicos; 1) possibilitar a compreensão e
vivência do que é o computador e como funciona a Internet (navegador, mecanismo
de busca e e-mail), diferenciar os sistemas operacionais – Linux e Windows ; 2)
utilização dos serviços disponíveis ao cidadão no governo eletrônico (e-gov) federal
e estadual e instituições diretamente relacionadas aos direitos do cidadão.
MÉTODOS: Nesta sessão, descreveremos a equipe, 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 o desenvolvimento do
curso.
Equipe: Este curso é de caráter multidisciplinar não só porque tínhamos três
professores e dois monitores da ciência da computação e uma professora da
lingüística aplicada, mas na definição de como explicar os vários conceitos
complexos que fazem parte da tecnologia do computador. Essa multidisciplinaridade
reuniu a visão das novas ferramentas (ciência da computação) que podem ser
utilizadas para produzir os novos tipos de textos (lingüística). Para garantir mais
agilidade no atendimento aos participantes, havia sempre dois professores e um
monitor em cada aula.
Conteúdo do curso: Revisamos os conteúdos de alguns cursos com o objetivo de
promover a inclusão digital. Iniciamos pelos cursos ministrados nos Tele Centros de
São Paulo (Silveira et alii, 2003), analisamos a proposta do programa estadual –
Telecentros Paranavegar (CETEPAR, 2005), e do programa federal – Casa Brasil
(CNPq, 2005). Com pequenas variações, o foco do conteúdos desses cursos são os
programas de editor de texto, planilha eletrônica, editor de imagem, navegador e uso
do correio eletrônico (e-mail). Optamos por um conteúdo programático que
possibilitasse ao participante desenvolver ações relevantes a sua prática de
cidadania. Agrupamos o conteúdo nos seguintes tópicos: 1) Instrumentalização;
entendendo o computador e a Internet; 2) Oficializando a cidadania: documentos de

identidade e moradia; 3) Saúde e Previdência; 4) Segurança pública e Legislação; e
5) Educação e Cultura.
Participantes: Entendemos que para conhecer melhor a realidade dos participantes
seria melhor que os dois cursos ocorressem nos laboratórios de cada escola
municipal em dois bairros em regiões distintas de Foz do Iguaçu. Os participantes da
escola A5 foram membros da comunidade próxima à escola de profissões
diversificadas que já tinham escolaridade, enquanto que os participantes da escola B
foram alunos(as) do curso de alfabetização de jovens e adultos, cursando a última
etapa do curso, isto significa, pouca vivência com leitura e produção de texto. Em
ambos os cursos, os participantes se inscreveram na secretaria da escola, isto é,
participação voluntária. Como os laboratórios têm 18 computadores, limitamos o
número de participantes a este mesmo número, por entendermos que o letramento
digital só ocorreria a partir da vivência individual de cada um.
Atividades do curso: Optamos por um curso com uma carga horária de quarenta
horas, subdividas em dez aulas de quatro horas em que desenvolvíamos os tópicos
anteriormente descritos. O curso foi realizado nos meses de novembro e dezembro
de 2005. 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, por exemplo:
website, hiperlink, diferenciar endereço de website, e-mail, dentre outros. 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 das escolas tem 18 computadores em uma
rede local com acesso à Internet. Seguindo a determinação do governo federal e
estadual, o sistema operacional dos computadores é o Linux e os programas são
todos software livre.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Como definimos cinco tópicos 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: 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 no
seus locais de trabalho ou em casa, fixando conceitos evitando eventuais
frustrações.
Computador, mouse & teclado: Devido a necessidade de coordenação das funções
do mouse e teclado, utilizamos algumas atividades do programa GCompris6 para esta
finalidade, isto é, as funções: selecionar, arrastar, drag and drop e a localização das
letras e números no teclado. Outro desafio foi o uso da letra maiúscula e de como
5 Por questões de ética da pesquisa, não podemos identificar as escolas
6 GCompris (http://gcompris.net/-en-) é um software livre para atividades pedagógicas desenvolvido por Bruno Coudoin.

acentuar as palavras. Conceitos como ícone, programa, sistema operacional, várias
opções de janela e sua mudança de status foram desenvolvidas ao apresentar o
editor de texto. Relacionando os conceitos de documento, arquivo e pasta já
conhecidos, apresentamos a função desses conceitos no computador. Eles criaram
um arquivo que chamosmos de diário com anotações sobre a experiência de
aprender a usar o 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
digital a cada participante. Para apresentar o navegador, Firefox, utilizamos o site do
Correios (www.correios.gov.br) com a atividade de localizar o CEP do seu próprio
endereço, assim eles vivenciaram o preenchimento de formulário e introdução ao
mecanismo de busca. Como o site do Correios oferece sistema de e-mail baseado
no CPF e não cancela a conta de e-mail por desuso, como fazem os demais sites,
optamos por utilizar esse sistema de e-mail, considerando que alguns alunos não
fossem utilizá-la freqüentemente. Como uma das professoras viajou, eles enviaram
e-mail contando sobre a aula. Na aula seguinte, como uma das participantes havia
recebido fotos em anexo ao e-mail enviada pela filha, explicamos como anexar
diferentes arquivos ao e-mail, enfatizando que há vários tipos de arquivos
diferenciados pela extensão no caso de fotos .gif ou .jpg.
Tabela 1 – Dois e-mails enviados pelos participantes da escola B.
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Se analisarmos os textos da ótica discursiva, observamos que os autores não estão
familiarizados com as regras ortográficas do português padrão. Como o nosso
objetivo era o letramento digital, isto é, que eles aprendessem a utilizar a tecnologia
do computador e Internet, colocamos-nos a disposição para esclarecer qualquer
dúvida que tivessem de ortografia, sendo assim só interferimos quando nos
solicitavam ajuda para solucioná-las. Entendemos que estávamos respeitando a sua
liberdade de expressão.
Ainda dentro da instrumentalização abordamos o uso de sites de pesquisa, como
google, yahoo, que foram usados como recurso de localização dos serviços a serem
apresentados nas aulas seguintes.
2) Oficializando a cidadania: o objetivo foi discutir os documentos de identidade que

todo o cidadão tem direto para a sua prática de cidadania; carteira de identidade,
CPF, carteira de motorista, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de
nascimento, passaporte e alistamento militar. Com exceção das informações sobre o
passaporte e registro de nascimento, todas as demais pode-se obter informações no
website a partir do portal do governo estadual (http://www.pr.gov.br), discutimos
sobre o critério de navegabilidade desse website, explorando seus aspectos
discursivos. Dessa forma, todos perceberam que o menu principal do portal
apresentava suas opções em ordem alfabética e exploramos a navegação nos submenus para localizar as informações sobre serviços específicos, como por exemplo,
obter a carteira de identidade.

Tela 1 – Portal do e-gov Paraná, destacando como utilizar o sub-menus para informações sobre documentos.

Devido ao papel que o CPF desempenha como identificador único na esfera
nacional, todo cidadão brasileiro precisa fazer ou recadastrar o seu CPF
independemente dos seus rendimentos. Os CPFs não cadastrados são
automaticamente cancelados. Alguns participantes aproveitaram a atividade para
fazer o seu recadastramento de CPF. Esta atividade concretizou uma necessidade
pessoal. Ainda outros aspectos relacionados à moradia foram abordados como
energia elétrica (COPEL), água e saneamento (SANEPAR), meios comunicação
(ANATEL) – telefonia fixa (Brasil Telecom) e móvel (Vivo, Tim, Claro).
3) Saúde e Previdência: neste tópico foram abordados os temas relacionados à
Seguridade Social: programas sociais do governo (bolsa escola, família), INSS,
seguro desemprego, FGTS; e à Saúde: genéricos, informações sobre saúde,
vacinas (campanhas). Além da leitura de leis e outras regulamentações, neste
momento falamos sobre o padrão de arquivos em .pdf.
4) Segurança pública e Legislação: neste tópico foram explorados os serviços
disponibilizados pelo DETRAN (multas, CNH, outros).
Referente à Legislação
foram abordados serviços e informações on-line do PROCON e SERASA.

5) Educação e Cultura: neste tópico não foram direcionados sites específicos,
deixando segundo o interesse pessoal de cada um pesquisar sobre: atualidades online (portais de notícias, esportivos, previsão do tempo, receitas) e entretenimento
(cartões virtuais, jogos, charges on-line).
Linux X Windows: Como todas as atividades do curso foram desenvolvidas em
computadores com o sistema operacional Linux e como ainda o sistema operacional
Windows é mais usado de como geral, a nossa última aula aconteceu no laboratório
da Unioeste, para que aqueles que ainda não tivessem tido a oportunidade
pudessem vivenciar as mesmas atividades no sistema Windows, e perceber a
diferença entre os dois sistemas operacionais. Em termos Freiriano, podemos dizer
que eles conseguiram transferir a leitura dos ícones que haviam aprendido no
sistema Linux para o sistema Windows, conseguindo realizar as mesmas ações de
acessar o navegador, utilizar o sistema de busca e outras ações.
CONCLUSÕES: Retomando o objetivo definido – democratizar o uso do computador
e a Internet à população pertencente às camadas C e D em Foz do Iguaçu – ,
podemos afirmar que os participantes puderam vivenciar os conhecimentos básicos
e necessários para utilizar um computador e a Internet. Relatos de vários
participantes comprovam este fato. A cada nova aula os participantes comentavam a
respeito de suas tentativas, na maioria dos casos bem sucedida, em reproduzir em
casa ou no trabalho o que tinham aprendido no curso, além de ensinarem aos seus
amigos e parentes como acessar serviços disponíveis na Internet.
Podemos afirmar que um curso de 40 horas não é o suficiente para promover o
letramento em TICs mínimo definido por padrões internacionais como os parâmetros
britânicos de letramento de adultos7 (Clarke, 2005), que define uma aprendizagem
que possibilite a realização de ações como produção de texto em diferentes editores
utilizando tabelas, inserindo imagens, resultante de pesquisas utilizando mecanismo
de busca.
Do conteúdo programado, vários temas tiveram que ser condensados em detrimento
do nosso objetivo maior que era proporcionar a vivência de cada um dos
participantes aplicando o uso do computador à sua necessidade.
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CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO
PERMANENTE EM SAÚDE.
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Área Temática: Educação
Apresentação: Oral
RESUMO: Os avanços tecnológicos na área de saúde têm contribuído com o
prolongamento da vida. A mesma tecnologia que salva vidas tem encontrado
dificuldades pela falta de recursos humanos capacitados e de um controle mais
efetivo dos procedimentos para que se elevem as taxas de morbidade e mortalidade
pela dificuldade de execução de procedimentos simples como, por exemplo, a
higienização das mãos nos procedimentos hospitalares. A atualização proposta tem
o objetivo de capacitar profissional de saúde para atuarem no controle de infecções.
Justifica-se a necessidade de atualização para o cumprimento da Lei Federal 6.431
de 1998, que institui que todos os hospitais brasileiros são obrigados a terem
constituído uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que deve
elaborar o Programa de Controle de Infecções, e também como um meio de permitir
que esses profissionais de saúde passem a exercer o papel de zelar pela saúde
coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção, Higienização, Recursos Humanos, Saúde Coletiva.
INTRODUÇÃO: Há pouco mais de 150 anos atrás, os hospitais eram considerados
insalubres e ficavam restritos à inválidos e excluídos, em uma assistência mais
humanitária que científica. Surgiram com os gregos e juntamente com a evolução
da saúde pública e das ciências que culminou com a bacteriologia que passou a
comprovar a etiologia das doenças infecciosas, permitiu avanços que culminaram
com a necessidade do controle de infecção hospitalar, com o objetivo de garantir
que o hospital seja um lugar seguro para os profissionais e para os pacientes
(Fernandes, 2005). Apesar dos avanços e da alta tecnologia aplicada nos serviços
de saúde na busca da recuperação da saúde humana, observa-se que hoje ainda
proliferam os índices de morbidade e mortalidade ligados a infecções principalmente
hospitalares.
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Fernandes (2005) comenta que a maioria das infecções hospitalares tem origem
endógena, que podem estar ocorrendo devido ao desequilíbrio da relação que o
homem estabelece com sua microbiota, e poderá estar favorecendo as patologias de
base, com a utilização de procedimentos invasivos e a pressão seletiva em favor dos
germes resistentes, exercida pelos antibióticos. Também afirma que as infecções
exógenas têm como principais meio de transmissão de infecções cruzadas as mãos
da equipe, seguidas pelos artigos, insumos e medicamentos que são colocados em
contato com o paciente.
As infecções podem ser controladas deste que sejam aplicados procedimentos de
controle com recursos humanos capacitados e condições de trabalho adequadas.
Desta forma o controle de infecção bem estruturado tem um papel crucial quando se
fala em controle da infecção hospitalar, além de uma atividade técnica específica, se
está falando de uma conduta ética recomendável e desejável. Controle da infecção
hospitalar é componente básico de qualquer programa de garantia da qualidade e
não há nada mais ético do que oferecer serviços da mais alta qualidade possível.
Na última década os avanços tecnológicos na área de saúde estão contribuindo com
o prolongamento da expectativa de vida e na diminuição dos índices de mortalidade
materno-infantil. Esta tecnologia pode aprimorar diagnóstico e tratamento dos
pacientes, sua qualidade de vida, reduzir a incidência de complicações, dentre as
quais as infecções hospitalares. Restrições ao emprego desta tecnologia, podem
comprometer o resultado final do atendimento, gerando mais problemas na já
atribulada relação dos profissionais e instituições de saúde com a sua clientela. Além
disso, o risco ocupacional ronda a assistência, principalmente onde ela é mais
urgente e necessária. Muitos recursos empregados visam reduzir estes riscos,
tornando mais segura a prática profissional. Evidentemente, os microrganismos não
estão quietos e reagem às profundas alterações que nosso modo de vida impõe aos
ecossistemas naturais. A grande maioria das doenças que emerge na comunidade é
conseqüência da atividade humana. Possuindo a maior reserva tropical do mundo,
progressivamente sendo devastada, o Brasil é uma vítima potencial destas novas
pragas. Os pacientes por sua gravidade, dificuldades diagnósticas ou terapêuticas,
serão fatalmente atendidos em hospitais, necessitando de um eficiente sistema de
saúde, impedindo que a doença se dissemine entre os profissionais e demais
pacientes e ao mesmo tempo, seja notificada, para que as autoridades sanitárias
tomem logo as devidas providências (Fernandes, 2005)
Para isso, é necessária a implantação das Comissões de Controle de Infecção
Hospitalar no cumprimento da Lei Federal 6.431 de 1998, que institui que todos os
hospitais brasileiros sejam obrigados a terem constituído uma Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIH), que deve elaborar o Programa de Controle de
Infecções definidas como um conjunto mínimo de ações para reduzir ao máximo
possível à incidência e gravidade das infecções hospitalares. Assim, quem não tiver
constituído sua comissão ou se ela não for atuante, elaborando um programa de
controle eficaz, já incorre em um delito e pode sofrer as conseqüências legais
decorrentes desse erro. Também é um meio de permitir que esses profissionais de
saúde passem a exercer o papel de zelar pela saúde coletiva, sendo assim justificase a necessidade de atualização dos profissionais de saúde.

OBJETIVOS: Geral de capacitar profissional de saúde para atuarem no controle de
infecções e como objetivos específicos sendo eleitos pelo grupo de trabalho: a)
conhecer os textos legais referentes ao controle de infecção hospitalar; b)
demonstrar senso crítico frente a situações análogas àquelas vivenciadas na prática
do controle infecções; c) enumerar os principais conceitos usados em vigilância das
infecções, identificando suas vantagens e desvantagens; d) interpretar taxas e
indicadores que permitem reconhecer a realidade epidemiológica hospitalar; e)
definir aspectos relacionados à investigação das epidemias (endemia, epidemia ou
surto, pseudo-epidemia, colonização, infecção, transmissão, etc). f) elaborar
orientações sobre medidas de prevenção das epidemias hospitalares; g) caracterizar
o ambiente da unidade de terapia intensiva; h) descrever os principais agentes
envolvidos nas infecções relacionadas à assistência à saúde; i) analisar situações de
risco na prática profissional da área de saúde; j) descrever medidas de precaução e
isolamento para doenças transmissíveis; l) identificar a importância da coleta e
análise dos dados para o controle de infecções, transmitidas entre o pessoal da área
de saúde e os pacientes.
MÉTODOS: As atividades são desenvolvidas a distância através de material
distribuído no início do curso em CD-Rom para os participantes contendo todos os
conteúdos que serão estudados nos cinco módulos. Entre cada módulo ficou
estabelecido um encontro presencial com os participantes para debate do módulo
estudado com aula expositiva e dialogada. Os módulos do curso ficaram divididos
em: a) módulo I – Legislação e criação de um programa de prevenção e controle de
infecção hospitalar (40 horas); b) módulo II – Vigilância epidemiológica das infecções
hospitalares (40 horas); c) módulo III – Investigação e controle de epidemias (surtos)
hospitalares (40 horas); d) módulo IV – Prevenção de infecções em unidades de
terapia intensiva (40 horas); e) módulo V – Risco ocupacional e medidas de
precauções e isolamento (40 horas). Posteriormente ao estudo dos módulos os
participantes deverão elaborar um trabalho prático de proposta de controle de
infecção em suas unidades de atuação que contará com uma carga horária de 40
horas. Ficou estabelecido que os módulos fossem avaliados da seguinte forma: A
(Muito Bom), B (Bom) e C ( Regular).
DISCUSSÃO E RESULTADOS: o curso de Controle Infecção Hospitalar idealizado
pela UNIOESTE, 8º Regional de Saúde e Comissão Regional de Controle de
Infecções em Serviços teve início de suas atividades com 60 participantes, no
decorrer dos módulos, alguns participantes desistiram permanecendo até o
momento 40 participantes. Destes 80% obtiveram conceito A no módulo I de
Legislação, 8% no módulo II Vigilância Epidemiológica obtiveram conceito A e 90%
obtiveram conceito A no módulo III Investigação e controle de epidemias (surtos)
hospitalares. Observou-se que o módulo I e III os participantes conseguiram
compreender o conteúdo e as dúvidas foram sanadas, já o módulo II apresentou um
índice alto de participantes que não conseguiram compreender a temática da
vigilância epidemiológica no controle de infecção hospitalar.
Frente às dificuldades encontradas pelos participantes e os avanços compreende-se

que ofertar atualizações é um mecanismo de educação permanente nos serviços de
saúde, um mecanismo que possibilite os profissionais estarem se aperfeiçoando,
pois como se sabe ninguém nasce completo e acabado, de forma que desde o
nascimento até a morte seja sempre igual. Um dos aspectos responsáveis pela
diferenciação individual permanente é o processo de aprendizagem. Através dela o
homem muda. Aprender é transformar-se. Sempre que o homem aprende, algo se
produz nele. Aprender é incorporar alguma coisa e consequentemente significa uma
nova realidade. Por tanto, entende-se que o processo educativo necessita para
fixação momentos de dispersão e concentração, de acordos e desacordos, é um
momento de construção de propostas e de reflexão sobre as práticas educativas.
Neste aspecto a universidade surge como uma parceira da comunidade, prestando
serviços que venham ao encontro das necessidades dos grupos de profissionais ou
populacionais.
Esta prática desenvolvida voltada para educação permanente em saúde tem o
objetivo de transformar o processo de trabalho orientado para a melhoria da
qualidade dos serviços no cuidado e no acesso aos serviços de saúde. A educação
permanente em saúde convida os profissionais e usuários a refletirem sobre o que
acontece no serviço e as necessidades de transformação para a garantia dos
pressupostos e diretrizes do sistema único de saúde.
A reflexão e prática da educação permanente não procura transformar todos os
problemas e dificuldades de profissionais ou usuários, do sistema ou da falta de
tecnologia em problemas educacionais, mas vislumbra lacunas de conhecimento e
busca atitudes inseridas dentro da prática do cotidiano dos serviços.
Este curso de atualização permite a articulação entre os diferentes saberes, a
oportunidade de troca de experiência e da construção em conjunto das soluções
para a melhoria das condições de saúde na comunidade. Nesta relação está
presente uma diversidade de saberes e tecnologias, quem pense que este tipo de
pratica não tem nada a ver com saúde está enganando a saúde não deve ficar
centrada somente em um modelo biomédico. Saúde está presente em todas as
ações do ser humano, todos os ambientes são importantes para a garantia do bemestar. Saúde envolve ações individuais e coletivas, ou seja, aquelas em que o
próprio indivíduo é responsável e coletiva quando a comunidade faz parte do
processo.
A Educação Permanente está presente em todas as ações que permitem o contato,
o conhecimento, a subjetividade, a valorização do ser humano, a troca, ela valoriza
as derrotas e as pequenas conquistas, por que entende que a partir da
experimentação que se constroem novas alternativas. O mais importante é que a
Educação Permanente torna os envolvidos no processo comprometidos com ela.
Não trabalha somente com o discurso, mas força e motiva os envolvidos em realizar
as ações, visando atingir os objetivos traçados pelo grupo.
CONCLUSÕES: Para 76% dos participantes a atualização é uma prática necessária
frente às mudanças do paradigma produtivo que pressiona os profissionais a
qualificarem-se muitas vezes sem o estímulo e a presença do Estado. Neste
processo de educacional procurou-se propiciar aos participantes uma formação que
os torne capazes de dominar técnicas especificas e conhecimentos gerais da área

de saúde, tornando-as competentes para resolver problemas, apreender novas
técnicas, serem ágeis e diversificados, com compreensão critica da realidade.
Os profissionais envolvidos nesta atividade são pessoas já sensibilizadas e
conhecedoras da importância de seu papel social, como diz Amâncio Filho (1996:27)
são pessoas com “percepção macro dos problemas que afetam a humanidade no
limiar de um novo século, representa proporcionar a cada individuo a oportunidade
de assumir e exercitar uma postura que ale, de modo simultâneo, despojamento e
rebeldia”, trata-se de pessoas que buscam no conhecimento caminhos para mudar
sua forma de agir e de ter coragem de ousar.
Tem-se a consciência que as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar
apresentam precariedades e que os profissionais que atuam na área estão em
constante busca da qualificação para melhora seu desempenho e também divulgar a
importância desta atividade para a saúde humana.
Conclui-se que o reflexo deste processo de atualização em controle de infecção
hospitalar é a melhora nas condições de trabalho e da qualidade do trabalho e dos
serviços que são ofertados a população. A idéia de qualidade está ligada à idéia de
um resultado atenção integral aos processos de trabalho, que não fica centrado na
biomedicina, mas procura compreender e atender as necessidades sociais. O
sucesso deste processo é intimamente ligado à prática profissional que resultarão
em novos processos de produção dos serviços de saúde.
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DA CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS COMO PRÁTICA
INTERDISCIPLINAR: COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL DO SUDOESTE DO PARANÁ
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Área 4: Cooperação Interinstitucional na Área de Educação.
Modalidade: Apresentação Oral:
RESUMO:Em março de 2005, a APAE de Francisco Beltrão-Pr procurou o curso de
Economia Doméstica com uma pré-proposta de trabalho elaborada pelos docentes
da “Escola Especializada Mundo Colorido”, estabelecendo parceria para a
capacitação dos docentes, merendeiras e auxiliares de serviços gerais da escola. As
atividades educativas visavam o repasse de informações e formação prática em
diversos níveis, desde o nível técnico para os docentes, até aulas práticas para as
merendeiras e atendentes de serviços gerais. A idéia básica era a de capacitação de
todo o quadro profissional da escola, para que cada um em seu nível, estimule bons
hábitos alimentares nos alunos. A Secretaria Municipal de Educação de Francisco
Beltrão aprovando o projeto, solicitou a inserção das professoras, monitoras e
atendentes das creches municipais neste curso. O projeto foi estendido para as
escolas especializadas da APAE dos municípios de Marmeleiro e Renascença-PR.
Todas as atividades foram projetadas, testadas e aplicadas pelos licenciandos da
Economia Doméstica. O projeto terá seqüência, pois houve adesão plena ao mesmo
pelas escolas da APAE.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Alimentar; Formação Profissional; Ensino Especial.
INTRODUÇÃO:Projetos de extensão universitária desenvolvidos em universidades
públicas estaduais e federais, por muitas vezes, objetivam superar as limitações
operacionais destas, configurando um espaço de inserção social e profissional nas
mais diversas formações. As propostas extensionistas, aprovadas em instâncias
burocráticas internas das universidades, auxiliarão o crescimento individual e grupal
dos alunos, quer partindo de necessidades formais oficiais, como o cumprimento da
Lei de Diretrizes e Bases - LDB, quer buscando cumprir com qualidade os Projetos
Políticos Pedagógicos.
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É importante lembrar que as organizações dos acadêmicos, por muitas vezes,
anseiam por uma maior aproximação prática supervisionada e orientada, aos
problemas sócio-econômicos das comunidades onde estão inseridas, evidenciando
o campo de experiência disponibilizado pelas comunidades.
Existe toda uma demanda social a se cumprir, em diversas áreas do
conhecimento humano, podendo muitas vezes, ser atendida com qualidade ímpar,
pelos projetos extensionistas.
De todos os instrumentos disponíveis para a transformação da realidade rural
e urbana, a extensão é aquela de maior poder de mudança. As ações de
investimento com recursos orçamentários, nas áreas de infra-estrutura da
produção e de industrialização (artesanal ou industrial), para ações de
geração de trabalho e de renda na cidade e no campo, bem como aos
demais programas oficiais, somente terão eficiência se orientados de forma
adequada.
(GRABASKI,C.,
PETRY,M.,
2003).

Neste espaço, as organizações governamentais e não-governamentais são
instituições que buscam na universidade, uma parceira para a elaboração conjunta
de propostas que gerem resultados palpáveis e próximos da demanda social.
A Escola Especializada Mundo Colorido, vinculada a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Francisco Beltrão, apresentou à licenciatura do
curso de Economia Doméstica, uma pré-proposta de trabalho elaborada localmente,
para a capacitação dos docentes, merendeiras e auxiliares de serviços gerais da
escola de educação especial.
A capacitação centrou-se em atividades educativas em diversos níveis, desde o
nível técnico para os docentes até aulas práticas para as merendeiras e atendentes
de serviços gerais. O tema central buscado na formação dos profissionais foi a
educação para a saúde baseada na alimentação equilibrada.
As APAEs possuem um trabalho indispensável para o desenvolvimento e a
inclusão social dos portadores de necessidades especiais, atuando de forma
holística. Além do trabalho pedagógico, psicológico, fisioterápico, fonoaudiológico,
psicoterapêutico desenvolvido em suas unidades, todas as escolas localizadas no
sudoeste do Paraná buscam a inserção dos familiares no universo escolar. É
importante citar que cerca de 85% famílias, conforme levantamento sócio-econômico
da Escola Mundo Colorido (2005), possuem rendimento mensal médio de até dois
salários mínimos, não sendo diferente em Marmeleiro e Renascença.
Sendo assim, as escolas possuem grande interesse em melhorar as práticas
alimentares de seus alunos, diminuindo assim os índices de desnutrição. Os
problemas nutricionais mais comuns relacionam-se ao baixo aporte protéico, com
excesso de alimentos calóricos (doces, farináceos) ligados ao baixo poder aquisitivo

e aos hábitos alimentares regionais. O outro extremo é o de obesidade, atingindo
cerca de 15% dos alunos, devido aos problemas físicos/limitações, assim como por
compulsões alimentares seguido de “compensações”3.
Através da informação adequada sobre grupos alimentares e composição
adequada de dietas, dirigidas aos atendentes, merendeiras e professoras(os),
orientou-se tecnicamente para que estes entendessem o que o ser humano
necessita em termos nutricionais, minimizando as “compensações” que muitas
vezes ocorrem dentro dos estabelecimentos escolares, também quebrando tabus
alimentares
arraigados.
OBJETIVOS :A capacitação profissional do quadro de funcionários e docentes da
APAE, possibilitará o estímulo aos bons hábitos alimentares dos alunos através da
educação alimentar, vinculadas as funções desempenhadas profissionalmente por
cada um. Como a escola nunca havia realizado atividades nesta área de alimentos e
alimentação, tratar do tema como parte de um processo de educação para a saúde,
foi um desafio que a escola superou com o apoio do curso de Economia Doméstica
da UNIOESTE-Campus Francisco Beltrão. Já o curso, percebeu a oportunidade de
cooperação interinstitucional como espaço de aplicação prática inédita neste
campus,
pelos
licenciandos
economistas
domésticos.
MÉTODOS : Analisou-se o projeto conjuntamente com a Apae, apresentando a
proposta aos licenciandos da Economia Doméstica. Discutiu-se com os alunos sobre
a possibilidade da validação legal para esta formação ainda inédita no curso. Após a
superação desta dúvida operacional, foi feita uma excursão orientada à escola, para
que os acadêmicos entendessem e conhecessem a realidade da educação especial.
Uma rodada de debates entre licenciandos com a participação da direção
pedagógica da escola e da coordenação do curso de Economia Doméstica foi
estabelecida, tanto no campus universitário, quanto na escola especializada.
Somente a partir desta vivência, da troca de idéias e de adaptações da proposta
apresentada, é que foi assumido o compromisso de efetuar-se o estágio em
Francisco Beltrão.
Como a ação a desenvolver demandava uma preparação teórica metodológica
ampliada, passou-se a preparação teórico-metodológica do projeto, com um maior
investimento de tempo para o preparo das atividades, para a pesquisa de materiais,
testes de receitas e verificação/adequação das abordagens metodológicas.
A decisão em se trabalhar sob forma de treinamento junto aos funcionários e
docentes, primeiro teoricamente, passando então, para ações práticas conjuntas, foi
definido. Com a concretização teórica concluída, verificou-se a boa qualidade do
projeto e que o mesmo poderia estar sendo potencializado através de cursos

ampliados para outros municípios, beneficiando um maior número de famílias e
alunos.
Em visita as escolas especializadas da região, apresentou-se a proposta as
escolas especializadas de Marmeleiro, Renascença e Pato Branco. Somente a
escola de Pato Branco não aderiu ao projeto.
A parceria insterinstitucional ocorreu de maneira franca, sendo que apenas o
transporte dos licenciandos ficou a cargo das escolas. As escolas especializadas
trabalhadas possuem situações diferentes referentes às instalações físicas e de
recursos humanos, mas todas foram extremamente solidárias quanto aos limites
apresentados pela universidade quanto ao deslocamento dos alunos/estagiários.
Todo o material necessário, bem como espaços de laboratórios para testes com
alimentos foi disponibilizado pela universidade.
Na prática o projeto se desenvolveu sob forma de cursos em período noturno, nas
escolas, em datas definidas conjuntamente com as coordenações pedagógicas.
Todas as alunas desempenharam as suas funções com os técnicos, professores e
auxiliares administrativos, permitindo assim experimentar os diferentes níveis de
atividades internas. Não houve possibilidade de inserção mínima das famílias neste
processo educativo diferenciado devido às dificuldades em reuni-las em horário
noturno.
DISCUSSÃO E RESULTADOS : Ao desenvolver as atividades de capacitação
profissional na licenciatura, estabelece-se o caminho de treinar as competências
onde as pessoas compreendem o “como fazer” e também “o porquê do como fazer”.
Passa-se de individuo apreendente a indivíduo formador de outros. Esta transição
revela a maturidade promovida e experenciada pelos acadêmicos, coroada enfim,
pela licenciatura em cinco anos de curso superior.
A Prática de Ensino em Economia Doméstica permite conhecer a realidade das
instituições, vivenciar experiências diferenciadas, propiciando um aperfeiçoamento
através da prática reflexiva e supervisionada.
A APAE de Francisco Beltrão, acreditando na capacitação teórica e prática de
qualidade, visto que nem sempre são convidados para participar de eventos de
formação para profissionais da área da educação municipal, deu o ponta pé inicial
na parceria, replicada depois para os municípios de Marmeleiro e Renascença,
tornando-se o carro-chefe da licenciatura da Economia Doméstica em 2005.
Todas as etapas desenvolvidas nos municípios foram recebidas como “a maior
necessidade sentida nos últimos tempos” e que as informações nutricionais mais
simples, rotineiras até, muitas vezes, não são do conhecimento da maior parte da
população.

Com o projeto de extensão encerrado, o desejo em continuar cooperando com as
escolas especiais da região permaneceu, visto que é uma necessidade.

CONCLUSÕES:A proposta de educação alimentar para os portadores de
necessidades especiais deverá ser trabalhada continuamente, promovendo a
interação positiva com os quadros funcionais das escolas, que segundo as
deliberações em conjunto entre a coordenação de curso, diretoria da escolas das
APAES trabalhadas e coordenação de estágio supervisionado na licenciatura,
pretende-se tornar o projeto contínuo.
Os resultados evidenciados através de avaliação final das escolas dos três
municípios trabalhados extrapolaram o planejado. A incorporação dos funcionários
das creches públicas de Francisco Beltrão ao nosso programa de formação,
confirmou a excelência da proposta e o nível de preparo dos licenciandos do curso
na formação e preparação de outros profissionais.
A cooperação interinstitucional mostrou a sua importância no contexto
universitário e social.
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DIALOGANDO COM O ENSINO MÉDIO PÚBLICO: O PRÉ-VESTIBULAR
Conceição de Souza Licurgo Soares *1
Área Temática 04: Educação/ Ensino Médio
Comunicação Oral
RESUMO: As dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte dos alunos das
escolas públicas impedem-nos de assumirem compromissos com mensalidades de um
curso pré-vestibular, assim, são diminuídas suas chances de ingressar numa
universidade pública. Por isso, este curso pretendia aumentar as condições de
enfrentamento no momento de uma seleção em concurso público como o vestibular. O
que ficou comprovado com a aprovação, em primeira chamada, de 12 alunos para os
cursos da UNIOESTE e outros tantos para outras instituições privadas de ensino
superior da região. O curso atendeu 120 alunos oriundos da escola pública e
funcionários e estagiários do Campus de Foz, rigorosamente selecionados a partir das
400 inscrições recebidas, seguindo os seguintes critérios: mais baixa renda e mais alto
rendimento escolar. Acadêmicos dos cursos da UNIOESTE/Foz, supervisionados e
orientados diretamente por docentes, ministraram as aulas. A proposta teóricometodológica é aquela contida nas orientações do vestibular da UNIOESTE. Esperavase que ao final do curso os alunos da rede pública de ensino fossem classificados para
as vagas oferecidas pela universidade (o que, de fato, ocorreu) e que os acadêmicos
compreendessem as dimensões política, social, filosófica e intelectual da prática
educacional, ao vivenciarem o trabalho na extensão universitária.
PALAVRAS-CHAVE: pré-vestibular, ensino médio, ensino-aprendizagem
INTRODUÇÃO: Desde o ano 2000, o Centro de Educação e Letras tem sido
requisitado para contribuir na formação de funcionários e estagiários do Campus de Foz
do Iguaçu. Ora buscam-nos para ministrar aulas de literatura, ora para ministrar aulas
de língua portuguesa, ora para ministrar aulas de produção de textos (a conhecida
redação). Apesar de nunca nos esquivarmos no atendimento, reconhecíamos que era
necessária uma ação coletiva e mais organizada, o que vem acontecendo desde 2003.
Primeiramente, docentes do Curso de Letras ministraram as disciplinas de Literatura,
de Redação e de Línguas Portuguesa, Espanhola e Inglesa, para funcionários e
estagiários do Campus. Em 2004, contamos com as demais disciplinas: Geografia,
História, Matemática, Física, Química e Biologia. Já o curso que iniciou em agosto de
2005, ampliou a proposta de trabalho: 1) as aulas foram ministradas por acadêmicos
1 *Professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Foz.

csoares04@hotmail.com

dos cursos de Letras, Matemática e Engenharias da UNIOESTE/Foz, supervisionados e
orientados diretamente por docentes; 2) a proposta teórico-metodológica foi aquela
contida nas orientações do vestibular da UNIOESTE (manual do candidato e provas
dos concursos anteriores); 3) o público constituiu-se por 120 alunos oriundos da escola
pública, funcionários e estagiários do Campus de Foz, rigorosamente selecionados a
partir das 400 inscrições recebidas; 4) os critérios de seleção foram a mais baixa renda
e o mais alto rendimento escolar constantes na documentação anexa às inscrições.
Esta ação mais contundente, em 2006, se explica porque reconhecemos que as
dificuldades financeiras enfrentadas por grande parte dos alunos das escolas públicas
impedem-nos de assumirem compromissos com mensalidades de um curso prévestibular, assim, são diminuídas suas chances de ingressar numa universidade
pública. Por isso, este curso pretendia aumentar as condições de enfrentamento no
momento de uma seleção em concurso público como o vestibular. Além de atender os
alunos oriundos da escola pública, objetivava ampliar a visão de mundo dos
acadêmicos e conscientizá-los da responsabilidade social da universidade pública.
OBJETIVOS: A proposta objetivava construir uma ação conjunta entre comunidade
externa e comunidade acadêmica para a superação das dificuldades impostas aos
cidadãos, especialmente quanto à formação escolar. Especificamente, buscávamos
preparar alunos oriundos do ensino médio público para o vestibular da UNIOESTE e
ampliar os horizontes e a visão de mundo dos acadêmicos da UNIOESTE, quanto ao
compromisso social da universidade pública, oportunizando a experiência docente..
MÉTODO: A divulgação nas escolas públicas, durante o mês de Julho/2005, alertava
para a abertura de inscrições de alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio e
daqueles que houvessem concluído há 2 anos, no máximo. Além da ficha de inscrição,
deveriam apresentar documentação semelhante àquela exigida para os que buscam
isenção da taxa de inscrição no Vestibular. Obtivemos cerca de 400 inscrições para
selecionar 120 alunos que comporiam as 3 turmas. As aulas foram ministradas, das 8h
às 12h e das 14h às 18h, aos sábados, por acadêmicos dos cursos da UNIOESTE/Foz
(20 acadêmicos) supervisionados e orientados diretamente por docentes que,
eventualmente, poderiam também ministrar aulas. O planejamento das aulas e a
confecção do material a ser utilizado, foram elaborados durante o mês de junho/2005 e
estiveram sob a responsabilidade dos acadêmicos supervisionados pelos docentes
(Conceição de Souza Licurgo Soares, Flávio Pereira, Mariana Girata, Maridelma
Laperuta) desta universidade com base no conteúdo programático do vestibular e com
o apoio da bibliografia pertinente. Os acadêmicos receberam orientação quanto à
metodologia de ensino e quanto à avaliação da produção textual para o vestibular
(Fernando José Martins e Maria Elena Pires Santos). A execução do curso ocorreu nos
meses de agosto, setembro, outubro, novembro/2005. A avaliação do processo para
possíveis modificações futuras ocorreu em dezembro/2005.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: As estatísticas e a observação da realidade escolar e
social afirmavam (e continuam afirmando) que os alunos da escola pública desistem de
estudar porque o vestibular tem sido elitista na seleção, obrigando a um estudo paralelo
ou de mais um ano nas classes de pré-vestibular. Por isto, esperava-se que ao final do
curso os alunos da rede pública de ensino fossem classificados para as vagas
oferecidas pela universidade. O que, de fato, ocorreu: foram aprovados 12 alunos para
os cursos da UNIOESTE, em primeira chamada, e outros tantos nas demais chamadas
(Por exemplo: 2 candidatos para o Curso de Enfermagem na 4ª chamada) . Além
daqueles que foram aprovados para outras instituições privadas de ensino superior da
região. Os acadêmicos, a maioria de cursos de licenciatura, participaram de ações
coletivas que envolveram docentes, acadêmicos em práticas pedagógicas de
compromisso com o ensino público. O que materializou uma compreensão das
dimensões política, social, filosófica e intelectual da prática educacional e do trabalho
na extensão universitária.
CONCLUSÃO: Enquanto a universidade pública oferecer reduzido número de vagas, a
própria universidade deverá empreender ações que manifestem o reconhecimento da
necessidade de superação dos limites impostos e do compromisso com as
comunidades que têm, no ensino público, o único instrumento de formação cidadã.
Desta forma, continuaremos, em 2006, nesta proposta de trabalho extensionista que,
na aproximação da academia com a escola pública, possibilita um intercâmbio de
saberes para além do assistencialismo e do pieguismo, possibilitando a troca
emancipadora do ser humano.
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EDUCAÇÃO CIENTÍFICA COMO METODOLOGIA NO ENSINOAPRENDIZAGEM DE CIËNCIAS
Coordenador: Prof. Cleber Lindino
Colaboradora: Acadêmica Ana Paula Leitchweis
Curso de Química – UNIOESTE/Campus Toledo
Área Temática: Educação
PALAVRAS CHAVE: educação científica; Ciências, aprendizagem
RESUMO
O ensino de Ciências, além dos conhecimentos, experiências e habilidades, deve
visar o desenvolvimento do pensamento lógico e uma educação científica. Além
disso, o ensino de Ciências deve contribuir para desenvolver no estudante a
capacidade de observação, reflexão, criatividade e tomada de decisão. Mas, será
que o ensino de ciências tem cumprido estas tarefas? Ao que tudo indica, as
crianças tem que se esforçar para entender e reproduzir os signos escritos por
seus professores. A responsabilidade maior no educar com o ensino das Ciências
é procurar que nossos alunos e alunas, com a educação que fazemos se
transformem em homens e mulheres mais críticos. O objetivo desta oficina é
discutir a problemática do ensino de Ciências na atualidade e propor diferentes
formas de abordagem no processo ensino-aprendizagem. Como metodologia
utilizar-se-á de discussão de textos, grupos de estudos, relatos de experiências e
apresentação de propostas. Procura-se assim, contribuir para a melhoria do
ensino de Ciências nas escolas, promover a interação entre professores com
diferentes experiências escolares, propiciar o debate sobre questões didáticas e
permitir um espaço de reflexão sobre a prática docente.
CONTATO:
Fone: 45 3379-7065 ou 3379-7074
e-mail: lindino@unioeste.br

EDUCAÇÃO E A EXISTÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Jane Iacono Peruzo
Luzia Alves da Silva
Vandiana Borba
4 – Educação
Palavras-chave: Pessoa com deficiência, Educação, aspectos históricos
Resumo: Esta oficina tem por finalidade contribuir no processo de rompimento dos
tradicionais paradigmas excludentes em relação as pessoas com deficiência e a
construção de uma sociedade que respeite as particularidades de cada um de seus
segmentos. Ao se analisar as condições de existência destas pessoas nos diferentes
períodos históricos, fica claro que estas, principalmente as pertencentes as classes
exploradas, sempre estiveram a margem do processo econômico, político e social,
reduzidas a uma condição de objetos da caridade e/ou da filantropia, impedidos de
atuarem como agentes sociais. Para se atuar no sentido da superação destas condições,
deve-se adotar os princípios da abordagem sócio-psicológica, a qual preconiza que o
principal problema das pessoas com deficiência é fundamentalmente de natureza social e
não orgânica. Também busca-se refletir sobre as questões políticas e jurídicas
relacionadas a educação da pessoa com deficiência no Brasil, considerando como marco
o processo de institucionalização dos cegos e surdos por meio da criação do Imperial
Instituto dos Meninos Cegos e o Imperial Instituto dos Meninos Surdos. Por fim, é
importante discutir os aspectos que caracterizam cada área de deficiência e estabelecer
procedimentos adequados para o relacionamento com cegos, surdos e pessoas com
deficiência física ou mental.
Fone: 3220 3281
e-mail: peeunioeste@yahoo.com.br

Educação permanente em saúde.
Coordenadoras:
1. Phallcha Luízar Obregón
2. Fabiola Giordani Cano
3. Cristina Diamante
Área Temática: Saúde
Palavras chaves: saúde, educação permanente, formação recursos humanos
Resumo:
A oficina tem como objetivo oportunizar aos participantes adquirir conhecimento
conceitual e operacional das atividades relacionadas à Educação Permanente
assim como refletir sobre o processo de trabalho na área de saúde. A oficina é
direcionada a profissionais da área de saúde, docentes e discentes de cursos
da saúde de IES da região.
O trabalho com educação permanente em saúde exige reflexão crítica sobre as
práticas de atenção, de gestão e sobre as práticas de ensino, buscando
processos educativos aplicados ao trabalho.
A metodologia da oficina busca trabalhar os novos conhecimentos a partir da
experiência de cada um. A experiência é alimentada pela realidade de cada
participante. Com ajuda de coordenadoras, cada grupo de 15 participantes
discute as bases conceituais sobre educação permanente e educação
continuada. Para orientar as discussões é utilizado o texto “Educação
Permanente como estratégia na reorganização dos serviços de saúde” de
autoria de Eliana Claudia de Otero Ribeiro e Jose Inácio Jardim Motta.
A idéia é instrumentalizar e fornecer algumas ferramentas para que os
participantes voltando a seu serviço e locais de trabalho possam estar
aplicando o que aprenderam na viabilização de reorganização de serviços de
saúde. Isto se reveste de maior importância, especialmente neste momento em
que existe uma Política Nacional de Educação Permanente, como estratégia
fundamental para a recomposição das práticas de formação, atenção, gestão,
formulação de políticas e participação da sociedade no setor saúde.

Contato: phallcha@universia.com.br

EXPLORANDO A MATEMÁTICA ATRAVÉS DO JOGO DE XADREZ1
Renata Camacho Bezerra2
Idelmar André Zanella3
Área 04: Educação - Educação Básica
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: Este artigo relata um projeto de extensão que consiste em um curso de
Xadrez com carga horária de vinte horas, que está sendo realizado para
licenciandos em Matemática. O intuito é ensinar o jogo de Xadrez em seu aspecto
lúdico e permitir que o futuro professor de Matemática tenha acesso a uma
metodologia alternativa que auxilia o processo de ensino e aprendizagem da
Matemática.
PALAVRAS-CHAVES: Xadrez, Educação Matemática e Formação de Professores.
INTRODUÇÃO: A idéia deste curso de Xadrez surgiu de inúmeras reflexões e da
preocupação que temos com a formação de docentes em Matemática. Nosso intuito
com esse curso é fornecer para os futuros professores, estratégias e metodologias
alternativas que facilitem o processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Para
tal, adotamos o jogo de Xadrez, que, ao nosso ver, é uma maneira lúdica, prazerosa
e desafiadora que o futuro professor pode utilizar em sala de aula, para ensinar
Matemática, e promover a contextualização e a interdisciplinaridade. Através deste
jogo, podemos proporcionar aos alunos o desenvolvimento de maior concentração, o
desenvolvimento do raciocínio lógico e a capacidade de abstração dos conteúdos,
além disso, podemos explorar diferentes conteúdos matemáticos como: relação, par
ordenado, função, equivalência, dentre outros. De maneira análoga o participante do
curso poderá usufruir, de tais benefícios em sua vida acadêmica. Consideramos o
Xadrez como uma metodologia alternativa, pois é através dele que alunos e
professores percebem o processo de ensino e aprendizagem da Matemática de
forma diferenciada a tradicional. O curso proposto tem uma carga horária de vinte
horas, contando com participantes apenas licenciandos em Matemática. Cada
participante terá uma apostila, contendo os seguintes tópicos: histórico do Xadrez,
introdução ao tabuleiro e as peças, algumas jogadas e as regras. O curso teve seu
inicio focado no aspecto teórico do Xadrez seguido pela prática. Ao final do curso
será realizado um mini campeonato com o intuito de incentivar o jogo de Xadrez por
parte dos futuros professores de Matemática. Nosso objetivo é ensinar os futuros
1 Equipe: Idelmar André Zanella, Patrícia Sândalo Pereira e Renata Camacho Bezerra.
2 Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu. Centro de Engenharias e
Ciências Exatas/Curso de Matemática. Membro do grupo Educação Matemática. E-mail: renatacb@unioeste.br.
3Discente da UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu. CECE/Matemática. E-mail: andrezanel@yahoo.com.br.

professores de Matemática a jogarem Xadrez, e através do jogo desenvolver o
raciocínio, a concentração; o equilíbrio emocional, organizar estratégias e respeitar
regras. Com isso esperamos ensinar uma metodologia alternativa para o ensino da
Matemática, auxiliar o acadêmico de Matemática no desempenho de suas atividades
e incentivar que o futuro professor de Matemática utilize o Xadrez como uma
estratégia de ensino-aprendizagem. Acreditamos que a importância de realizarmos
este curso está no fato de querermos preparar um docente mais qualificado para o
mercado de trabalho. Esperamos que este profissional futuro professor de
Matemática, ao sair de um ambiente universitário e indo para uma sala de aula,
utilize estratégias e metodologias diferenciadas que buscam a melhora do processo
de ensino e aprendizagem, e para que dessa forma possamos ter uma educação
mais consistente e qualitativa. No momento o trabalho encontra-se na quarta etapa
de sua realização. Ao final do curso será realizada uma avaliação do trabalho
desenvolvido e esperamos que mini projetos sejam desenvolvidos nas escolas
estaduais de Foz do Iguaçu e região através do estágio supervisionado.
OBJETIVOS: Nossos objetivos com este trabalho são: ensinar os futuros
professores de Matemática a jogarem Xadrez, desenvolver o raciocínio, a
concentração e o equilíbrio emocional, organizar estratégias e respeitar regras,
ensinar uma metodologia alternativa para o ensino da Matemática, auxiliar o
acadêmico de Matemática no desempenho de suas atividades e utilizar o Xadrez
como uma estratégia de ensino-aprendizagem.
MÉTODOS: A realização deste curso foi dividida em etapas:
1ª ETAPA
Realização de uma pesquisa bibliográfica a respeito do histórico do Xadrez e de
possibilidades de exploração deste recuso metodológico para o ensino da
Matemática.
2ª ETAPA
Confecção de uma apostila que aborda os seguintes tópicos: Histórico do Xadrez;
Introdução ao tabuleiro e as peças; Notação algébrica; Regras do Jogo; XequeMate; Afogamento; Roque; En Passant e Promoção.
3ª ETAPA
Divulgação do curso e inscrição dos interessados. As vagas foram priorizadas a
princípio para alunos do terceiro e quartos anos.
4ª ETAPA
O curso está sendo realizado uma vez por semana durante aproximadamente dois
meses, totalizando vinte horas.
5ª ETAPA
Ao final do curso será realizado um campeonato de Xadrez, onde as regras serão:
as estudadas no curso e os critérios de tempo das partidas serão definidos e

aprovados pelos integrantes do curso.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O trabalho não apresenta resultados finais porque
ainda encontra-se em desenvolvimento, mas já pudemos observar que como na
história do Xadrez no Brasil, os participantes encaram o jogo de Xadrez como uma
atividade lúdica e só quando instigados à reflexão é que começam a discutir as
possibilidades de explorar diferentes conteúdos e visualizam a interdisciplinaridade
no trabalho.
CONCLUSÕES: O Xadrez por seu aspecto lúdico é uma possibilidade riquíssima
para explorarmos diferentes conteúdos Matemáticos e este Curso além de ensinar o
aspecto lúdico (o jogo), permiti e provoca discussões e reflexões do uso do Xadrez
para explorar conteúdos Matemáticos e promover a interdisciplinaridade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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FORMAÇÃO DE MONITORES PARA AS AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA:
REATIVANDO UM LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
Andréia Büttner Ciani1, Andrigo Savegnago2, Paulo Vinicius Carvalho Jorge3,
Emerson Mario Boldo4
Área Temática: 04 - Educação
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: Atualmente o ensino de ciências para os alunos do ensino médio carece
da aplicação de metodologias didáticas voltadas às aulas práticas, principalmente
em colégios da rede pública, que não dispõem de recursos suficientes para montar
laboratórios ou possuem professores em seus quadros que não tem formação
específica na área. Aulas práticas em laboratório são instrumentos importantes para
potencializar e consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Este
trabalho teve como objetivo formar um grupo de monitores entre os alunos do
Colégio Estadual Brasmadeira situado em Cascavel, para atuarem junto ao
laboratório de ciências do colégio, auxiliando professores e alunos a organizar e
executar aulas práticas ou quaisquer outras atividades que envolvam o uso didático
do laboratório. Foram realizadas oficinas semanais no colégio, que visavam à
execução completa de experimentos na área de Física. Além disso, foram
confeccionados instrumentos didáticos experimentais com materiais de baixo custo
e/ou recicláveis, que ficaram no laboratório e serão utilizados como instrumentos
simples, mas eficazes na transmissão do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: aula prática, laboratório, ensino de Física.
INTRODUÇÃO: A partir da década de 90 constatou-se através de pesquisas que
houve uma diminuição do interesse dos jovens nas áreas técnico-científicas,
inclusive em países desenvolvidos como a Inglaterra e o Japão [SANTO, 2001].
Como decorrência dessa realidade, estes países começaram a reformular os
currículos escolares com uma proposta de difusão e alfabetização em ciência e criar
Museus e Centros de Ciências com o objetivo de propagar o conhecimento técnicocientífico [HAMBURGER, 2005]. Ações desse tipo são necessárias se o país quer
formar material humano que seja responsável por mantê-lo na vanguarda do
desenvolvimento tecnológico. No Brasil também enfrentamos esse tipo de realidade
que possui a justificativa mais comum da falta de recursos financeiros. Entretanto,
acredita-se que entre as principais razões esteja a falta de interesse e de incentivo,
já que as políticas educacionais não privilegiam o ensino científico [FALTAY, 2004]. A
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escola, local onde se desenvolve a educação do jovem e sua formação intelectual,
deve abrir espaços para que o educando adquira informação técnico-científica
necessária para uma leitura crítica do mundo e do seu meio ambiente no qual ele
está inserido. Em parte, isso pode ser conseguido com aulas práticas em laboratório,
onde o aluno se confronta com o fenômeno físico estudado na experiência,
melhorando a relação ensino/aprendizagem e despertando o interesse do aluno para
a área tecnológica. O Colégio Estadual Brasmadeira, localizado na periferia da
cidade de Cascavel, possui um laboratório de Química e Física que até pode ser
considerado bem equipado para o padrão das instituições públicas de ensino médio
e fundamental. Porém, ele estava sendo subutilizado e como conseqüência os
equipamentos didáticos do laboratório estavam se deteriorando. Percebendo o
problema, a direção do colégio procurou a UNIOESTE no ano de 2004 solicitando
uma parceria entre a escola e a universidade que culminasse no desenvolvimento e
acompanhamento de atividades que envolvessem os laboratórios de Física e
Informática da escola. Este trabalho resultou no projeto de extensão:
“Implementando o Clube da Cidadania do Colégio Estadual Brasmadeira com
Oficinas em Informática e Física”, desenvolvido até o final de 2004. O interesse dos
alunos nas oficinas de Física foi tão grande que resolvemos estender as atividades
para o ano de 2005, mas agora com objetivos mais ousados, quais sejam: formar
um grupo de alunos que atuassem como monitores no laboratório de Física do
colégio para auxiliar professores e outros alunos a montar, organizar e executar
aulas práticas ou quaisquer outras atividades didáticas que envolvam os
equipamentos do laboratório e outros que foram confeccionados para este fim, com
materiais de baixo custo e/ou recicláveis. Desta maneira, os monitores formados irão
atuar como multiplicadores do conhecimento, despertando o interesse dos outros
alunos para as áreas da ciência e tecnologia.
OBJETIVOS: Como objetivos principais do presente trabalho, podemos citar:
1. Melhorar o ensino de ciências no Colégio Estadual Brasmadeira situado em
Cascavel e despertar o interesse dos alunos para as áreas de ciência e tecnologia;
2. Formar um grupo de monitores que auxiliem os professores e alunos a montar,
organizar e executar aulas práticas ou quaisquer outras atividades que envolvam o
uso didático do laboratório de Física e Química da escola;
3. Confeccionar instrumentos didáticos com materiais de baixo custo e/ou recicláveis
que serão utilizados nas aulas práticas para transmitir o conhecimento de uma forma
ilustrativa;
4. Estimular os professores da escola a usarem o laboratório, para a elaboração de
experimentos próprios e realização de aulas mais interessantes e interativas;
5. Elaborar atividades para o ensino-aprendizagem de Física para os alunos do
ensino médio e fundamental do colégio, tais como: visitas didáticas ao laboratório,
palestras e feira de ciências.
MÉTODOS: Durante o período do projeto de extensão, foram realizadas visitas
semanais ao Colégio Estadual Brasmadeira. As atividades propostas foram
conduzidas no laboratório de Química e Física da escola. Primeiramente se realizou

uma organização física e um levantamento dos equipamentos experimentais
presentes no laboratório em condições de uso, visto que o mesmo, já há algum
tempo, estava sendo subutilizado pelos professores do colégio. Após essa etapa,
começamos a realizar experiências em diversas áreas da Física como a Mecânica,
Óptica, Fluidos, Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo, sempre estimulando a
compreensão e o interesse pelo fenômeno físico analisado, fazendo que os próprios
alunos, sob a orientação do professor e dos discentes da UNIOESTE, conduzissem
a experiência, induzindo o aprendizado com seus próprios erros e acertos. Outra
etapa interessante foi a confecção, pelos próprios alunos monitores, dos
instrumentos didáticos experimentais com materiais de baixo custo e/ou recicláveis.
Foram construídos: discos de Newton, periscópios, motores elétricos,
caleidoscópios, discos flutuantes, etc., materiais que permaneceram no laboratório
para serem utilizados por estudantes e professores em suas aulas. Além disso,
organizamos a exposição de Física durante a feira de ciências que acontece
anualmente dentro das atividades compreendidas na semana cultural da escola.
Neste espaço, os monitores puderam demonstrar os experimentos já prontos,
despertando o interesse dos alunos do colégio para a área científica. Por último,
para que tivessem contato com outra realidade fora da escola, em algumas ocasiões
os monitores foram trazidos à UNIOESTE, onde realizaram atividades não somente
de Física no laboratório da universidade, mas também de Matemática, organizadas
pelo grupo de Ensino de Matemática do CCET.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Como resultados desta atividade de extensão,
podemos relacionar:
1. Organização e operacionalização do laboratório de Química e Física do Colégio
Estadual Brasmadeira;
2. Construção de materiais didáticos experimentais para serem utilizados pelos
usuários do laboratório;
3. Maior incentivo aos professores na utilização do laboratório para elaboração de
experimentos próprios e realização de aulas mais interessantes e interativas;
4. Organização da exposição de Física durante a feira de ciências que ocorre na
semana cultural da escola;
5. Formação de um grupo de monitores que hoje atuam auxiliando nas atividades do
laboratório o profissional laboratorista recém contratado pela escola;
6. Contribuição significativa para o aumento do interesse pelas áreas de ciências
exatas dentre os alunos da escola.
CONCLUSÕES: Constatamos que as aulas práticas em laboratório, principalmente
na área de ciências exatas onde a experimentação confronta o aluno com a
realidade física que o cerca, são instrumentos pedagógicos fundamentais para a
potencialização e consolidação do conhecimento teórico transmitido na classe. Além
disso, a realização de atividades fora da sala de aula sempre possui boa recepção
pela maioria dos estudantes, tornando-os de certa forma mais predispostos à
absorção do conhecimento que será apresentado. Ao final deste trabalho de
extensão conseguimos despertar o interesse dos alunos para a área de ciências

exatas e incentivar a melhora do ensino de ciências no Colégio Estadual
Brasmadeira através da formação do monitores para atuarem no laboratório do
colégio.
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RESUMO: Este artigo relata as principais ações, bem como os resultados mais
significativos e as principais dificuldades encontradas ao longo dos últimos três anos
no desenvolvimento de projetos vinculados ao Programa de Extensão intitulado:
“Integrando os alunos do curso de Licenciatura em Matemática e a Comunidade”
que tem caráter permanente.
PALAVRAS-CHAVES: Matemática, Responsabilidade Social e Formação de
Professores.
INTRODUÇÃO: O Programa “Integrando os alunos do curso de Licenciatura em
Matemática e a Comunidade” nasceu no Curso de Matemática em reposta aos
anseios de alunos e professores. Por um lado, nós professores, constatávamos que
os alunos muitas vezes ingressam no Curso de Licenciatura em Matemática por
gostarem de Matemática, mas não tem claro para si o que é um Curso de
Licenciatura, além disso, por força da Lei, nossos alunos só podem iniciar o estágio
supervisionado a partir da segunda metade do Curso o que equivale ao 3 o. Ano, e
isso nos incomodava muito, afinal o aluno passa dois anos sem contato com a sala
de aula (ensino fundamental e médio) que será seu campo de trabalho e nos últimos
dois anos do curso este contato torna-se intenso, ao nosso ver, era necessário
oportunizar ao futuro professor de Matemática o contato com a sala de aula já nos
primeiros anos do curso. Por outro lado os alunos queixavam-se de que o estágio
supervisionado tinha poucas horas e acontecia no final do curso. Diante do exposto
acreditávamos que era necessário criar estratégias para oportunizar aos futuros
professores de Matemática o contato com a sala de aula já no início do curso, que o
Curso de Matemática se aproximasse da comunidade e conscientizar alunos e
professores do Curso de Matemática da responsabilidade social que temos
enquanto universidade pública e um curso de licenciatura. As estratégias foram
criadas através do registro na Pró Reitoria de Extensão – PROEX do Programa
“Integrando os alunos do curso de Licenciatura em Matemática e a Comunidade”. Os
projetos são criados de acordo com a procura das escolas estaduais de Foz do
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2Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu. Centro de Engenharias e
Ciências Exatas/Curso de Matemática. Membro do grupo Educação Matemática. E-mail: pspereira@unioeste.br.

Iguaçu e região e do interesse dos acadêmicos em participar. As atividades
desenvolvidas são contadas como atividade complementar para os acadêmicos. São
montados grupos de alunos do ensino fundamental e médio que tenham dificuldades
na aprendizagem em Matemática, estes grupos geralmente são formados tendo
como critérios à nota baixa e a indicação do professores de Matemática das escolas.
Os futuros professores de Matemática procuram trabalhar com estes alunos suas
principais dificuldades de forma diferenciada a trabalhada em sala,
preferencialmente utilizam materiais didáticos e diferentes estratégias
metodológicas. O preparo das aulas é supervisionado pela coordenação dos
projetos e os futuros professores de Matemática são um elo permanente entre as
escolas e a universidade.
OBJETIVOS: Nossos objetivos com o Programa “Integrando os alunos do curso de
Licenciatura em Matemática e a Comunidade” e os diversos projetos desenvolvidos
são: permitir que o licenciando em Matemática tenha contato com a sala de aula já
no primeiro ano do curso de Licenciatura em Matemática de forma a prepará-lo para
o futuro mercado de trabalho, atender as escolas estaduais de Foz do Iguaçu e
região e, cientes de nossa responsabilidade social, colaborar para
sanarmos/diminuirmos a evasão e a repetência no que tange a disciplina de
Matemática, além é claro de desenvolvermos o gosto pela Matemática.
MÉTODOS: Os projetos vinculados ao Programa “Integrando os alunos do curso de
Licenciatura em Matemática e a Comunidade” são criados a partir dos anseios da
sociedade (escolas estaduais) que nos procura e da disponibilidade de nossos
futuros professores de Matemática. As aulas são preparadas com o apoio do livro
didático adotado pelo professor de Matemática da escola e dos recursos
pedagógicos existentes no Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz. A
seleção dos alunos do ensino fundamental e médio, que participam do projeto, são
de responsabilidade das escolas e os futuros professores de Matemática são
selecionados de acordo com o interesse e disponibilidade em participar. As aulas
funcionam, em contra turno as que acontecem na escola. E como percebemos que
no inicio do trabalho na maioria das vezes “Sobressai como característica desse
período, a insegurança e a falta de confiança em si mesmo, de que padecem os
professores principiantes” (MARCELO GARCÍA, 1998, p.113), as aulas são
necessariamente desenvolvidas em duplas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Até 2005 tivemos seis projetos, atendendo a 24
escolas estaduais de Foz do Iguaçu e região, aproximadamente 3240 alunos do
ensino fundamental e médio e ainda, contamos com a participação de 104 futuros
professores de Matemática. Estes projetos têm permitido um amadurecimento maior
do futuro professor de Matemática. O acadêmico que participa destas atividades
passa a se envolver mais com o curso, participa com maior freqüência de atividade
de extensão e projetos de pesquisa. No curso de Matemática, diversos projetos de
pesquisa e extensão, têm surgido de inquietações de alunos (futuros professores de

Matemática) que participaram do Programa “Integrando os alunos do curso de
Licenciatura em Matemática e a Comunidade”. Pudemos perceber também que os
alunos envolvidos neste programa realizam o estágio supervisionado no 3o. Ano com
maior facilidade, são menos resistentes a mudanças e procuram constantemente
inovar em suas aulas. Enfim, além de cumprirmos com nossa responsabilidade
social enquanto universidade pública e curso de licenciatura, também estamos
através de reflexões e reformulações constantes permitindo que haja um
crescimento e uma conscientização política de futuros professores de Matemática,
além é claro de permitir que nós professores de Matemática da universidade
repensemos nossa prática através do exemplo de nossos alunos.
CONCLUSÕES: No decorrer dos últimos anos pudemos conservar, regenerar e
gerar diferentes conhecimentos e algumas mudanças, como por exemplo, com a
postura dos licenciandos em Matemática, na receptividade das escolas durante os
estágios, na assiduidade ao laboratório, na busca de novos procedimentos
metodológicos para o ensino da Matemática por futuros professores e professores
de Matemática e na consolidação de uma política de comprometimento social. Os
futuros professores de Matemática passaram a assumir o curso como licenciatura
que é, e a se preocuparem não apenas com os conteúdos específicos, mas com as
metodologias alternativas para ensiná-los assim como aponta Ponte e Schulman
(1997), ao pedir “uma formação dos professores/as voltadas apenas para a
atualização cientifica e pedagógica geral, mas, sobretudo para uma nova visão da
Matemática e das formas que favorecem a sua apropriação pelos alunos” (DOMITE,
2003, p.44-45). O Laboratório de Ensino de Matemática - LEM-Foz passou a ser um
espaço freqüentado por professores e futuros professores com o intuito de buscar
melhorias para o ensino e aprendizagem da Matemática, ou seja, um ambiente de
troca de experiências e onde as inovações são incentivadas. Sabemos que como
parte de uma universidade pública temos o compromisso com um ensino público e
de qualidade, mas muitas vezes vemos que nossos alunos não se apercebem deste
fato. Com estes projetos, a responsabilidade social que temos, foi dividida em
responsabilidades. Os futuros professores de Matemática tinham a responsabilidade
com o aluno que vinha em contra turno, a de preparar suas aulas e de contribuir
para aprendizagem Matemática. O ensino, a pesquisa e a extensão foram
formalizados em momentos distintos, no entanto os futuros professores de
Matemática perceberam que não é possível separá-los, pois, para se dar uma aula
(ensino) dentro de um projeto de extensão é necessário pesquisar. A pesquisa
esteve dentro do cotidiano escolar, foi necessário vivenciar diferentes experiências e
refletir sobre as mesmas, até porque entendemos que é “Imerso neste cotidiano
escolar que o(a) professor(a) vai se constituindo” (NACARATO, VARANI &
CARVALHO, 1998, p.94). O conceito do professor pesquisador e do professor
reflexivo, antes trabalhado no estudo de textos, que sem dúvida são importantes,
ganhou também uma outra dimensão, a prática. Assim como Marcelo García (1999),
a formação foi entendida como um processo contínuo, sistemático e organizado, e
ainda, o futuro professor pode perceber que sua formação deve ser contínua, o
curso de Matemática na universidade é apenas uma fase desta formação. E como
diz o poeta Antonio Machado (apud MORIN, 2002, p. 29) “El camino se hace al

andar” (ao andar se faz o caminho), temos feito um caminho em busca de uma
formação de melhor qualidade para os professores de Matemática. Ao compartilhar
esta caminhada percebemos o quanto há ainda por fazer e o quanto refletir e dividir
experiências nos faz abrir novos horizontes.
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Área temática: 04 – Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: O presente trabalho visa apresentar os projetos de extensão que a
UNIOESTE, através do 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 encontravam 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 mais
recentemente também dos seus familiares. A oferta destes cursos viabiliza a
inclusão digital destas pessoas uma vez que possibilita a alfabetização digital dos
mesmos, isto é, oferecem 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, alfabetização digital.
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 de noções
básicas de informática aos adolescentes da Guarda Mirim de Cascavel. Tendo em
vista a necessidade que esses adolescentes têm de adquirirem conhecimentos
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básicos de informática, para se adequarem às exigências de conhecimentos
exigidos nesta área ao enfrentarem o 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 ano passado, 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.
Os projetos vêm de encontro ao 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 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.
OBJETIVOS: Ambos projetos tem 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; e como objetivo específico,
propiciar a discussão sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o
computador) através de Softwares e Aplicativos convencionais.
MÉTODOS: Os projetos desenvolvidos oferecem cinco módulos por turma. Ao longo
do ano duas turmas são atendidas. Um módulo é monitorado por dois 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 sempre 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, no caso do treinamento
oferecido aos familiares dos adolescentes (projeto “Treinamento em Noções Básicas
de Informática”).
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 Windows. Duração de 12 horas/aula.
Bibliografia básica: [Brookshear 2000], [Norton 1999], [Meirelles 1995] e [Stinson
1992].
Módulo 2 – Editoração de textos. Duração de 16 horas/aula. Bibliografia básica:
[Makron 2002].
Módulo 3 – Planilha Eletrônica. Duração de 16 horas/aula. Bibliografia básica:
[Carlberg 2005] e [Makron 2002b].

Módulo 4 – Elaboração de apresentações. Duração de 12 horas/aula. Bibliografia
básica: [Makron 2002a].
Módulo 5 – Internet. Duração de 12 horas/aula. Bibliografia básica: [Santos 1998].
As metodologias utilizadas foram: 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 considerado no treinamento.
Aqueles 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
às necessidades de treinamento em informática da Guarda Mirim de Cascavel,
foram treinadas dezenas de adolescentes. Atualmente participam destes projetos 2
professores efetivos do Colegiado de Informática e 11 monitores (discentes do curso
de Informática do Campus de Cascavel) sendo que destes últimos, 2 tem como
função exclusiva o desenvolvimento e a manutenção da página onde são
apresentadas
todas
as
informações
referentes
aos
projetos
(veja
http://www.inf.unioeste.br/guardamirim/site). Uma descoberta bastante interessante
desta experiência foi a de que nem todas as pessoas treinadas possuem habilidades
de digitação. Este fato fez com que fosse incluído no Módulo 1 um espaço para que
os participantes se familiarizem com o teclado1. Isto trouxe como conseqüência uma
otimização do uso do tempo nos módulos subseqüentes. Um fator que contribuiu
para o aumento da motivação dos participantes foi o oferecimento de um coffe-break
no meio do período de treinamento. Isto foi possível através da procura de recursos
externos junto a empresas locais e da cidade de Toledo. No caso da turma que é
treinada no período da manhã, a oferta deste lanche foi muito importante visto que
alguns dos participantes não têm condições de se alimentar adequadamente antes
de vir para o curso. Um outro fator que foi observado é que, de maneira geral, os
alunos gostam mais de “pôr as mãos na massa”. Isto provocou que os conteúdos
fossem repensados passando a ser mais práticos, o que implicou em uma maior
atenção por parte deles. Um outro resultado que deve ser mencionado é a
preparação de uma apostila para cada módulo. Algumas destas apostilas foram
desenvolvidas a partir da bibliografia básica adotada em cada módulo.
CONCLUSÕES: Neste trabalho apresentamos sucintamente os projetos de
extensão que a UNIOESTE, através do 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
mais recentemente também dos seus familiares. A oferta destes cursos viabiliza a
1 Esta atividade foi realizada utilizando o programa 10 Finger BreakOut, programa de licença livre
desenvolvido pela Giletech e.K. que exercita a digitação brincando (veja http://www.touch-typingtutor.com/10FingerBreakOut-FreeTypingGame.htm).

inclusão digital destas pessoas uma vez que possibilita a alfabetização digital dos
mesmos contribuindo desta maneira para o acesso destes ao mercado de trabalho.
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RESUMO: A redução das taxas de mortalidade, bem como a melhoria na prestação
de serviços da área social, tem contribuído para o aumento demográfico e para o
envelhecimento da população. Para esta atividade que envolve conteúdo teórico e
prático planejou-se trabalhar dentro da metodologia da pesquisa-ação. Acomodação
e falta de socialização são indicadores diretos de doença e mal-estar que
contribuem para a diminuição da qualidade de vida dos indivíduos em qualquer
idade. Caso isso venha a confirmar-se poderá afirmar que todo processo educativo
que envolve a experiência humana e suas habilidades poderá resultar na melhora da
qualidade de vida dos indivíduos. Por tanto o projeto de inclusão digital é uma
contribuição social da universidade para qualificação e interação social dos
indivíduos da terceira idade, procurando demonstrar que existe a possibilidade de
contato social além da interação corpo-corpo.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Educação e Qualidade de Vida.
INTRODUÇÃO: A modernidade e suas descobertas no campo científico, juntamente
com a o avanço tecnológico, trouxe grande benefício para áreas médicas que
resultou no prolongamento da vida humana. A redução das taxas de mortalidade,
bem como a melhoria na prestação de serviços da área social, tem contribuído para
o aumento demográfico e para o envelhecimento da população. O aumento da
expectativa de vida está condicionado “a melhora da higiene, com instalações de
esgotos, com o tratamento da água, melhora nas formas de preparar e estocar
alimentos, e, acima de tudo, o desenvolvimento da medicina curativa e preventiva”
(Oliveira, 2003, p.1).O aumento da população idosa se constitui em um fenômeno
mundial. Hoje, a população do planeta é estimada em aproximadamente seis bilhões
de pessoas, das quais cerca de 580 milhões (9,8%) tem mais de sessenta anos. Até
o ano de 2025, perto de 14% da população será considerada velha, e a proporção
de pessoas muito idosas (75 anos ou mais) representará um grupo em crescimento
(Pereira, 2002). A mesma autora cita que até 2025 a estimativa é que três quartos da
1 M.Sc. em Saúde Coletiva, Economista Doméstica, Docente do Curso de Economia Doméstica da
UNIOESTE/Francisco Beltrão-PR. E-mail: lferreto@gmail.com/46.35241661.
2 Bacharel em Sistemas de Informação, Docente do Curso de Economia Doméstica da UNIOESTE/Francisco
Beltrão-PR.
3 Economista Doméstica.
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população idosa do mundo estarão vivendo em países menos desenvolvidos. Para
Néri (2001) o envelhecimento da população é reflexo da combinação da diminuição
dos índices de natalidade, da mortalidade em adultos e aumento da expectativa de
vida, consequentemente “deles resulta mudança na relação entre o número de
membros produtivos e improdutivos na sociedade” (Neri, 2001, p.22). Ser
considerado idoso por possuir mais de 60 anos é ser considerado socialmente como
improdutivo, às vezes, incapaz de realizar atividades nas empresas, indústrias,
comércio e outros setores produtivos, consequentemente isso significa
aposentadoria. Para alguns aposentadoria é sinal de “tempo livre”, lazer e diversão,
já para outros significa a perda de um papel social, da autoridade no lar e do
rendimento. “Definida a terceira idade como a idade do lazer, em sua esteira
concebeu-se a idéia de aposentadoria ativa, a partir da imagem de que a vida
começa aos 60 anos. A velhice passou, assim, a ser representada como uma fase a
ser aproveitada. Acompanhando o movimento de redefinição dos conceitos e
concepções sobre o envelhecimento, surgiu um novo mercado de consumo voltado
para as pessoas idosas detentoras de certa posição social e que adquirem bens
especialmente a elas destinados, na tentativa de racionalizar os privilégios e
benefícios advindo da aposentadoria” (Stucchi, 1998, p.42-3). Mas, como é óbvio
sabe-se que nem todos os aposentados têm acesso aos serviços ofertados pela
falta de recursos financeiros e acabam por enclausurarem em suas residências,
caem na depressão e muitas vezes desejam seu fim. Isto é resultado de uma
sociedade que vislumbra que “o acúmulo de idade passa a representar risco e
incapacidade para o trabalho, enquanto a juventude equivale ao principal objetivo
perseguido no recrutamento de um trabalhador, de um ‘novo companheiro’”(Stucchi,
1998, p.38). Para o indivíduo aposentado inicia-se uma nova fase da vida, na qual
precisa encontrar mecanismos de que a mesma seja bem sucedida. Alguns autores
como Neri (1995), acreditam que uma velhice bem-sucedida é uma condição de
bem-estar físico ligada às circunstâncias da história pessoal e do potencial de
plasticidade de cada indivíduo, mas também não pode estar alijada das condições
sociais e dos valores existentes no ambiente em que esse indivíduo envelhece. Por
tanto se entende que o envelhecimento é um processo heterogêneo e dependerá
das condições socioeconômicas, fisiológicas e culturais em que estão inseridos.
Para conseguir ter um envelhecimento bem-sucedido é necessário que o indivíduo
procure enganjar-se na vida, evitar doenças e manter em alto padrão as funções
físicas e cognitivas. Souza (2005, p.02) comenta “que é possível os idosos se
interessarem e terem sucesso no contato com novos conhecimentos, quebrando o
mito de que a aprendizagem na velhice é impossível”. Assim oferecer aos idosos a
oportunidade de aprendizado e trocas de experiência é permitir que aprendam
diferentes habilidades e desenvolvam competências que intensifiquem as funções
neurais/cognitivas, e a informática é um desses mecanismos que podem contribuir
para que o idoso tenha um envelhecer com mais qualidade, permitindo que tenha
acesso a informações, troca de conhecimentos entre outras atividades que o serviço
eletrônico possa ofertar, podendo aproximá-lo dos parentes e das novidades que a
todo momento são divulgadas nos meios eletrônicos.
Por a sociedade encontrar-se hoje na era digital, da informação e da comunicação, é
necessário conectar as pessoas a esta tecnologia para que não se sintam excluídas
da vida moderna. A grande maioria das pessoas nunca teve contato com o processo

tecnológico, são cidadãos excluídos das metodologias que permitam mudar sua
realidade. Apresentam uma relação muito distante com os recursos da era virtual,
seja por medo ou por falta de oportunidades de conhecê-los melhor, o que gera
certo desconforto e insegurança quando se deparam com situações em que a
utilização da informática é essencial (bancos, supermercados, caixas eletrônicos,
cartões de crédito, etc.), sem contar que é condição fundamental de
empregabilidade. Os meios eletrônicos têm um papel importante em nosso dia-adia. Mesmo quem não tem computador em casa ou no trabalho convive com
recursos tecnológicos e deles depende direta ou indiretamente. Pois conforme
Baggio (2000:16) “Se esse conhecimento acumulado não for compartilhado pela
sociedade como um todo, corremos os riscos de ratificarmos o abismo que separa
os ricos dos pobres, portadores de necessidades especiais e não portadores entre
outras camadas da população que são excluídas socialmente.” Nesse contexto se
insere o projeto Inclusão Digital na Terceira Idade como uma ferramenta de apoio
para que o idoso tenha acesso às informações e consiga realizar operações básicas
de saque de dinheiro em caixa eletrônico, envio de e-mail para parentes entre outros
exemplos.
OBJETIVOS: Geral: Capacitar aos alunos conhecimentos básicos de informática,
tornando-os aptos a utilizar sem receio os equipamentos da atual tecnologia.
Elencou-se como objetivos específicos: a) Instrumentalizar o adulto com mais de 60
anos para os conhecimentos das tecnologias de informação disponíveis no mundo
moderno; b) Apresentar as ferramentas disponíveis na internet para comunicação; c)
Exercitar a prática de digitação através da elaboração de textos e cópias de outros,
como de livros de história ou jornal; d) Repassar informações sobre scanner e
construir apresentação sobre o indivíduo no power point.
MÉTODOS: Para esta atividade que envolve conteúdo teórico e prático planejou-se
trabalhar dentro da metodologia da pesquisa-ação. Toda inserção de conteúdo
causará uma reação referente ao nível de aprendizado dos participantes. Para
efetivar este trabalho optou-se pelas aulas expositivas e com a realização da prática
nos computadores, já que se pretende que o idoso aprenda a manusear os
equipamentos e seus softwares. Também será utilizado recurso multimídia para
facilitar a demonstração das aulas e o acompanhamento dos participantes.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Quando do planejamento da atividade de educação
digital para os idosos pensou-se em estar ofertando uma oportunidade destas
pessoas de apreender e reforçar que os mais velhos podem receber conhecimentos.
O grupo de trabalho é centrado em um pensamento de que não existe idade para se
aprender, que a troca de experiências é um momento também de libertação e
investimento no próprio indivíduo, bem como uma maneira de participar ativamente
na sociedade na qual se encontra inserido (Néri e Cachioni, 1999).
Para alguns pesquisadores o envolvimento dos idosos em programas e projetos de
qualificação, capacitação, treinamento e retreinamento é uma oportunidade de
incentivar os indivíduos a participarem da sociedade e propiciar melhor qualidade de
vida para si mesmo e seus companheiros na mesma faixa etária. A prática educativa
com os idosos permite que eles tornem-se mais independentes, sintam-se capazes

de dirigir o curso de sua vida e isso se reverte em menor custo de manutenção por
parte do Estado e planos de saúde.
Conforme explica Néri e Cachioni (1999:124) “a educação é apontada como
poderoso determinante de uma velhice bem sucedida”, pois ela possibilita a
mudança de pensamento, o olhar diferente sobre a saúde e a construção de outros
centros de interesse. Acomodação e falta de socialização são indicadores diretos de
doença e mal-estar que contribuem para a diminuição da qualidade de vida dos
indivíduos em qualquer idade.
Nas últimas décadas pode-se afirmar que os idosos estão buscando adaptar-se a
novas situações e procuram se reorganizar para atender as mudanças, pois sabem
que não podem fugir delas e precisam criar novos hábitos que os habilite a viver em
sociedade. A educação digital é um dos mecanismos que auxilia na ativação da
memória, os indivíduos passam a exercitá-la através do raciocínio para executar as
atividades no computador e nos softwares. O resultado da participação nas oficinas
de inclusão digital provavelmente será maior interação social, participação, melhora
nos relacionamentos pessoais e nas condições de saúde. Caso isso venha a
confirmar-se poderá afirmar que todo processo educativo que envolve a experiência
humana e suas habilidades pode resultar na melhora da qualidade de vida dos
indivíduos.
CONCLUSÕES: A terceira idade assume entre os idosos a representação de uma
fase a ser aproveitada com novas experiências que contribuam para tornar o
envelhecimento um aprendizado. Visualiza-se que a população idosa esta
reconstruindo os conceitos sobre o envelhecimento, os idosos tem demonstrado aos
mais jovens que a velhice não pode mais ser considerada uma fase de abandono,
de desesperança e falta de utilidade. Os idosos tëm cada vez mais procurado se
inserir socialmente em cursos de qualificação, centros de convivência, viagens de
excursões, grupos de danças, grupos de ginástica e outros de interesse. O que se
observa que a sociedade precisa participar deste processo, oferecendo condições
para que estes idosos passem a assumir um novo papel social como cidadãos que
além dos deveres, possuem direitos, principalmente de terem qualidade de vida. Por
tanto o projeto de inclusão digital é uma contribuição social da universidade para
qualificação e interação social com esta população, procurando demonstrar que
existe a possibilidade de contato social além da interação corpo-corpo.
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INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E EXCEL
Carlos José Maria Olguín
Oscar José Busatta
Fernando Martins
Marco Antônio da Rosa
Área temática: 04 - Educação
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, informática, Excel
RESUMO: O presente trabalho visa oportunizar aos participantes o acesso a
conceitos básicos de Informática bem como a utilização de programas
aplicativos discutindo suas potencialidades e usos; pretende-se ainda propiciar a
discussão sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o
computador) através de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular
planilhas eletrônicas. A metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos
através do uso de slides e 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 considerado no
treinamento. O conteúdo será passado em um período de 4 horas sendo que o
mesmo está baseado, principalmente, na seguinte bibliografia: [Carlberg 2005],
[Makron 2002] e outras fontes consultadas na internet. Alguns dos tópicos
apresentados neste mini-curso são: O conceito de planilha eletrônica,
apresentação da área de trabalho do Excel, utilização das principais
ferramentas, como inserir e trabalhar com fórmulas e funções, e a criação de
gráficos. Espera-se com este mini-curso despertar o interesse dos participantes
pela informática, bem como esclarecer os principais conceitos relativos ao uso
de uma planilha eletrônica, em particular, a planilha eletrônica Microsoft Excel.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[Carlberg 2005] Carlberg, C., Gerenciando Dados com o Microsoft Excel - Os
melhores métodos para acessar e analisar dados, Pearson Education do
Brasil, 2005.
[Makron 2002] Núcleo Técnico e Editorial Makron Books, Microsoft Excel 2002
Passo a Passo Lite, Makron Books, 2002.

INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E POWERPOINT
Carlos José Maria Olguín
Oscar José Busatta
Fábio G. Koerich
Renata Rockenbach
Área temática: 04 - Educação
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, informática, PowerPoint
RESUMO: O presente trabalho visa oportunizar aos participantes o acesso a
conceitos básicos de Informática bem como a utilização de programas
aplicativos discutindo suas potencialidades e usos; pretende-se ainda propiciar a
discussão sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o
computador) através de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular
geradores de apresentações. A metodologia utilizada será a apresentação de
conteúdos através do uso de slides e 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 considerado no
treinamento. O conteúdo será passado em um período de 4 horas sendo que o
mesmo está baseado, principalmente, na seguinte bibliografia: [Makron 2002] e
outras fontes consultadas na internet. Alguns dos tópicos apresentados neste
mini-curso são: Como criar e aprimorar uma apresentação de slides, como
interagir com o ambiente de trabalho do PowerPoint, como inserir e modificar
efeitos em uma apresentação, além de outros aprimoramentos. Espera-se com
este mini-curso despertar o interesse dos participantes pela informática, bem
como esclarecer os principais conceitos relativos ao uso de geradores de
apresentações, em particular, o Microsoft PowerPoint.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[Makron 2002] Núcleo Técnico e Editorial Makron Books, Microsoft PowerPoint
2002 Passo a Passo Lite, Makron Books, 2002.

INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E WINDOWS
Carlos José Maria Olguín
Oscar José Busatta
Yuri Rodrigues Guimarães
Gustavo Rezende Krüger
Área temática: 04 - Educação
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, informática, Windows
RESUMO: O presente trabalho visa oportunizar aos participantes o acesso a
conceitos básicos de Informática bem como a utilização de programas
aplicativos discutindo suas potencialidades e usos; pretende-se ainda propiciar a
discussão sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o
computador) através de Softwares e Aplicativos convencionais. A metodologia
utilizada será a apresentação de conteúdos através do uso de slides e
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 considerado no treinamento. O conteúdo será
passado em um período de 4 horas sendo que o mesmo está baseado,
principalmente, na seguinte bibliografia: [Brookshear 2000], [Meirelles 1995],
[Norton 1999], [Stinson 1992] e outras fontes consultadas na internet. Alguns dos
tópicos apresentados neste mini-curso são: Origem da computação, Conceito de
hardware e software, Arquitetura básica de computadores, Utilidades dos
computadores no cotidiano, Manipulação de ícones e janelas, Explicação da
função do botão iniciar na barra de tarefas, Windows Explorer, Como criar
pastas e Copiar e colar arquivos. Espera-se com este mini-curso despertar o
interesse dos participantes pela informática, bem como esclarecer os principais
conceitos relativos à manipulação de um computador, em particular, o sistema
operacional Windows.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[Brookshear 2000] Brookshear, J.G., Ciência da Computação - Uma Visão
Abrangente - 5a. Edição, Bookman, 2000.
[Meirelles 1995] Meirelles, F.S., Informática - Novas Aplicações para Micro
Computadores - 2a. Edição, Makron Books, 1995.
[Norton 1998] Norton, P., Introdução à Informática, Pearson Education do
Brasil, 1998.
[Stinson 1992] Stinson, C. e Andrews, N., Windows, Makron Books, 1992.

INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA E WORD
Carlos José Maria Olguín
Oscar José Busatta
Rafael Capitani
Osmar dos Santos
Área temática: 04 - Educação
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, informática, Word
RESUMO: O presente trabalho visa oportunizar aos participantes o acesso a
conceitos básicos de Informática bem como a utilização de programas
aplicativos discutindo suas potencialidades e usos; pretende-se ainda propiciar a
discussão sobre as potencialidades e usos da ferramenta tecnológica (o
computador) através de Softwares e Aplicativos convencionais, em particular
editores de textos. A metodologia utilizada será a apresentação de conteúdos
através do uso de slides e 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 considerado no
treinamento. O conteúdo será passado em um período de 4 horas sendo que o
mesmo está baseado, principalmente, na seguinte bibliografia: [Makron 2002] e
outras fontes consultadas na internet. Alguns dos tópicos apresentados neste
mini-curso são: como interagir com o ambiente de trabalho do Word; como
configurar páginas; como salvar documentos; como formatar fontes e
parágrafos; como aplicar estilos, marcadores, plano de fundo e cores em seu
documento; como inserir imagens, tabelas, colunas e hyperlinks; como
acrescentar cabeçalho e rodapé, além de outros aprimoramentos. Espera-se
com este mini-curso despertar o interesse dos participantes pela informática,
bem como esclarecer os principais conceitos relativos ao uso de editores de
textos, em particular, o Microsoft Word.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[Makron 2002] Núcleo Técnico e Editorial Makron Books, Microsoft Word 2002
Passo a Passo Lite, Makron Books, 2002.

Jogos Teatrais na Sala de Aula: Interpretação e Leitura de
Imagens (formação de professores)
Ministrante: Neuri Luis Mossmann
4 – Educação
Palavras-chave: teatro – uma prática pedagógica

Resumo: Através dos jogos teatrais de Viola Spolin é possível à criação e a composição
cênica, transformando a sala de aula num espaço de formação de público e o aluno-ator.
“O jogo é uma forma natural de grupo que propicia o envolvimento e a liberdade
pessoal necessária para a experiência”.SPOLIN (p.4, 2000). A oficina propõe técnicas e
habilidades pessoais necessárias que estimulam a comunicação, interpretação e leitura
de imagens, propiciando o professor nas suas criações artísticas e pedagógicas. Segundo
a autora, a existência da comunicação do professor e o aluno-ator são muito mais
importantes do que o método usado. “Nos exercícios de Viola Spolin, ao invés de se
prender a teorias, sistemas, técnicas ou leis, o aluno-ator se torna artesão da sua
própria educação (teatro), produzida livremente por ele mesmo”, Ingrid Dormien
Koudela, tradutora do livro Improvisação para o Teatro da mesma autora, em sua
introdução para a edição brasileira.”SPOLIN (p. 16, 1999). Os jogos teatrais se alteram
para atender as necessidades de montagem de um espetáculo, criando uma variedade de
situações teatrais, que vão desde a seleção da peça, a criação do espaço cênico, a
escolha do elenco, a composição da personagem, até a construção de um processo
harmonioso para o aquecimento do aluno-ator. A formação de professores para estas
atividades em sala de aula contribui com o processo de aprendizagem para a vida diária,
no sentido de humanizar e integrar o indivíduo total dentro do ambiente. Além disso, a
aceitação de todas as limitações impostas possibilita o aparecimento do jogo ou da cena,
no caso o teatro. Estes exercícios são direcionados aos professores que tem como
objetivo estabelecer um ambiente no qual a experiência se realize, respeitando a
capacidade e espontaneidade do aluno, ainda que sua contribuição seja mínima. O
intuitivo emerge e a cena acontece, para que então o professor e o aluno-ator possam
iniciar juntos um trabalho criativo e inspirador.
Contato: mossmann@unioeste.br / (45) 3220 3062
TUCCA – Teatro Universitário do Campus de Cascavel
Referências Bibliográficas
SPOLIN, VIOLA. O Jogo Teatral no Livro do Diretor. São Paulo:Perspectiva,1999.
_______________ Improvisação Para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000.

LITERATURA INFANTIL E EXPRESSÃO CORPORAL: ABORDAGENS PARA
AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
Karin Cozer de Campos; Clésio A. Antonio
4- Educação
PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantil, Expressão Corporal e Prática Educativa.
Esta oficina tem como finalidade educativa o tratamento pedagógico entre a Literatura
Infantil e a Expressão Corporal, compreendendo-as como núcleo temático e didáticometodológico das intervenções didáticas propostas ao ensino escolar. As relações
teórico-metodológica entre a Literatura Infantil e a Expressão Corporal derivam-se da
compreensão da linguagem humana num processo comunicativo relacional de sentidos e
significados. A Expressão Corporal, a partir deste princípio, será tratada como campo de
relações significativas da motricidade expressiva, a qual a emoção corporificada se
manifesta como linguagem no trabalho com a Literatura Infantil, quando esta se
constitui um campo de interação entre o professor e o aluno nas situações pedagógicas.
Serão enfatizadas, nos trabalhos desta oficina, reflexões pedagógicas que compreendem
a Literatura Infantil como possibilitadora da aquisição da necessidade-prazer a partir da
leitura, pela qual a aprendizagem nas atividades proporciona um contato prazeroso com
a linguagem escrita; “literatura é arte, literatura é prazer”. A Literatura Infantil é, assim,
colocada na condição de ferramenta importante na compreensão e conhecimento do
mundo e como desenvolvimento humano e cultural. Metodologicamente, priorizaremos
experiências e vivências práticas que possam ser compreendidas nos mais variados
modos de pensar e tratar a cultura literária, proporcionando leituras, contato com
música, produções literárias e expressão corporal, ou seja, o “fazer-literário”.
Pretendemos, enfim, no desenvolvimento dos trabalhos desta oficina, reunir
contribuições teóricas e práticas necessárias aos educadores para problematizarem seus
fazeres didáticos no interagir com a Literatura Infantil nos momentos pedagógicos na
escola.

karincozer@yahoo.com.br , clesioaa@yahoo.com.br

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: COM A VOZ OS PROFESSORES
CARMEN TERESINHA BAUMGÄRTNER1
MANOELA ANTUNES SITKO QUERINO2
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
MODALIDADE: COMUNICAÇÃO ORAL
RESUMO: Neste trabalho apresentamos uma discussão a respeito das imagens que
professores de língua portuguesa fazem do que seja ensinar essa disciplina nos níveis
fundamental e médio. O corpus de análise (constituído de depoimentos gravados em
áudio) foi coletado durante a realização de um projeto de extensão intitulado “Reflexões
sobre o ensino de língua portuguesa: ensino fundamental e médio”, desenvolvido no
período de 2004 a 2005, na Unioeste/Cascavel, que envolveu em torno de 50
profissionais que atuam nessa área, na jurisdição do Núcleo Regional de Educação de
Cascavel/PR. Tal projeto tinha como principal objetivo suscitar discussões sobre os
significados do ensino de língua portuguesa, nesse contexto.
PALAVRAS-CHAVE: língua portuguesa; ensino; vozes de professores
INTRODUÇÃO
Contemporaneamente, tem se constituído como objeto de estudos, na área das
ciências humanas, aspectos relacionados à cultura escolar, explicitados nas práticas
pedagógicas, em rituais, em saberes docentes, bem como em estruturas de poder
concernentes a esse contexto. Não só as questões macro-estruturais têm sido foco de
atenção desse campo do conhecimento, mas também aquelas que dizem respeito às
condições objetivas e às condições subjetivas do trabalho docente, dentre outras
(Basso, 1998). Na tentativa de contribuir, mesmo que de modo tímido, para essas
discussões, propomo-nos, neste trabalho, refletir sobre a formação de professores de
língua portuguesa como língua materna, com vistas a destacar elementos constitutivos
de sua subjetividade, e de sua identidade.

1

Mestre em Lingüística Aplicada, Professora do Colegiado do Curso de Letras/Unioeste/Cascavel, Chefe da Divisão
de Ciências Humanas no Núcleo de Estudos Interdisciplinares/NEI, coordenadora do projeto de extensão explicitado
no resumo. cabaumgartner@globo.com.
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Acadêmica do 4º ano do Curso de Letras da Unioeste/Cascavel.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Iniciamos esse estudo, definindo primeiramente a noção de linguagem e de
sujeito que orientará nossa abordagem. Tendo em vista as contribuições de Bakhtin
(1982), na perspectiva da linguagem como modo de interação entre sujeitos,
entendemos que, ao interagirmos com o outro, além de representarmos o mundo
através da língua, construímos representações sobre ele, as quais colocamos em jogo
na instância da interlocução. Nesse sentido, considerando-se o caráter dialógico e
polissêmico das interações intersubjetivas, operamos com a noção de sujeito
discursivo, “como o lugar de uma constante dispersão e aglutinação de vozes,
socialmente situadas e ideologicamente marcadas” (Geraldi, 1996, p.52). Assim, o que
o sujeito professor explicita em seus discursos não nasce nele, mas é resultado do
cruzamento de vozes que o vão constituindo heteroglossicamente, polifonicamente
(BAKHTIN, 1982).
Outro pressuposto que orienta nosso olhar neste estudo é o do sóciointeracionismo (VYGOTSKY, 1991, 1991b) , segundo o qual o homem destaca-se pela
sua capacidade de integrar-se ao meio, de modificá-lo de acordo com suas
necessidades, estabelecendo relações com outros seres humanos, instituindo
necessidades de outra natureza, as quais ultrapassam aquelas vinculadas à
subsistência física da espécie.
Tomando então como ponto de partida a heterogeneidade como característica
fundamental do discurso, dado que este se constitui por discursos outros, interessa-nos
observar marcas de heterogeneidade, como elementos da formação da identidade do
professor de português, num discurso que intenta a aparência da homogeneidade. Ou
seja, buscamos compreender como o professor constrói sua identidade profissional,
considerando-se os quadros de referência que compõem sua sócio-história. Pedimos
permissão ao leitor para não nos alongarmos, neste momento, na discussão teórica,
porque pretendemos fazê-la simultaneamente ao percurso da análise do corpus.
METODOLOGIA E ANÁLISE DO CORPUS
A abordagem de pesquisa utilizada é interpretativa, em que fazemos a análise do
conteúdo dos dados, ancorada no conceito de linguagem enquanto prática discursiva,
como o dissemos acima. Portanto, a linguagem como portadora de valores (Bakhtin,
1982). Os dados empíricos desta reflexão constituem-se de material degravado de
entrevistas feitas com professores da rede estadual de ensino do município de
Cascavel/PR, zona urbana. A letra P (maiúscula) seguida de um numeral cardinal
substitui os nomes dos sujeitos entrevistados. Parênteses duplos indicam comentários
do entrevistador. Barras simples (/) correspondem a interrupções na seqüência da fala,

barras duplas sinalizam pausas, reticências indicam supressão de trechos da
entrevista.
Durante as entrevistas, instamos os professores a falarem sobre a sua profissão
para, em seus dizeres, rastrearmos imagens que fazem do que é ser professor PLM.
Vejamos o que diz P1:
P1: não tenho certeza se a gente não sabe estimular...do que o que a gente
passa... eu tenho uma dificuldade de chegar e envolver...gente tem que ajudar
bastante... trabalhar a linguagem para ele entender o mundo/ pegar o texto e
trabalhar// não deixar de trabalhar/ claro/ a estrutura/ a gramática/ mostrar que
a língua padrão ainda é uma forma de dominação/ ele tem que dominar a
língua...vêem a gente como aquele que tem que fazer tudo/ fala em erro/ a
culpa é do professor de português...a gente sabe o que eles vão precisar...do
dá essa vontade ((de mudar de profissão)) é porque...você não consegue
fazer o que você tinha proposto para si...o que é que eu fiz de errado?// será
que a culpa é toda minha?// mas às vezes a gente tem umas compensações e
a gente vai levando...a gente procura cobrar muito...você tem que ser
professor// tudo você tem que ser...eu levo textos/ eu monto ((jogos)) trabalho
oração coordenada e subordinada...desenhos animado que eu gravo e levo/
filmes/ a gente leva e daí trabalha junto...eu sou muito amiga dos alunos / mas
não funciona/ a gente não consegue dominar
Nas imagens que P1 faz da profissão de professor, ocorrem alguns momentos de
identificação a conceitos pertencentes a diferentes concepções de linguagem. Para
esse sujeito, o professor deve, ao mesmo tempo “estimular”, “passar” conteúdo,
“envolver”, “cobrar muito” etc. As formas léxico-discursivas “estimular”, “envolver”,
remetem à doutrina psicológica behaviorista.
Nessa perspectiva, a aprendizagem depende de um processo de
condicionamento, de treinamento, ou seja, o indivíduo só aprenderia produzindo uma
resposta a um estímulo externo. O professor era concebido como um especialista em
relações humanas e, podemos dizer que dele dependia a aprendizagem, uma vez que
a ele cabia o papel de estimulador, de facilitador da aprendizagem. Daí decorria a
crença de que, se bem estimulado pelo professor, o aluno aprenderia sem dúvida
nenhuma.
Tendo em vista a marca da objetividade, presente no behaviorismo, o professor e
o aluno eram vistos de acordo com uma perspectiva de sujeito racional. Esse é um
indivíduo uno, centrado, racional, consciente. Nessa concepção, não se considerava o
aspecto sócio-histórico e ideológico como constitutivos do sujeito.
Outra imagem de professor, presente na fala de P1, é a do profissional que
“passa” matéria, informações etc, e que “cobra muito” dos alunos, ou ainda, que não
deixa de trabalhar, “claro”, a estrutura gramatical da língua portuguesa. Quando P1 diz
a gente não consegue dominar, no marcador explícito de negação (“não”) vaza o

sentido do desejo de dominação, que corresponde à imagem do professor tradicional,
autoritário, porque configurado numa metáfora bélica, “dominação” (VASCONCELOS,
2001).
P1 ora identifica-se com a imagem de professor do ensino tradicional, ora com a
imagem de docente do ensino behaviorista, ou até, com a do professor inserido na
concepção de ensino que vê a língua como meio de interação humana. Há pistas
lingüístico-discursivas dessa concepção de professor, como mediador, na seqüência a
gente tem que ajudar... trabalhar a linguagem para ele entender o mundo.
Os deslizes da posição-sujeito, observados no recorte acima, mostram um sujeito
identificando-se com diferentes concepções de professor. No seu tecido discursivo, ao
enunciar você tem que ser professor, o sujeito marca sua sujeição. O marcador
lingüístico “tem que” parece refletir a passividade do sujeito a um discurso instituído.
Essa sujeição o investe de poder e de saber. Assim investido, o professor deve não só
transmitir conhecimento (saberes) ao aluno, mas também zelar pela sua conduta física
e moral. Ao mesmo tempo em que é atribuído poder ao professor, também lhe é
atribuído o dever de ensinar. Nessa perspectiva, não é possível conceber o discurso
sem considerarmos o sujeito, nem tampouco este, livre do domínio do campo
ideológico. Se a ideologia é constitutiva do sujeito, atinge, inevitavelmente, sua
formação profissional.
Mais à frente, P1 diz tudo você tem que ser, em que em suas representações
ocorrem identificações com outros papéis sociais, que não são os de professor, há
pouco mencionadas, mas que, assim como esses, mostram-se instituídos de podersaber (FOUCAULT, 1987)3. As imagens que P1 faz das imagens que supõe que o outro
faça do papel do professor de português podem ser flagradas no trecho vêem a gente
como aquele que tem que fazer tudo. Além de ter de “ser” tudo, no imaginário de P1, o
professor tem de não só “fazer” tudo, como também é ele que sabe das necessidades
do aluno.
Na seqüência o que estou fazendo aqui?/será que estou fazendo tudo
errado?...o que é que eu fiz de errado?/ será que a culpa é toda minha? surge a
imagem de professor desiludido, frustrado, que se vê como vítima de uma sociedade
injusta e ingrata. P1 parece assumir o discurso que lhe imputa a incompetência e a
responsabilidade pelo fracasso.
P2, ao tentar definir o que é ser professor, produziu os seguintes sentidos:
P2 sempre assim gostei de ensinar// gostei assim de ver o resultado no final do
decorrer do ano// os meus alunos crescerem se modificarem// serem críticos//
e terem visões diferentes de mundo...modificações de comportamento
também eu acho importante...eu gosto bastante e tenho certeza também que
os alunos... acho que a gente teria de ser mais valorizada// porque tem que ter
professores...ensinar uma pessoa falar corretamente/ pensar corretamente//
3

Foucault (1987, p. 27) entende que poder e saber articulam-se no discurso, e que, estão diretamente implicados.

ser crítica...ensinar a pessoa// a pensar por si só...a sociabilização das
pessoas entre si...acho que é todo o contexto// que você tem que ver como
língua/ linguagem...é a própria comunicação...se eu estou me expressando
corretamente contigo...as pessoas acham que só o professor de língua
portuguesa/ tem que falar bem... escrever bem...ensinar os outros a falar bem/
a ler bem...tem essa coisa aí enraizada que não sai/ o medo do professor
talvez// que não esteja preparado... que sempre os alunos viriam até
mim...meu sonho...ser PHD em educação...ser melhor do que eu já
sou...poder palestrar/ passar o que eu aprendi...as experiências...os trabalhos
que já fiz...ajudar mais outras pessoas...de repente até nem ser PHD porque
há mestres aí falando tão mal...tão sem conteúdo
Assim como no discurso de P1, no de P2 também se evidencia a imagem de
professor como “transmissor”, como “difusor” de conhecimento, explicitada, por
exemplo, nos trechos passar o que eu aprendi, e o objetivo maior é transmitir
conhecimento. Esse conceito de professor aponta para a concepção de ensino
tradicional, como mencionamos anteriormente, que é reforçada em outra seqüência:
ensinar uma pessoa a falar corretamente/ pensar corretamente. Na trama discursiva de
P2, o interdiscurso se mostra fortemente nesse trecho, ou seja, se se diz que cabe ao
professor de português ensinar a falar...e a pensar corretamente, é porque há um
discurso instituído, segundo o qual há maneiras certas e maneiras erradas de falar e de
pensar, presente no percurso de formação desse docente.
O discurso da lingüística, vulgarizado através dos cursos de formação de
professores, irrompe no discurso de P2, em marcas lingüísticas como contexto,
sociabilização, ser crítica.
Em linguagem...é a própria comunicação...se eu estou me expressando bem,
duas concepções de ensino são manifestadas: a) a linguagem como expressão do
pensamento; e b) a linguagem como instrumento de comunicação. O sujeito desliza de
uma representação à outra, imaginando-se coerente no que diz. Mesmo que a segunda
concepção tenha se mostrado no discurso de P2, é a primeira que predomina em seu
imaginário, o que pode ser observado em todo o trecho e, especificamente, em marcas
lingüísticas como expressar corretamente...falar bem...escrever bem...ler bem etc., em
que a noção de certo/errado, própria do conceito tradicional de ensino, ganha espaço e
significância.
Quando o professor diz acho que a gente teria que ser mais valorizada// porque
tem que ter professores, evidencia um sonho, um desejo seu, justificado pela
necessidade da existência de professores, construída pela sociedade. Outros sonhos
de P2 (que sempre os alunos viriam até mim...ser PHD em educação...ser melhor do
que já sou...poder palestrar...ajudar) revelam um desejo seu de auto-superação, além
de mostrarem um sujeito que se vê como centro, para onde os alunos devem convergir.
A idéia de transmissão de conhecimento se mantém, junto à imagem messiânica de
ajudar os outros (os necessitados) a crescerem, a se salvarem. A concepção jesuítica

de ensino, voltado para a salvação do outro, manifesta-se no discurso de P2. Esse
sujeito-professor demonstra uma vontade de busca da perfeição (ser melhor do que eu
já sou), construindo uma imagem positiva de si mesmo.
P2 diz que quer ser PHD em educação, mas logo à frente fala que de repente
até nem ser PHD porque há mestres aí falando tão mal...tão sem conteúdo. Subjaz a
essa seqüência uma espécie de crítica aos cursos de pós-graduação, os quais, na
perspectiva de P2, não estariam dando um tratamento adequado à linguagem, e
estariam se descuidando em relação à qualidade da formação de seus alunos,
especialmente no que diz respeito aos conteúdos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certamente outros tantos sentidos se mostram nos excertos acima transcritos, e
não foram por nós contemplados, porque fazê-lo parece-nos tarefa impossível. Mas, a
partir do que foi analisado, podemos tecer algumas considerações a respeito das
imagens que os professores sujeitos dessa pesquisa fazem sobre o que significa ser
professor de português como língua materna.
No imaginário desses sujeitos, a figura do professor de português esteve,
regularmente, associada ao papel de transmissor de conhecimentos, função atribuída
ao professor da escola tradicional. O professor é visto como “dono do saber”, como
alguém que , em nome do progresso, deve “cobrar”, do aluno. É considerado tarefa do
professor de português, por esses sujeitos, ensinar o aluno a escrever corretamente, a
falar corretamente. Nesse sentido, o ensino da gramática normativa é visto como
condição primeira para a produção e para a interpretação de textos.
Nos discursos dos professores ocorreram identificações com diferentes
profissões. Além disso, no dizer desses sujeitos, a “missão” do professor ultrapassa o
campo da intelectualidade, atingindo não só o corpo do aluno (preocupações com seu
bem-estar físico, por exemplo), como também as cercanias de sua alma e de seu
destino, fazendo emergir a figura do professor modificador de destinos.
Embora vozes diferentes das que remetem à escola tradicional tenham se
mostrado, nos discursos analisados, observamos a dominância desta, em todos os
recortes analisados, o que é indício de que, no percurso de formação profissional desse
sujeitos, afetados pelo social, pelo histórico e pelo ideológico, e em seu fazer docente, é
o ensino tradicional que orienta, freqüentemente, suas tomadas de decisões.
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O PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS CANDIDATOS ISENTOS DA TAXA DE
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RESUMO: O trabalho apresenta uma análise dos resultados da pesquisa
monográfica sobre o perfil socioeconômico dos candidatos isentos da taxa de
inscrição ao concurso vestibular 2004 da Unioeste e matriculados nos cursos de
graduação. A temática surgiu do processo de análise de solicitação de isenção da
taxa de inscrição aos concursos vestibulares da Unioeste, trabalho este realizado
pela Equipe Técnica do Serviço Social, a partir do ano de 2000. O trabalho chama a
atenção porque dos 1.303 candidatos isentos da taxa de inscrição ao concurso
vestibular de 2004, apenas 111 efetivamente passaram no vestibular efetuando suas
matrículas nos cursos de graduação. Esse fato evidencia a dupla exclusão a que
são submetidos os candidatos que pleiteiam uma vaga na universidade pública: socioeconômica porque têm que comprovar a carência; - a seleção do próprio
vestibular porque têm que demonstrar um nível de conhecimento que os habilite a
ingressar nos cursos de graduação.
PALAVRAS-CHAVE: isenção da taxa de vestibular, perfil socioeconômico, carência
socioeconômica.
INTRODUÇÃO: O trabalho apresenta os resultados da pesquisa monográfica3 sobre
o perfil socioeconômico dos candidatos isentos da taxa de inscrição ao Concurso
Vestibular/2004, que passaram e efetivaram suas matrículas nos cursos de
graduação da Unioeste.
No Brasil, a relação pobreza e exclusão social implicam na inacessibilidade, por
parte da maioria da população jovem, ao ensino superior, haja vista a precariedade
da educação formal na rede básica de ensino fundamental e médio das escolas
1 Bacharel em Serviço Social. Técnica-administrativa da Unioeste, exercendo atualmente a função de Chefe
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públicas. Nesse sentido, faz-se necessário a contrapartida social da universidade,
visando democratizar o acesso ao ensino superior, através do sistema de cotas de
isenção da inscrição ao vestibular uma vez que uma grande parte dos candidatos
não possui recursos financeiros para o pagamento dessa taxa.
O trabalho resulta da necessidade de sistematizar e publicizar o perfil
socioeconômico dos candidatos isentos da taxa de inscrição ao concurso vestibular
da Unioeste, tendo em vista a necessidade de se evidenciar o processo de exclusão
a que é submetida parcela da população que não tem acesso ao ensino superior.
OBJETIVOS: O objetivo geral estabelecido foi identificar o perfil socioeconômico dos
candidatos isentos da taxa de inscrição ao Concurso Vestibular 2004 e que se
encontram matriculados nos cursos de graduação da Unioeste. Na consecução
desse objetivo foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: - identificar o
número de candidatos, isentos, aprovados no Concurso Vestibular 2004 da
Unioeste. - Identificar em quais cursos estão matriculados os candidatos isentos que
passaram no Concurso Vestibular 2004 da Unioeste.- Traçar o perfil socioeconômico
dos candidatos isentos e matriculados nos cursos da Unioeste em 2004 por: sexo,
faixa etária, estado civil, ano de conclusão do ensino médio, cidade de origem, se
está empregado, atividade profissional, se cursou pré-vestibular com ou sem bolsa,
com quem reside, número de pessoas na residência, condições de moradia,
participação na vida econômica da família, renda familiar, número de pessoas na
família sem renda, veículo próprio, despesas básicas.
METODOLOGIA: O objeto da pesquisa refere-se ao perfil socioeconômico dos
candidatos isentos e matriculados nos cursos de graduação da Unioeste no ano de
2004.
A coleta de dados foi obtida através da análise dos formulários de requerimentos
preenchidos pelos candidatos que solicitaram a isenção da taxa do vestibular/2004,
cujos procedimentos metodológicos utilizados na realização da pesquisa empírica
foram: - delimitação do período a ser analisado – o concurso vestibular de 2004; análise dos formulários de requerimento dos candidatos que solicitaram a isenção
da taxa de inscrição ao concurso vestibular/2004 da Unioeste; análise da Resolução
nº 045/2001/COU e seus anexos; - registro acadêmico de matrículas da Unioeste; solicitação da criação de banco de dados por parte de um técnico da área de
informática; - delimitação dos dados a serem tabulados; - delimitação do cruzamento
dos dados. Quanto à delimitação da discussão teórica optou-se por uma leitura da
realidade a partir de uma análise crítica do papel do Estado e da sua relação com as
demandas impostas pela sociedade civil.
Esse recorte conduziu, necessariamente, a uma abordagem da questão da pobreza
e da exclusão social para, posteriormente, estabelecer uma relação com a questão
da acessibilidade/inacessibilidade ao direito universal à educação (BEHRING apud
MARSHALL, 2000, p 26).
O universo da pesquisa é constituído pelos candidatos isentos da taxa do concurso
vestibular e matriculados nos cursos de graduação da Unioeste no ano de 2004.
Ressalta-se, no entanto que, no concurso vestibular de 2004, houve 2.746
solicitações de isenção à taxa ao concurso vestibular de 2004. Destas solicitações,
1.303 foram deferidas e 1.443 indeferidas. Do número dos candidatos deferidos

(1.303), ou seja, isentos da taxa ao concurso vestibular/2004 da Unioeste, apenas
111 (8.52%) efetivamente ingressaram nos cursos de graduação da Unioeste,
constituindo-se estes nos sujeitos da pesquisa.
Da análise dos dados dos 111 sujeitos da pesquisa, verifica-se que os candidatos
isentos efetivaram suas matrículas em 25 cursos de graduação da Unioeste, sendo
que: 25 matricularam-se no curso de Pedagogia; 08 nos cursos de Ciências
Contábeis e Geografia; 07 no curso de Filosofia; 06 nos cursos de Administração,
Ciências Econômicas, Matemática, Química e Secretariado Executivo Bilíngüe; 05
em Letras Português/Espanhol; 04 em História; 03 em Ciências Sociais, Hotelaria,
Letras Português/Inglês e Serviço Social; 02 em Enfermagem e Engenharia
Agrícola; 01 nos cursos de Ciências da Computação, Ciências Biológicas, Direito,
Economia Doméstica, Educação Física, Engenharia Química, Informática e Turismo.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Na análise dos resultados, no tocante ao perfil dos
candidatos isentos e matriculados nos cursos de graduação, por sexo, idade, estado
civil, ano de conclusão do ensino médio e cidade de origem observa-se que 70%
dos candidatos são do sexo feminino e 30% do sexo masculino. Esse dado, se
comparado com o número de candidatos que ingressou na universidade no ano de
2005, mostra que a predominância do sexo feminino acompanha os dados do
conjunto dos alunos da Unioeste, conforme matéria publicada no Jornal Gazeta de
Toledo de 2005.
A faixa etária com maior percentual de candidatos isentos e matriculados encontrase entre 16 a 20 anos (55%), ficando em segundo lugar a faixa etária compreendida
entre 21 a 25 anos (24%).
Em relação ao estado civil, a maior parte (85%), corresponde aos solteiros e apenas
15% dos candidatos isentos e matriculados identificaram-se como casados.
Ressalta-se que, entre os que informaram estarem casados, incluem-se os que
vivem maritalmente com o cônjuge sem necessariamente estarem casados
oficialmente. O número de solteiros entre os sujeitos da pesquisa também
acompanha a predominância verificada nos dados divulgados em relação aos
candidatos ao vestibular de 2005, conforme aponta a reportagem no Jornal Gazeta
de Toledo (As mulheres ..., 2005).
A maioria dos candidatos recém concluiu ensino médio nos anos de 2002 (23%) e
em 2003 (31%) e a maior parte dos isentos que passaram no vestibular/2004 está
na cidade de Cascavel (32%). Em Foz do Iguaçu encontram-se 23%; em Toledo
15%; Francisco Beltrão, 12%; e 11% na cidade de Marechal Cândido Rondon. Nos
demais municípios onde não existe campus da Unioeste o número de candidatos foi
de 7%.
Em relação à situação empregatícia 62% informaram que estão desempregados
contra 38% dos que afirmaram que estão trabalhando.
No tocante à atividade profissional o resultado apresentado mostra quatro atividades
predominantes, quais sejam, 26% no comércio, 5% na agricultura familiar e na
atividade autônoma, sendo que a maioria, (64%) indicou outros ramos de atividades,
como, por exemplo: cobrador em transporte coletivo, recepcionista em empresa de
prestação de serviço, empregada doméstica, operador de produção em indústria,
estagiários de modo geral, etc.
Em relação à preparação dos candidatos para o concurso vestibular 93%, ou seja,
103 dos 111 candidatos isentos e matriculados nos cursos de graduação da

Unioeste, informaram que não fizeram cursinho pré-vestibular. Apenas 7%, o que
corresponde a 8 candidatos, informaram que fizeram cursinho pré-vestibular. Destes,
7 o fizeram com bolsa parcial e apenas 1 candidato obteve bolsa integral financiada
por parentes e/ou amigos.
Destaca-se que 63% dos candidatos matriculados nos cursos de graduação
informaram a opção “outros” para indicarem com quem residiam: mãe, filhos,
esposo(a). Em segundo lugar aparecem aqueles que residem com os pais, com
32%. O percentual apurado em relação ao número total de pessoas com as quais
residem os candidatos isentos e matriculados foi: 33% residem com 3 pessoas na
mesma casa; 25% disseram residir com 5 pessoas e 18% informaram residir com 4
pessoas.
Em relação ao tipo de habitação informada no formulário de requerimento pelos
candidatos, 94% afirmaram residir em casa e apenas 6% em apartamento e a
condição de moradia indicada nos formulários de requerimentos dos candidatos
indica que 40% residem em casa própria quitada, 23% moram em casa alugada e
22% em casa cedida.
Com relação à participação na vida econômica da família, 57% informaram que não
trabalham e que seus gastos são financiados pela família ou por outras pessoas. Os
que trabalham, 20% afirmaram que são responsáveis pelo seu próprio sustento e
que contribuem parcialmente para o sustento da família e de outras pessoas; 14%
afirmaram que são os principais responsáveis pelo sustento da família. Nesse grupo
estão os casados e aqueles que, de alguma forma, se constituem como arrimo da
família.
Os dados analisados com relação à renda familiar apontaram que 23% possuem
uma renda entre R$361,00 a R$480,00; 22% entre R$241,00 a R$360,00; 18% entre
R$121,00 a R$240,00, salários mínimos no ano de 2004. Os demais percentuais
distribuem-se em faixas salariais mais elevadas, sendo que apenas 2% informaram
renda superior a R$720,00. Isso significa que onde há maior renda há também um
maior número de pessoas que residem na mesma casa e que contribuem
financeiramente para o sustento da família havendo, também, maior despesa básica.
O número de pessoas sem renda na família também é expressivo. Os percentuais
mais significativos mostram que: 30% moram com 2 pessoas que não possuem
renda, 23% com 1 pessoa e 22% com 3 pessoas que não possuem renda. Ao serem
solicitados que informassem no formulário de requerimento se possuíam veículo na
família 75% disseram não possuir veículo, contra 25% que informaram a existência
de veículo na família. Ressalta-se que a análise desse dado leva em conta a
condição do veículo para o sustento da família, pois pode ocorrer que o mesmo seja
utilizado como instrumento de trabalho.
O item da despesa básica considera os gastos havidos no mês anterior, tais como:
água, energia elétrica, telefone, aluguel residencial, condomínio residencial e
prestação da casa própria. Ressalta-se que despesas com alimentação, vestuário,
transporte, saúde, lazer, etc., não são levados em conta, para efeitos de dedução da
despesa básica, exceto em casos comprovados de doença crônica na família.
Destaca-se que, 25% possuem uma despesa básica compreendida entre R$ 101,00
a R$ 150,00; 23% possuem despesa básica entre R$51,00 e R$100,00; 14%
informaram despesa variando entre R$151,00 a R$200,00. Os demais percentuais
estão distribuídos entre as despesas mais elevadas o que não significa,
necessariamente, que a renda seja também mais elevada. Pode ocorrer a existência
de um maior número de pessoas residindo na mesma casa.

A partir da apresentação dos dados coletados nos formulários dos requerimentos
dos candidatos isentos e matriculados nos cursos de graduação da Unioeste/2004,
fez-se necessário o cruzamento de alguns dados.
O primeiro deles teve por objetivo verificar o número de candidatos matriculados nos
curso de graduação que estão desempregados e qual a predominância por cidade.
A cidade com maior número de candidatos desempregados é Cascavel. Em
segundo lugar aparece a cidade de Foz do Iguaçu. Em terceiro a cidade de Toledo e
em quarto e quinto as cidades de Francisco Beltrão e Marechal Cândido Rondon.
O
segundo
cruzamento
tem
por
objetivo
verificar
a
relação
dependência/independência dos candidatos isentos e matriculados nos cursos de
graduação da Unioeste com a família e com o auto-sustento.
A maioria dos candidatos, ou seja, 50 alunos, moram com os pais e seus gastos são
financiados pela família. Ainda com relação aos 111 sujeitos da pesquisa, 16
candidatos responderam que residem com os pais, trabalham e são responsáveis
pelo seu próprio sustento e ainda contribuem parcialmente para o sustento da sua
família. As respostas dos demais sujeitos da pesquisa dividem-se nas opções
apresentadas no formulário de requerimento da taxa de isenção.
O terceiro cruzamento tem por objetivo verificar se o candidato está empregado e
qual a composição da renda familiar.
Os dados apresentados apontam que, dos 111 sujeitos da pesquisa, 42
responderam que estão empregados. Desses, os percentuais mais significativos
são: 23% com renda familiar entre R$ 361,00 a 480,00; 22% com renda entre R$
241,00 a R$ 360,00; 18% com renda entre R$121,00 a R$240,00; 16% com renda
entre R$481,00 a R$600,00.Chama a atenção o dado que aponta 14% dos sujeitos
da pesquisa informando uma renda acima de R$ 720,00. Esse dado do ponto de
vista socioeconômico é relevante porque ao contrário do que se pode supor, não se
trata de um rendimento elevado se considerada a renda per capita da família. A
análise do perfil socioeconômico aponta que família com renda mais elevada
significa mais pessoas morando na mesma residência. Portanto, dependentes da
composição daquela renda, conseqüentemente, a despesa básica também será
mais alta na família.
CONCLUSÃO: A partir dos dados analisados é possível verificar que a situação de
carência socioeconômica dos sujeitos da pesquisa reflete o processo de
pauperização das famílias brasileiras.
Essa pauperização nada mais é do que a expressão da desigualdade social
existente na sociedade o que leva o Estado, de um lado, a dar respostas sob a
forma das políticas sociais, garantindo a manutenção e o controle social. Por outro
lado, essa resposta do Estado é também conquista da classe trabalhadora
(BEHRING, 2000).
No Brasil, os programas sociais constituem-se muito mais como compensatórios do
que efetivamente como políticas de bem-estar social, uma vez que aglutinam as
necessidades em torno de objetivos imediatos, sem proporcionar espaços para o
crescimento de uma compreensão crítica e de uma ação transformadora da
realidade social, através de políticas econômicas efetivas de erradicação da
pobreza. Assim, no que diz respeito ao acesso à educação superior, a relação
pobreza e exclusão social implica na inacessibilidade, por parte da população, na
maioria, jovem, aos meios acadêmicos universitários, haja vista também a

precariedade da educação formal na rede básica de ensino fundamental e médio
das escolas públicas contribui para essa inacessibilidade.
A universidade, como patrimônio social, caracterizada pela sua dimensão de
universalidade na produção e transmissão do saber científico, tecnológico e cultural,
constitui-se numa instituição estratégica para o desenvolvimento de projetos que
possibilitem a compreensão da realidade brasileira, caracterizada por elevados
índices de concentração de renda, baixos salários, desemprego e fome. Constituise, portanto, papel da universidade interferir na transformação da sociedade, no
sentido de contribuir para a criação de uma estrutura social justa e que corresponda
aos anseios majoritários da população.
Cabe à universidade produzir conhecimentos e socializá-los através do ensino, da
pesquisa e da extensão, relacionando-se com todos os segmentos da sociedade,
como instituição capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico, político,
cultural, tecnológico e social, no âmbito local, regional e nacional, esta é a sua
função social.
No caso da Unioeste, a responsabilidade e a função social, de forma mais ampla,
pode ser vista na garantia e na manutenção da universidade enquanto instituição
pública, gratuita e de qualidade. No tocante ao vestibular, sua responsabilidade se
concretiza, ainda que de forma limitada, através da Resolução nº045/2001-COU,
que garante a isenção da taxa de inscrição do vestibular.
Na Unioeste o que se verifica no tocante à sua contrapartida social, com base nos
dados da pesquisa é que das 2.746 solicitações de isenção, apenas 1.303
enquadraram-se nos critérios para deferimento da taxa do vestibular. Destes,
apenas 111 (8,52%) efetivamente ingressaram nos cursos da Unioeste. Esse dado
revela que o processo ainda continua excludente sob dois aspectos: 1) do ponto de
vista socioeconômico – pela falta de recursos financeiros -; 2) ainda que o candidato
seja isento da taxa de inscrição há a possibilidade de sua exclusão, através da
concorrência, pelo nível do conhecimento no processo do vestibular.
A partir da análise dos dados obtidos observa-se que:
1. a maioria dos candidatos que foram isentos e que estão matriculados nos cursos
de graduação da Unioeste é constituída de mulheres, representando 70%, enquanto
30% são do sexo masculino, mostrando a predominância feminina.
2.Com relação à idade dos candidatos observa-se que o maior percentual é de
jovens que estão na faixa etária entre 16 a 25 anos.
Com relação à cidade de origem, observa-se que a grande maioria concentra-se
naquelas onde a Unioeste possui os campi, sendo que a cidade de Cascavel
aparece com o maior percentual, seguida pela cidade de Foz do Iguaçu. Ressaltase que estas cidades são as que possuem mais habitantes em relação às demais
cidades onde têm campus da Unioeste.
3.A situação de desemprego apresentada pelos candidatos também chama a
atenção porque representa 62% dos sujeitos da pesquisa contra 38% que
afirmaram estar trabalhando. Dos que afirmaram possuir emprego, foi possível
identificar, através das informações anexadas ao formulário, quatro ramos
atividades predominantes, quais sejam, 26% trabalham no comércio, 5% na
agricultura familiar e atividade autônoma e 64% informaram outros ramos de
atividades, como por exemplo: cobrador em transporte coletivo, recepcionista em
empresa de prestação de serviços, empregada doméstica, operador de produção
em indústria e estagiários de modo geral.
4.Sobre a preparação dos candidatos, através de cursinho pré-vestibular, apenas

7%, ou seja, 8 candidatos responderam que fizeram cursinho com bolsa de estudos
parcial e apenas 1 candidato obteve bolsa integral, sendo a mesma financiada por
parentes. Os outros 93% responderam não terem freqüentado cursinho prévestibular, donde se explica que, dos 1.303, apenas 111 candidatos passaram no
vestibular e se matricularam nos cursos de graduação da Unioeste.
5;Outro dado relevante é a questão da participação do candidato na vida econômica
da família. A maioria, 57% respondeu que não trabalha e seus gastos são
financiados pela família ou por outras pessoas; 20% afirmaram que trabalham e são
responsáveis pelo seu próprio sustento e ainda contribuem no sustento da família e
14% trabalham e são os principais responsáveis pelo sustento da família.
6.Com relação à renda familiar informada observa-se que a maioria apresenta uma
distribuição salarial que não ultrapassa R$480,00.
7.Em relação às despesas básicas apresentadas, a maior parte dos candidatos
possui uma despesa básica (água, luz, telefone, aluguel ou prestação da casa
própria, condomínio) que não ultrapassa R$ 150,00.
Em relação ao cruzamento dos dados foi possível:
- Identificar em quais cidades há um maior número de desempregados. O resultado
aponta a cidade de Cascavel em primeiro lugar, em segundo a cidade de Foz do
Iguaçu, em terceiro a cidade de Toledo e quarto e quinto lugares as cidades de
Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão.
- Verificar se o candidato está empregado e qual a composição da renda familiar. O
que pôde ser observado é que, dos 111 sujeitos da pesquisa, apenas 42 estão
empregados e com uma renda familiar entre R$ 241,00 a R$ 360,00.
Os dados acima indicam a necessidade da manutenção da política de isenção para
candidatos carentes uma vez que o perfil socioeconômico dos sujeitos da pesquisa
revela um grau de carência acentuado quando se compara a renda familiar com a
despesa básica.
Destaca-se também o perfil bastante jovem, com relação à idade dos candidatos
isentos e matriculados nos cursos da Unioeste. Esse dado aponta para a função
estratégica da Unioeste como universidade multicampi, abrangendo as regiões
Oeste e Sudoeste do Estado, bem como para a necessidade da formação
acadêmica para suprir as demandas profissionais dessas regiões.
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O PROJETO VIDA NA ROÇA ENQUANTO AGENTE FORMADOR NA ÁREA DA
CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO
Luiz César Teixeira dos Santos∗
Área 04 Educação: Ensino Fundamental
Comunicação oral
RESUMO: Este texto está organizado com base nas reflexões elaboradas a partir
das intervenções do Projeto Vida na Roça na Escola Municipal Epitácio Pessoa,
comunidade do Jacaré, em Francisco Beltrão. O objetivo é desenvolver reflexões
que possam subsidiar os profissionais da escola que ministram aulas na disciplina
de Educação Física. O trabalho se desenvolve a partir de encontros, realizados na
própria escola, onde é feito estudos e elaborado um plano de ação dentro da
disciplina. Verificou-se, até o momento, que há uma grande dificuldade na realização
das atividades vinculadas à área da cultura corporal de movimento, em função de
hábitos culturais, da influência da mídia e de alguns limites na intervenção dos
profissionais que desenvolvem os trabalhos. Nesse sentido, busca-se implementar
uma ação, juntamente com professores e alunos, de resgatar atividades, jogos e
brincadeiras lúdicas, especialmente através dos alunos para que estes se sintam
autores do próprio processo e possam vivenciá-las de modo a perceber que a
cultura corporal é maior do que aquela normalmente apresentada pelos meios de
comunicação de massa e vivenciada por eles.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Cultura-Corporal; Movimento.
INTRODUÇÃO: Aparentemente uma discussão sobre cultura corporal de movimento
parece banal no âmbito acadêmico. Talvez com exceção dos eventos ou áreas de
conhecimento específicas (como as biológicas e da saúde) não são muito comuns
os debates a respeito da corporeidade e a relação desta com as várias faces do
meio social, como economia, política e educação. Isto é uma forte contradição, pois
falar do corpo passou a ser a última moda. É óbvio que as discussões não são as
mesmas nem tão pouco têm os mesmos objetivos, entretanto, é fundamental que
discutamos sobre o modo como estamos lidando com nossa corporeidade e como
ela tem sido projetada e veiculada, tanto pela mídia quanto pela cultura corporal de
um modo geral. Isto se faz necessário, especialmente quando nos deparamos com a
reprodução, em uma escola do campo, de um modelo estereotipado de homem e de
atividades de lazer. Como indicativo podemos notar que a exclusão do mais fraco,
do mais gordinho ou baixinho se torna comum nas aulas. Ademais, a reprodução da
lógica estabelecida pela cultura de massa é a prática mais comum, convertendo-se
na expressão concreta de impedimento dos alunos poderem criar e recriar os
próprios brinquedos e brincadeiras. Refletir sobre o tema é, portanto, fundamental
para pensarmos o homem, não apenas pelo fato de que é através da corporeidade
*∗Graduado em Educação Física e Mestre em Educação pela UEM; docente no curso de Pedagogia –
Campus de Francisco Beltrão; membro do Grupo de Pesquisa em Corporeidade – GPEC.
luizcts@gmail.com

que vivenciamos e interagimos com o mundo, mas também porque com o corpo, no
corpo e a partir dele podemos contribuir para a transformação das relações vigentes.
OBJETIVOS: O objetivo principal deste texto é mostrar o modo como temos
analisado o perfil da cultura corporal com a qual nos deparamos no interior de uma
escola do campo, entendendo que o comportamento corporal das crianças do
campo se espelha, em grande medida, na cultura dominante, perfazendo gestos e
comportamentos que não são originalmente seus, ou no mínimo é uma apropriação
de algo que não lhe pertence na essência. Ademais, reconhecemos o papel basilar
que a educação pode ter como elemento questionador desse desvirtuamento, ou
seja, temos também o objetivo de apontar os possíveis caminhos por onde a
educação poderá contribuir para o desvelar do processo de alienação em relação às
atividades relacionadas à cultura corporal de movimento na escola, seja por parte
dos alunos, seja por parte dos professores, debatendo o papel que a educação pode
ter como elemento de reflexão e crítica sobre o modelo de homem que tem sido
construído.
MÉTODOS: A metodologia de trabalho utilizada nas ações do Projeto Vida na Roça
junto à escola está alicerçada em encontros mensais ou, quando possível,
quinzenais, nos quais a função principal é debater os problemas encontrados e
levantar possíveis ações. A partir disto começa o trabalho com as crianças na
tentativa de efetivar aquilo que é planejado teoricamente. É um trabalho de
elaboração teórica, aplicação, avaliação e reconstrução do processo. Até o momento
fizemos um levantamento sobre as principais dificuldades encontradas nas aulas de
Educação Física e começamos a desenvolver com os alunos uma coletânea de
atividades que poderão ser desenvolvidas durante as aulas e aplicadas pelos
próprios alunos com a coordenação do profissional regente. A intenção é chegar a
um ponto onde o entendimento sobre Educação Física e suas possibilidades de
intervenção possam ir além dos limites do fenômeno esportivo e dos estereótipos da
cultura corporal que hoje determinam a prática dessa disciplina na escola.
DISCUSSÃO: O trabalho no Projeto Vida na Roça está articulado em dois eixos
principais (formação e produção) e visa o fortalecimento do homem do campo,
especialmente daqueles ligados à agricultura familiar, contribuindo para que se
desenvolva mecanismos de intervenção na prática, bem como a compreensão de
que o campo é um lugar onde se pode viver bem e com dignidade. Nesse sentido
temos ocupado um espaço de discussão – na perspectiva de contribuir com a
formação de educadores – na Escola Municipal Epitácio Pessoa, comunidade de
Seção Jacaré, junto à disciplina de Educação Física, desenvolvendo reflexões em
torno dos limites e possibilidade na construção de um referencial de atividades,
jogos e brincadeiras alternativas e que procura romper com o padrão estabelecido
pela cultura corporal de movimento dominante. É importante verificar que poucas
vezes na história falou-se tanto sobre corpo como temos presenciado nos últimos
anos. Isso decorre de uma verdadeira febre que tomou conta das ações e vontades
dos indivíduos, especialmente no último quarto de século. Essa busca desenfreada
por um modelo de corpo ideal, que, na maioria das vezes, é construído pela cultura
midiática e por padrões corporais de consumo, têm levado as pessoas a uma busca

desenfreada por atitudes corporais que, muitas vezes, não pertencem ao seu rol de
vivências. É nesse sentido que buscamos debater com o profissional regente na
escola, para desconstruirmos o estereótipo de aula de educação física, construindo
com as turmas do ensino fundamental um novo entendimento sobre a área e novas
possibilidades de ação no campo da cultura corporal. Como exemplo disso,
podemos mencionar o debate em torno do esporte como fenômeno social e a forma
como ele está organizado em nossa sociedade, ou seja, como espelho para crianças
e adolescentes no sentido de passar uma mensagem (não totalmente verdadeira) de
que através de sua prática é possível superar muitas das mazelas da sociedade,
assim como galgar os patamares do dinheiro e da fama, além, é claro, de afastar
das drogas. O poder dos meios de comunicação é grande no sentido de contribuir
para que as crianças na idade correspondente aos quatro ciclos do ensino
fundamental se sintam hipnotizadas pelo esporte espetáculo, passando a cobrar e
só ver como conteúdos da Educação Física aquilo que socialmente está colocado
como moda na cultura corporal de movimento. O problema é que não são apenas as
crianças que têm essa visão. Ela está impregnada no seio social e, obviamente, na
escola e na cabeça dos professores. Como superar isso? Talvez seja esta uma das
funções onde a própria escola e o professor poderá desempenhar um papel
fundamental, chamando o debate em torno de questões cruciais que perpassam a
vida das próprias crianças e levando-as a construírem por si mesmas as novas
possibilidades de ação como, por exemplo, realizando uma pesquisa sobre as
atividades, jogos, brincadeiras enfim, as formas de lazer e diversão que os pais
faziam quando jovens ou mesmo as brincadeiras que conhecem mas não fazem
parte do rol dos conteúdos existentes no currículo escolar, especialmente dentro da
Educação Física. Essa pode ser uma maneira de não sucumbir perante o atual culto
à cultura do corpo, e muito embora esta idolatria já date dos anos 80, como bem
mostra Codo e Senne (1985), observamos que tem tomado proporções
inimagináveis nos anos mais recentes. Isso preocupa não apenas pelas
características em si mesmas, mas, sobretudo, porque têm construído padrões de
beleza, consumo e ações totalmente questionáveis por não corresponderem à
realidade concreta da maioria das pessoas, além de contribuir para a formação de
valores e comportamentos eminentemente individualizantes e dissociados de
preocupações e projetos de cunho coletivo. Em um primeiro momento, parece que
isso não teria nada de mais. Entretanto, se analisarmos o perfil de algumas atitudes
típicas da contemporaneidade, é possível verificar o quanto estamos sobrepujados
por valores que nos levam a comportamentos preocupantes. Como exemplo,
podemos citar o padrão de relacionamento assumido pelos jovens quando dizem “tô
ficando” para representar as relações de namoro. Isso significa, por um lado, que as
formas do homem se organizar mudam ao longo da história. Por outro, significa que
os relacionamentos têm assumido um caráter eminentemente superficial. Nesse
sentido, ficar com o outro, a partir de um parâmetro superficializante, supõe tratá-lo
como um objeto ou uma mercadoria que me interessa enquanto tem algo que
satisfaça meus desejos e necessidades. Isto é muito inquietante em um momento
em que o máximo de organização coletiva que temos presenciado entre os jovens
tem sido, salvo raras e louváveis exceções, reivindicar mudança de professor,
melhorias na sua escola, ampliação dos seus direitos, entre outras. Embora sem
desmerecê-las, tais atitudes, quando bem analisadas, estão limitadas a um âmbito

bastante restrito. Será que não temos mais sonhos coletivos? Será que já não
almejamos mudar o mundo, como em um passado não muito distante? Será que o
perfil das mudanças e reivindicações pretendidas hoje se limita àquilo que está ao
redor das pessoas? Estamos alienados em relação ao contexto em que vivemos?
Nessa linha de reflexão consideramos que o papel da escola é importantíssimo para
contribuir com a análise e compreensão do contexto que envolve hoje os jovens e
suas relações. Desse modo, temos procurado levar, com a presença do Projeto Vida
na Roça, elementos de inquietação sobre as práticas presentes na escola. Julgamos
ser este um dos possíveis papéis da extensão, pois contribui para o avanço no
entendimento do mundo e para a superação das condições de desigualdade entre
as pessoas. No século XIX, o marxismo já apontava a necessidade dos homens se
libertarem da alienação que o capitalismo e as relações de produção dele oriundas
tendiam a desencadear. Nesse sentido, faz-se necessário uma crítica acerca dos
novos modelos e padrões de corporeidade assumidos, pois estes têm caracterizado
uma alienação em relação às condições concretas vividas pelo indivíduo no mundo
atual. As pessoas, ao buscarem desenfreadamente um modelo de beleza que não
corresponde àquilo que seu biótipo é, alienam-se por não entenderem suas reais
necessidades, bem como sua corporeidade concreta. Ou seja, acabam tomando a
aparência (um modelo socialmente projetado) por essência e esta por algo a ser
negado para que se possa alcançar o perfil ideal de homem ou mulher, o perfil que
está nos outdoors, nas propagandas de cerveja, de carro, enfim, na crista da onda. A
princípio, parece não haver relação direta entre o corpo e a educação. Ao
observarmos as mudanças que estão sendo produzidas no âmbito dos
comportamentos humanos em relação à corporeidade, nota-se que o processo
educativo, enquanto mediador na formação dos sujeitos, é fundamental e, portanto,
pode desempenhar um papel relevante tanto no reforço das atitudes que hora
negamos, como na possibilidade de superá-las. Ademais, pode contribuir para um
projeto de homem que tenha como horizonte a superação da situação atual.
Situação esta que, segundo Gonçalves (2002), tem levado a um gradativo
afastamento do homem de sua corporeidade, passando por um processo que a
autora denomina de descorporalização. Parece contraditório, mas é a lógica
contemporânea: quanto mais vemos o corpo projetado e guindado a patamares de
uma espécie de divindade, mais nos afastamos dele em sua essencialidade
humana.
CONCLUSÕES: É importante que a escola, em seus diferentes níveis, debata sobre
o modelo de homem que se deseja construir. E que tenha claro que as ações
humanas são mediadas pelo corpo, ou seja, há uma íntima relação entre o que
pensamos, somos e vivemos. Assim, projetar um outro perfil de sujeito implica
questionar aquilo que fazemos hoje, inclusive no campo da corporeidade, da cultura
corporal e do campo. Embora se tenham produzido trabalhos críticos sobre corpo e
educação, é necessário enveredar esforços no sentido de contrapor a avalanche
alienante que tem sido produzida a respeito do corpo e todo modismo que o tem
envolvido. Nessa ciranda os jovens não são as únicas e nem tampouco somente
vítimas. Não é à toa que o discurso, a busca pela saúde e a mudança nas formas do
corpo tem ganhado cada vez mais adeptos, assim como conquistado espaço
considerável na mídia. As escolas do campo também precisam discutir esses novos

padrões de comportamento e ação que permeiam a corporeidade e a cultura
corporal de movimento.
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TÍTULO: OFICINA DE MATEMÁTICA : DESCOBRINDO O CABRI –
GÉOMÈTRE NO ENSINO DA GEOMETRIA.
Coordenador/Responsável: Leila Deixum Franzini.
Ministrantes: Leila Deixum Franzini e Ricardo da Silva
Oliveira
Área Temática: educação.
PALAVRAS – CHAVE: ensino geometria - modelo Van Hielle - software educativo
Cabri – Géomètre
RESUMO: Um dos argumentos favoráveis para o uso da informática na educação,
é a motivação que o computador traz a sala de aula, decorrente das cores,
dinamismo e a importância social, e além disso, possibilita a familiarização dos
alunos ao novo ambiente tecnológico
Muitos argumentam, que a informática, deve ser um direito de todo cidadão, tanto
em escolas públicas, como particulares.O aluno,deve ter no mínimo uma
“alfabetização tecnológica”, não deve ser vista como um curso de informática, mas
um meio para a construção de conhecimentos.
Para BORBA E PENTEADO (2001), o computador deve estar inserido em
atividades como aprender a ler, escrever, compreender textos, interpretar gráficos,
contar, desenvolver noções espaciais, etc. Sendo parte de respostas a questões
ligadas a cidadania.
A Oficina Descobrindo o Cabri – Géomètre, no Ensino da Geometria, destina-se
aos acadêmicos de matemática ou pedagogia ou, professores, do ensino
fundamental e médio,objetivando o ensino da geometria. Serão abordados
conceitos da geometria plana, mediante a execução de atividades no laboratório
de informática, com a exploração do software educativo Cabri- Géomètre, um
programa de computação para o ensino da geometria, que pode ser usado desde
às primeiras séries do Ensino Fundamental, oportunizando um encaminhamento
metodológico segundo a identificação dos diferentes níveis do pensamento
geométrico dos alunos: visualização, análise, dedução informal, dedução formal .
O Cabri- Géomètre é um programa de computação que traça figuras geométricas,
permitindo sua deformação e mantendo algumas características da figura de
partida, mede segmentos e ângulos. É como um caderno de rascunho interativo
para o aprendizado de geometria. A execução das atividades será alicerçada
segundo o Modelo Van Hiele.
Esperamos que os cursistas multipliquem os conhecimentos apropriados, nesta
oficina, em suas respectivas comunidades.Em especial, considerando que o
objetivo de facilitar a aprendizagem de conceitos geométricos dos alunos do
Ensino Fundamental e Médio com o uso de diferentes recursos, soltware Cabri –
Géomètre e o uso do Laboratório de Ensino de Matemática, segundo os níveis do

pensamento geométrico segundo as categorias de Van Hielle, sejam alcançados a
realidade de sala de aula.
FORMAS DE CONTATO:
E-mail leiladfrancini@certto.,com.br ou fone 45 3326-6483
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Vanderléia Castoldi

Área Temática: Educação
PALAVRAS CHAVE: LIBRAS, Surdez, Cultura.

RESUMO:
A universidade, cerne do conhecimento científico, comprometida com a práxis,
preocupada com a formação docente, produção e democratização do conhecimento,
propõe através desta oficina apresentar elementos que possibilitem maior compreensão
sobre a cultura e a língua do surdo. Rever a concepção de homem, mundo e educação
são elementos necessários para desencadear ações planejadas e estruturadas que
apontem para a qualidade de interação das pessoas surdas. A realidade educacional
impõe a urgência de compreender e analisar velhas práticas segregadoras e ao mesmo
tempo implementar estratégias e procedimentos teóricos metodológicos para o processo
de Educação Inclusiva. Acreditando que a inclusão se faz num conjunto de pequenas e
grandes transformações de mentalidade, que leva a convivência com a diversidade
baseada no respeito, compreensão e cooperação, objetiva este trabalho lançar um olhar
crítico sobre Cultura Surda e Cidadania, Aspectos Sócio-Históricos e Institucionais da
Educação dos Surdos e Linguagem Brasileira de Sinais. LIBRAS, linguagem de
modalidade viso-espacial, articulada através de mãos, expressões faciais e corpo, natural
da comunidade surda, oficializada pela Lei nº 10436, de 24 de abril de 2002, necessita ser
difundida nos espaços de formação de professores. Espera-se dos participantes dessa
oficina, o reconhecimento de que as diversas culturas constituem um cenário traduzido
pelo respeito, no qual há o diferente e não o melhor ou o pior.
FORMAS DE CONTATO:
E-mail: cbaseggio@netconta.com.br
Fone: 46 35233727

OFICINAS DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Cleber Antonio Lindino1, Ana Paula Leichtweis2, Leandro de Paula Aleixo2,
Franciele Wolfart2
Área Temática 04: EDUCAÇÃO
Modalidade para apresentação: Painel.
RESUMO: Este trabalho descreve a utilização da educação cientifica no ensino
fundamental a partir de oficinas sobre clima, meio ambiente e transformações de
energia. As oficinas foram aplicadas no Centro Educacional e Social Aldeia Infantil
Betesda no contra-turno para estudantes entre sete e catorze anos, com atividades
que propiciaram a iniciativa, a comunicação entre pares, a coleta de dados temporal
e espacial e o registro de idéias e informações. Foi possível detectar nuances de
conceitos, confusão de terminologia e lacunas no conhecimento em Educação
Ambiental, mas também foi possível discutir novos temas, ampliar conhecimentos e
estimular a curiosidade científica.
PALAVRAS-CHAVE: cidadania, educação científica, ensino fundamental.
INTRODUÇÃO: A educação tem como finalidade primeira o preparo do individuo
para a sociedade. Este preparo inclui o entendimento da Ciência e da Tecnologia
como forma de interferir no meio em que vivemos. O ensino de Ciências, além dos
conhecimentos, experiências e habilidades, deve visar o desenvolvimento do
pensamento lógico e uma educação científica. Além disso, o ensino de Ciências
deve contribuir para desenvolver no estudante a capacidade de observação,
reflexão, criatividade e tomada de decisão. Mas, será que o ensino de ciências tem
cumprido estas tarefas? Ao que tudo indica, as crianças tem que se esforçar para
entender e reproduzir os signos escritos por seus professores. A responsabilidade
maior no educar com o ensino das Ciências é procurar que nossos alunos e alunas,
com a educação que fazemos se transformem em homens e mulheres mais
críticos.sonhamos, assim, que os estudantes possam ler a linguagem que descreva
a natureza da qual somos parte, tornando-se agentes de transformações para
melhor do mundo em que vivemos. A alfabetização científica pode ser considerada
como uma das dimensões para potencializar alternativas que privilegiam uma
educação mais comprometida. É recomendável enfatizar que esta deva ser uma
preocupação muito significativa no ensino fundamental, mesmo que se advogue a
necessidade de atenções quase idênticas também para o ensino médio. Atualmente
a alfabetização científica está colocada como uma linha emergente na didática das
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ciências, que comporta um conhecimento dos fazeres cotidianos da ciência, da
linguagem científica e da codificação das crenças aderidas a ela. Nas aulas, em
qualquer etapa da escolarização, poucas vezes falamos em modelos prováveis
mesmo que a maioria de nossas discussões nas ciências se desenvolva através de
modelos. Nunca é demais insistir que os modelos que usamos não são a realidade .
São aproximações facilitadoras para entendermos a realidade e que nos permitem
algumas limitadas generalizações [CHASSOT, 2003]. Muito se fala em construção
de cidadania. A construção da cidadania deve começar na escola. A idéia é
aproximar o ensino da vida cotidiana e, assim, poder transpor a barreira do ensino
como um fim em si mesmo. Os conteúdos não devem ser considerados como fins
em si mesmos. Eles são meios para o aluno desenvolver capacidades intelectuais,
afetivas, motoras, tendo em vista as demandas do mundo em que vive [CHASSOT,
2001]. A tendência predominante na abordagem de conteúdos na educação escolar
se assenta no binômio: transmissão-incorporação, considerando a incorporação de
conteúdos pelo aluno como finalidade essencial do ensino. Esta realidade não
condiz com a construção da cidadania. É preciso transformar o processo ensinoaprendizagem em meio para construir a cidadania. Ou seja, a educação é a base
para a cidadania [LOUREIRO]. Esse caráter da educação demanda uma reflexão
sobre a seleção de conteúdos, que se amplia para além de fatos e conceitos,
passando a incluir procedimentos, valores, normas e atitudes. A educação tem como
finalidade primeira o preparo do indivíduo para sociedade. Este preparo inclui o
entendimento da ciência e da tecnologia como forma de interferir no meio em que
vivemos [CHASSOT, 2001] O ensino de ciências, além dos conhecimentos,
experiências e habilidades, deve visar o desenvolvimento do pensamento lógico e
uma educação científica. Além disso, o ensino de ciências deve contribuir para
desenvolver no aluno a capacidade de observação, reflexão, criatividade e tomada
de decisão. Mas, será que o ensino de ciências tem cumprido todas estas tarefas?
Quando falamos em ensino de Ciências, e mais em Educação Científica, num
programa de ensino com seus objetivos e conteúdos, uma questão inquietante
aflora: Qual é a educação científica que queremos para nossa sociedade? Esta
questão não é nova, nem tampouco fácil de ser respondida. Ela se torna importante
no contexto escolar à medida que aceitamos o desafio de educar cientificamente,
abrindo ao aluno as portas da sociedade [CHASSOT, 2001]. Pode-se dizer que no
ensino de Ciências predomina o aspecto intelectual dos conteúdos, com forte
tendência à memorização dos conceitos. Este quadro pode e deve sofrer alterações
e, muitos professores realizam propostas de ensino que pressupõe a participação
ativa dos estudantes, não se limitando à exposição pura dos conceitos científicos.
Existem dimensões didáticas nas quais se situam a decisões e atuações que
consideramos essenciais na interatividade. A primeira dimensão é a finalidade
educativa que se pretende alcançar com a realização da tarefa. Pode ser aprender
determinados conhecimentos ou hábitos, ou potencializar a atividade do aluno com
vista a desenvolver sua autonomia, criatividade capacidade de iniciativa etc. A
segunda dimensão estreitamente vinculada a anterior, refere-se a existência ou não
de um saber especifico (conhecimentos, normas, habilidades) ao redor do qual se
organiza a totalidade da tarefa ou uma serie de tarefas sucessivas. Outra dimensão
importante é a que concerne à maneira como o educador planeja,organiza e propõe
a tarefa a realizar.no que tange ao professor, a ultima dimensão retida refere-se ao

tipo de intervenções que faz durante a realização da tarefa. Pode-se distinguir:
ausência de intervenções – limita-se a observar; intervenções dirigidas a impor ou
estabelecer disciplina; intervenções cuja finalidade é proporcionar diretrizes para a
realização da tarefa ou recordar as diretrizes dadas previamente; intervenções que
se limitam a refletir o que a criança diz; intervenções a partir do que o aluno está
fazendo, sugerir novas idéias materiais ou idéias. No campo de atuação dos alunos,
o primeiro fator a levar em conta é o grau de iniciativa que tem para escolher a tarefa
e o seu conteúdo. Em primeiro lugar, pode dispor de uma iniciativa total para
escolher o que se quer fazer, sem outras limitações do que as de espaço, as
normas gerais objetos acessíveis e o tempo disponível. A iniciativa pode limitar-se
unicamente à escolha da tarefa e a sua concretização a partir de uma série de
materiais propostos pelo professor. Outra dimensão importante é a que se refere ao
grau de iniciativa do aluno na realização da tarefa. Distinguem-se três casos, não há
qualquer instrução sobre a maneira de executar a tarefa e portanto o aluno goza de
uma iniciativa absoluta; a iniciativa existe, mas está limitada por algumas diretrizes
globais de realização; ou a tarefa está totalmente pautada e a iniciativa para sua
realização é nula. Finalmente, no caso de tarefas mais ou menos fixas e pautadas
de antemão, é possível ainda estabelecer uma diferença importante segundo se
exija da criança que se cumpra diretrizes de recepção e de atenção, de execução ou
de reprodução [SALVADOR, 1994]. Este trabalho descreve as atividades realizadas
no Centro Educacional e Social Aldeia Infantil Betesda, com crianças de sete a
catorze anos, em período de contra-turno, no ano de 2005. Este trabalho faz parte
do projeto de extensão Educação Científica para a Cidadania, em execução desde
2003.
OBJETIVOS: Geral: Promover a educação científica nos sistemas formais e
informais de ensino, a disseminação cientifica do conhecimento em ciências naturais
e a educação cientifica para a cidadania. Específicos: Os objetivos das atividades
realizadas no Centro Educacional Aldeia Betesda se fundamentam na idéia de
construção de cidadania, buscando despertar a curiosidade cientifica e a
responsabilidade ambiental.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento das atividades de educação científica,
buscando sempre uma visão multidisciplinar, foram propostos diversos projetos que
foram desenvolvidos em conjunto por professores e acadêmicos da UNIOESTE –
Campus Toledo em parceria com professores, alunos e diretores de escolas de
ensino Fundamental e Médio interessados. Cada projeto foi avaliado durante e após
sua execução através de reuniões com as equipes e a aplicação de questionário ao
público-alvo de cada um deles. Como o processo de educação científica se realiza
em longo prazo, sabe-se que os resultados a serem obtidos podem demorar a
aparecer, mas são plenamente verificáveis. Trabalhou-se com as turmas de OFCRI!
E OFCRI2 (sete a nove anos) e OFCRI3A e OFCRI3B (12 a 14 anos)

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com as turmas de OFCRI1 e OFCRI2 (07-09 anos)
da Aldeia Infantil Betesda foram trabalhados os temas a) Clima e Tempo; b) Meio
Ambiente. Em relação ao tema Clima e Tempo, leu-se inicialmente um trecho da
historia do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato, que descreve a
curiosidade do personagem Pedrinho a respeito das alterações climáticas. Em
seguida questionaram-se os estudantes sobre as diferenças nos conceitos de clima
e tempo, notando-se a confusão de entender as diferenças entre eles. Discutiu-se
como conceituar e diferenciar cada um deles, uma vez que tempo reflete as
condições em um determinado período, sendo muito variável e clima é característico
de cada região geográfica e demora muito tempo para se alterar. Para ampliar e
consolidar estes conceitos propôs-se uma tarefa para cada turma. Durante dois
meses, todos os dias eles deveriam anotar as condições do tempo, como a
temperatura e a umidade relativa do ar (medidos através de um pequeno aparelho
cedido pelo projeto) e a direção dos ventos. Neste último item, os estudantes de 09,
10 e 11 anos que cursam 4ª e 5ª series do Ensino Fundamental (EF) colocaram
como indicadores os pontos cardeais, a partir da posição do nascer do Sol. Os
estudantes de 07-08 anos que cursam 1ª e 2ª series do EF ainda não haviam
aprendido o conceito de pontos cardeais. Para contornar estes problemas, os
próprios estudantes colocaram como referencia a posição da sala de aula em
relação ao nascer do Sol para indicar a direção dos ventos. Posteriormente, a
professora pôde usar este processo para ensinar os conceitos de norte, sul, leste e
oeste. Os dados coletados foram colocados em uma tabela que era preenchida
todos os dias, com o acréscimo de desenhos dos estudantes sobre as condições do
tempo (nublado, ensolarado, chuvoso). Em relação ao tema Meio Ambiente solicitouse aos estudantes que fizessem um desenho sobre o local onde moravam,
destacando rios ou ruas, árvores etc. Depois de feitos estes desenhos, explicou-se o
conceito de meio ambiente a partir das relações eles com o local onde vivem, das
pessoas ao seu redor, a natureza. Em seguida, formaram-se grupos de 10
estudantes e caminhou-se com eles pelo próprio Centro Educacional Aldeia, que tem
uma área verde bem grande, com diferentes tipos de arvores, com uma boa
diversidade, sendo assim possível mostrar a biodiversidade, as diferenças entre as
árvores e local onde estão plantadas (foi possível mostrar por exemplo, o local onde
crescem os pinheiros – sem vegetação rasteira, e uma plantação de árvores comuns
da região, inclusive um conjunto de araucárias). Cada estudante recolheu uma folha
de uma árvore, que foi colocada em um saquinho plástico e identificada. Em seguida
discutiu-se sobre a importância de preservar o meio ambiente e conduzir no dia-adia os 3Rs: reduzir o consumo, reutilizar embalagens e materiais recicláveis e
reciclar os materiais de papel, vidro, metal e plástico. Comentou-se que jogar lixo no
chão e nas ruas também é uma forma de poluição. Os estudantes conheciam e
discutiram bastante a questão do processo de reciclagem, mas tiveram dificuldades
em relatar maneiras de reduzir e reutilizar, indicando que a Educação Ambiental
discutida com estes estudantes tem apresentado algumas lacunas, principalmente
no que se refere à redução e reutilização de materiais no dia-a-dia, algo que seria
mais tangível e fácil de ser realizado pela comunidade, antes do processo de
reciclagem, que é oneroso e complexo. Trabalhar com os dois “Rs” iniciais talvez
deva ser a melhor forma de realizar uma Educação Ambiental efetiva.

Foram desenvolvidos com as turmas de OFCRI3A e 3B (12-14 anos) da Aldeia
Infantil Betesda os seguintes projetos: a) crescimento de cristais inorgânicos a partir
de soluções com concentração de saturação. Foram preparadas nos laboratórios de
Química da UNIOESTE as soluções saturadas de sais de alumen, de sulfato de
cobre, de sal comum (cloreto de sódio) e de outros sais. No local, explicou-se aos
estudantes o que era solução, e saturação de soluções e como seria o procedimento
de crescimento dos cristais. Em seguida, as soluções foram aquecidas e
acrescentou-se mais um pouco do sal corresponde à solução e deixou-se em
repouso em local limpo e protegido da poeira até o surgimento dos cristais. Os
cristais formados foram retratados em fotografias. b) montagem de projetos com
materiais recicláveis sobre o tema transformação de energia. Foram propostas a
criação de barcos com propulsão por um balão de ar ou por um elástico torcido
inicialmente e de um cata-vento (movimento do ar transformado em movimento de
elevação). Os estudantes utilizaram os modelos propostos e fabricaram outros de
acordo com a criatividade de cada um.
CONCLUSÕES: Trabalhar com temas geradores como clima e tempo propicia não
só a construção do conhecimento cientifico, como a formação de uma consciência
crítica da utilização da Ciência no dia-a-dia e a um aumento na conscientização
ambiental. (...) O que distingue um ensino tradicional de um ensino abordado com
diferentes dimensões, não é, de fato, a predominância dos trabalhos de base
manual e corporal, mas a presença, em todas as suas atividades, do fator
psicobiológico do interesse, que é a primeira condição de uma atividade espontânea
e o estímulo constante ao educando (criança, adolescente ou jovem) a buscar todos
os recursos ao seu alcance, "graças à força de atração das necessidades
profundamente sentidas". É certo que, deslocando-se por esta forma, para a criança
e para os seus interesses, móveis e transitórios, a fonte de inspiração das atividades
escolares, quebra-se a ordem que apresentavam os programas tradicionais, do
ponto de vista da lógica formal dos adultos, para os pôr de acordo com a "lógica
psicológica", isto é, com a lógica que se baseia na natureza e no funcionamento do
espírito infantil. (...) [AZEVEDO et al., 1932].
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“OS SETE SABERES NECESSÁRIOS À EDUCAÇÃO DO FUTURO”
Rita Melânia Webler Brand (Coordenadora)1
Raquel Speck2
Área Temática: Educação
Painel
RESUMO:
O curso responde a uma solicitação dos professores da rede municipal de
educação de Marechal Cândido Rondon que querem estudar e conhecer o
pensamento de Edgar Morin, em sua obra: “Os sete saberes necessários à
Educação do Futuro”. Solicitação esta para fins de capacitação e preparação
para a prova de avaliação docente, tendo como objeto de estudo a obra deste
autor. Buscamos, levar os cursistas a compreender e aprofundar a visão
transdisciplinar a partir do olhar de Edgar Morin; avaliar a própria prática
pedagógica e os conceitos de educação a partir das reflexões de Morin bem
como questionar e confrontar a educação e a visão de mundo da forma que
está posta. Analisar os saberes trabalhados na escola, abrindo espaço para o
questionamento além de avaliar os conhecimentos e a própria prática,
questionando a sua necessidade para um conhecimento cultural e social.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, professores, capacitação.
INTRODUÇÃO:
Esta obra de Morin, embora não tenha nenhum programa educativo, escolar ou
universitário, nem está concentrada no Ensino Fundamental ou Médio, ou
ainda no ensino universitário, aborda, no entanto, problemas específicos para
cada um desses níveis. Eles dizem respeito aos setes buracos negros da
educação, ignorados, subestimados ou fragmentados nos programas
educativos. Programas que deveriam ser colocados no centro das
preocupações na formação dos jovens. O primeiro buraco negro apontado é o
conhecimento, apesar de sua fundamental importância, nunca se ensina o que
é, de fato, o conhecimento. E sabemos que os maiores problemas neste caso
são o “erro e a ilusão”. Não ensinamos as condições de um conhecimento
pertinente, isto é, de um conhecimento que não mutila o seu objeto. Nós
seguimos, um mundo formado pelo ensino disciplinar. É curioso que nossa
identidade humana seja completamente ignorada pelos programas de
instrução. Podemos perceber alguns aspectos do homem biológico em
Biologia, alguns aspectos psicológicos em Psicologia, mas a realidade humana
é indecifrável. Sobre a compreensão humana, nunca se ensina sobre como
compreender uns aos outros, como compreender as pessoas próximas, nossos
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parentes, nossos familiares e a nós mesmos. A incerteza, apesar de, nas
escolas, ensinar-se somente as certezas, atualmente a ciência tem
abandonado determinados elementos mecânicos para assimilar o jogo entre
certeza e incerteza, da micro-física às ciências humanas. Não parece, mas é
necessário, mostrar em todos os domínios, sobretudo na história, o surgimento
do inesperado. Entender a condição planetária, sobretudo na era da
globalização no século XX – que começou, na verdade no século XVI com a
colonização da América e a interligação de toda a humanidade. E por fim a
antropo-ético, porque os problemas da moral e da ética diferem a depender da
cultura e da natureza humana. Para Morin, existe um aspecto individual, outro
social e outro genético, de espécie.
OBJETIVOS:
Geral:
Compreender e aprofundar a visão transdisciplinar a partir do olhar de Edgar
Morin.
ESPECÍFICOS:
1. Avaliar a própria prática pedagógica e os conceitos de educação a partir das
reflexões de Morin.
2. Questionar, e analisar os saberes trabalhados na escola e confrontando a
educação e a visão de mundo da forma que está posta, com as interrogações
de Morin.
3. Conhecer e aprofundar a visão transdisciplinar da educação e as idéias
sobre a educação do amanhã.
4. Levar os professores a avaliar os seus conhecimentos e as suas práticas
questionando a sua necessidade para um conhecimento cultural e social.
5. Possibilitar o conhecimento e discutir a obra de Morin para que possam ser
avaliados com fins de elevação de nível na carreira do Magistério.
METODOLOGIA:
O curso é desenvolvido através de exposição dialogada do texto e das idéias
de Edgar Morin.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
É função da Universidade possibilitar o conhecimento à comunidade que
procura o mesmo através de seus docentes. Como houve procura dos próprios
professores, e também da Secretaria Municipal de Educação com o anseio de
estudar a obra de Edgar Morin, uma vez que estes profissionais precisarão
conhecê-la e estudá-la para a prova de elevação de nível da carreira do
Magistério, entendemos ser um momento importante para se discutir uma obra,
que além de interessante, vai levar a um profundo questionamento da própria
prática e mesmo postura docente em relação à Educação do futuro. Outro
motivo é discutir a educação e olhá-la como um todo, sem a divisão por
disciplinas e sim, integrá-las, reuni-las em uma ciência como, por exemplo, as

ciências da terra, todas elas articuladas em uma concepção sistêmica da terra.
Em uma de suas conferências Morin diz: “Penso que tudo deva estar integrado
para permitir uma mudança de pensamento; para que se transforme a
concepção fragmentada e dividida do mundo, que impede a visão total da
realidade. Essa visão fragmentada faz com que os problemas permaneçam
invisíveis para muitos, principalmente para muitos governantes”. E hoje que o
planeta já está, ao mesmo tempo, unido e fragmentado, começa a se
desenvolver uma ética do gênero humano, para que possamos superar esse
estado de caos e começar, talvez, a civilizar a terra. É, no entanto necessário
nos apossarmos desta idéia para mudar a nossa prática, e para fazê-lo, é
preciso construir o caminho.
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PRÉ-VESTIBULAR – FÍSICA E MATEMÁTICA1
Renata Camacho Bezerra2
Idelmar André Zanella3
Área 04: Educação - Educação Básica
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: O Curso Pré Vestibular foi realizado no segundo semestre do ano de
2005, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Foz
do Iguaçu, numa parceria entre o Centro de Educação e Letras - CEL e o Centro de
Engenharias e Ciências Exatas – CECE, com o intuito de atender alunos carentes
oriundos da escola pública e que tinham boas notas. Este artigo relata o trabalho
desenvolvido na área de exatas (Matemática e Física).
PALAVRAS-CHAVES: Vestibular, Matemática e Física.
INTRODUÇÃO: Inicialmente o curso pré-vestibular tinha por objetivo ofertar apenas
a disciplina de Matemática, o que seria decorrente de uma bolsa de extensão, mas a
idéia se estendeu, dando a possibilidade para a inserção de outras disciplinas,
sendo elas: Física, Português, Literatura, Redação, Espanhol e Inglês. A partir da
inserção dessas outras disciplinas o pré-vestibular passou a ser desenvolvido
conjuntamente entre o Centro de Engenharias e Ciências Exatas - CECE e o Centro
de Educação e Letras – CEL. Este curso atendeu alunos carentes oriundos da
escola pública e que pretendiam prestar o vestibular para a Universidade Estadual
do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Este artigo relata especificamente o trabalho
desenvolvido nas disciplinas de Física e Matemática. Sabemos que muitos alunos
não têm condições de arcar com as mensalidades de um curso pré-vestibular e com
isso acabam tendo diminuído suas chances de ingressar numa Universidade Pública
já que são notórias as dificuldades e deficiências do ensino fundamental e médio
nas escolas públicas, especialmente na área de exatas. Por este motivo, este curso
procurou dar condições para que o aluno oriundo da escola pública pudesse disputar
uma vaga com o aluno da escola particular com uma discrepância menor de
conhecimento. No que tange as disciplinas de Física e Matemática, às aulas foram
ministradas por alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, Engenharia
1 Equipe: Profa. Patrícia S. Pereira, Profa. Susimeire V. R. de Andrade; Prof. Fábio S. B. de Oliveira; Profa.
Annete S. Faesarella; Prof. Antônio A. R. Nogueira; Prof. Antônio M. M. Hachisuca; Prof. Jorge H. H. El Khouri,
Cleber Geraldi; João R. Martelo; Ku H. Chiang; Alexandre Sacardo; Claudia L. C. Botitano; Cleber Fernando
Colle; Christian Valcir K. de Oliveira; Diego Dieferson Apolinário; Douglas Demenech; Gléucia G. da Silva; Jerry
Anderson Pinheiro; Mário César Crispim da Silva e Tásia Hickmann.
2 Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Foz do Iguaçu. Centro de Engenharias e
Ciências Exatas/Curso de Matemática. Membro do grupo Educação Matemática. E-mail: renatacb@unioeste.br.
3Discente da UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu. CECE/Matemática. E-mail: andrezanel@yahoo.com.br

Elétrica e Engenharia Mecânica, supervisionados e orientados diretamente pela
coordenação e pelos colaboradores do projeto. Com a realização deste projeto
esperávamos que os alunos da rede pública de ensino pudessem alcançar nosso
objetivo inicial que era o da aprovação no vestibular da UNIOESTE e que os alunos
da Universidade pudessem cumprir com seu papel social através da extensão, além
é claro, de atingir com maiores dimensões uma conscientização política, intelectual e
uma visão mais ampla de mundo.
OBJETIVOS: Nossos objetivos foram: preparar os alunos oriundos do ensino
público para o vestibular da UNIOESTE; ampliar os horizontes e a visão de mundo
dos acadêmicos da UNIOESTE através da extensão e cumprir com a
responsabilidade social da Universidade Pública.
MÉTODOS: O curso foi divulgado em todas as escolas públicas de Foz do Iguaçu e
tivemos aproximadamente 300 inscritos, destes selecionamos 123 alunos que
comprovaram baixa renda e notas altas, sendo que três destes eram alunas surdas.
O material utilizado (apostila de Matemática e Física) foi confeccionado pelos alunos
(professores) que participaram do projeto sob a supervisão da coordenação e dos
colaboradores. Os tópicos apresentados no material foram preparados e
organizados com base nos conteúdos exigidos no Vestibular da UNIOESTE e
divulgados no site www.unioeste.br. As aulas foram planejadas em conjunto
(professores e alunos da Universidade). O curso desenvolveu-se de Agosto a
Novembro de 2005 em período integral durante os sábados. Tivemos no mês de
Outubro um simulado preparado por alunos/professores com o intuito de testar os
conhecimentos e orientar os alunos para a chegada do vestibular.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Esperávamos que os alunos que freqüentassem o
Curso tivessem melhores chances ao prestar o vestibular, mas sabíamos das
dificuldades, afinal o curso não tinha todas as disciplinas e funcionava apenas aos
sábados. No entanto, tivemos uma grata surpresa, vários alunos aprovados no
Vestibular da UNIOESTE e embora não fosse nosso objetivo pudemos constatar
também que vários alunos foram aprovados no vestibular de diferentes faculdades e
universidades particulares de Foz do Iguaçu e região, nas mais diferentes áreas. No
vestibular da UNIOESTE em primeira chamada tivemos: quatro aprovados em
Matemática, dois em Ciência da Computação, dois em Letras, um em Direito, um em
Enfermagem e dois em Pedagogia, na lista de espera tivemos um em Matemática,
um em Enfermagem, dois em Letras, um em Administração e um em Turismo.
CONCLUSÕES: Este projeto teve por objetivo preparar os alunos carentes, oriundos
da escola pública, que tinham boas notas e que pretendiam prestar o vestibular para
a UNIOESTE. O trabalho alcançou resultados significativos, foi divulgado na
imprensa (falada e escrita) e o número de interessados nos surpreendeu. No entanto
a dificuldade para a implantação e manutenção de um curso desse porte é imensa,

envolve a participação de muitos profissionais, mas sem dúvida há muitos ganhos,
não apenas para o aluno da escola pública que conseguiu entrar na Universidade
Pública, mas também para o aluno/professor que participou do projeto, que
contribuiu significativamente para diminuir a discrepância entre o sistema público e
privado de ensino e que pode vivenciar na prática a indissociabilidade entre o ensino
(as aulas), a pesquisa (dos conteúdos a ser ensinados) e a extensão (curso
realizado). Enfim este projeto retrata a Universidade Pública através de docentes e
discente cumprindo com sua Responsabilidade Social.
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PRODUÇÃO DE MODELO DE LIGAMENTOS DA COLUNA VERTEBRAL PARA
ACERVO DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA
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Área temática: 04 - Educação
Modalidade de apresentação: sessão de painéis
RESUMO: A coluna vertebral é um dos principais elementos do esqueleto humano,
forma os esqueletos do pescoço e do dorso, tendo como funções abrigar e proteger
a medula espinal e os nervos espinais, sustentar o peso e fornecer um eixo para o
corpo, além de ser importante para a postura e locomoção. As funções atribuídas à
coluna vertebral permitem afirmar que ela é extremamente importante para que o
indivíduo viva e realize suas atividades rotineiras normalmente. Os ligamentos da
coluna vertebral são primordiais para a integridade da mesma e de suas funções.
Estes ligamentos são estruturas localizadas profundamente a órgãos, fáscias e
músculos no corpo humano, devido a isto são de difícil preparação e obtenção de
peças anatômicas cadavéricas para identificação e estudos de tais ligamentos. Em
vista da importância da coluna vertebral e de seus elementos ligamentares
associados, justificou a realização deste trabalho, cujo objetivo foi produzir um
modelo anatômico de coluna vertebral articulada com as costelas, representando
junturas, ligamentos e estruturas ligamentares através de modelagem de massas
coloridas de “biscuit”.
PALAVRAS-CHAVE: coluna vertebral, articulações, ligamentos
INTRODUÇÃO: A coluna vertebral constitui a base do tronco e forma os esqueletos
do dorso e do pescoço, sendo a parte principal do esqueleto axial. A coluna estendese do crânio até o ápice do cóccix, medindo no adulto aproximadamente 72 a 75 cm,
sendo formada por 33 vértebras (Moore e Dalley, 2001; Dangelo e Fattini, 2003). As
vértebras que formam a coluna vertebral articulam-se entre si, com o osso occipital
no caso da vértebra atlas, e com as costelas como acontece com as 12
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vértebras torácicas. O osso sacro, formado por 5 vértebras fundidas, articula-se com
os ossos do quadril. A coluna vertebral tem importantes funções, tais como proteger
a medula espinal, suportar o peso do corpo, fornecer um eixo parcialmente rígido e
flexível para o corpo e um pivô para a cabeça, além de exercer importantes papel na
postura e na locomoção (Moore e Dalley, 2001). A anatomia do dorso é complexa,
logo conhecer a constituição e estruturas básicas desta região, em termos de
ligamentos que reforçam e protegem suas articulações, é necessário para
diagnosticar e tratar dores nas “costas” e até mesmo educar os indivíduos quanto a
hábitos posturais para evitar danos a coluna vertebral. As regiões da coluna
vertebral que possuem maior liberdade de movimento – regiões cervical e lombar –
são os locais mais freqüentes de dor incapacitante; a cada ano, 10 % da população
consulta um médico com queixas de dor nas “costas” e mais de 80 % da população
apresenta dores nas “costas” durante alguma fase da vida (Moore e Dalley, 2001).
Tais dores, provavelmente, são resultantes de alterações na anatomia normal da
coluna vertebral devido à má postura, esforços demasiados e lesões que,
freqüentemente, ocorrem durante a prática de esportes competitivos ou em
acidentes industriais e automobilísticos, afetando as articulações ou seus ligamentos
relacionados (Moore e Dalley, 2001). A hérnia de disco pode ser citada como uma
das causas de dores nas “costas”. Nesta condição, mais comum na região lombar, o
núcleo pulposo dos discos intervertebrais é pressionado para um dos lados do disco,
resultando em trauma ou distribuição imprópria do peso ao longo da coluna
vertebral, o que pode levar ao estabelecimento de uma postura inadequada ou
deformidade das vértebras. Ainda, a protrusão do disco no canal vertebral, pode
comprimir os nervos espinais ou a própria medula, se a protrusão for nas regiões
cervical ou torácica; a compressão pode causar dor intensa ao longo do trajeto dos
nervos, bem como adormecimento das regiões supridas pelos nervos (Spence,
1991; Moore e Dalley, 2001). Sendo os discos intervertebrais, um dos ligamentos da
coluna vertebral, fica claro a partir do exposto acima, a importância do
conhecimentodos ligamentos da coluna, visto que eles atuam restringindo e evitando
movimentos demasiadamente amplos, garantindo assim a estabilidade da coluna
vertebral. Além dos discos intervertebrais, existem os ligamentos longitudinais
anterior e posterior, amarelos, interespinais, supra-espinal, nucal, intertransversários
e transverso do atlas (Spence, 1991; Moore e Dalley, 2001; Dangelo e Fattini,
2003), entre outros. Os discos intervertebrais formam uma unidade funcional com os
ligamentos longitudinais, a qual é denominada sínfise intervertebral (Khale et al.,
1995). Os discos atuam como coxins pneumáticos (absorventes de choques) e suas
formas variadas produzem as curvaturas secundárias da coluna vertebral (Khale et
al., 1995). O ligamento longitudinal anterior estende-se do osso occipital ao sacro, é
firmemente aderido aos corpos das vértebras mas não aos discos intervertebrais. O
ligamento longitudinal posterior inicia como continuação da membrana tectória, no
corpo do áxis e termina no sacro dentro do canal sacral; este ligamento está
firmemente aderido aos discos intervertebrais, principalmente nas regiões torácica e

lombar da coluna vertebral, ao contrário do ligamento longitudinal anterior (Khale et
al., 1995). Os ligamentos longitudinais aumentam a estabilidade da coluna vertebral,
principalmente, na extensão e flexão, limitando o movimento e protegendo os discos
intervertebrais. Os ligamentos amarelos delimitam os forames intervertebrais e unem
as lâminas dos arcos das vértebras adjacentes, mantendo-as juntas e formando
parte da parede posterior do canal vertebral; em termos funcionais, impedem a
separação da lâmina do restante da vértebra, evitando a flexão abrupta da coluna
vertebral, o que poderia resultar em lesão dos discos intervertebrais. Os ligamentos
amarelos são fortes e elásticos, também ajudam a preservar as curvaturas normais
da coluna vertebral e auxiliam a coluna a voltar à posição ereta após a flexão (Khale
et al., 1995; Moore, 2001). Os processos espinhosos de vértebras adjacentes são
unidos por ligamentos interespinais e supra-espinais. Os ligamentos interespinais
são fracos e quase membranáceos, fixando-se da raiz até o ápice de cada processo
espinhoso. O ligamento supra-espinal é forte e fibroso, semelhante a um cordão,
conecta os ápices dos processos espinhosos de C7 até o sacro, fundindo-se
superiormente com o ligamento nucal (Moore e Dalley, 2001). O ligamento nucal é
composto de tecido fibro-elástico grosso, estendendo-se da protuberância occipital
externa e margem posterior do forame magno até os processos espinhosos das
vértebras cervicais. Os ligamentos intertransversários conectam os processos
transversos adjacentes e são formados por fibras espalhadas na região cervical e
cordões fibrosos na região torácica (Moore e Dalley, 2001). As vértebras da coluna
vertebral, além de articularem-se entre si, articulam-se com as costelas; nestas
articulações também são encontrados importantes ligamentos para que a
integridade da coluna vertebral seja mantida. As articulações entre costelas e
vértebras (costovertebrais) pertencem à parede torácica e despertam interesse
porque qualquer distúrbio que reduza ou interfira com a mobilidade destas
articulações, interfere com a respiração (Moore e Dalley, 2001). As articulações
costovertebrais também são providas de ligamentos, tais como o radiado da cabeça
da costela e os costotransversários. O ligamento radiado da cabeça da costela é a
parte anterior reforçada da parte fibrosa da cápsula articular. Os ligamentos
costotransversários laterais reforçam as faces anterior e posterior da articulação
costotransversária (entre tubérculo da costela e vértebra). Os ligamentos
costotransversários superiores limitam os movimentos das costelas a um leve
deslizamento (Moore e Dalley, 2001).
OBJETIVOS: Este trabalho teve como objetivo produzir material didático para
auxiliar aulas práticas e aulas teórico-práticas a serem utilizadas no ensino de
Anatomia Humana, especificamente construir modelo anatômico dos ligamentos
longitudinal anterior, amarelo, interespinal, supra-espinal, intertransversário,
costotransversário, radiado da cabeça da costela e discos intervertebrais da coluna
vertebral humana.
MÉTODOS:Este trabalho foi realizado utilizando-se uma coluna vertebral humana
articulada com costelas, todos os ossos obtidos através de maceração. A
representação dos ligamentos da coluna foi feita mediante utilização de massas de

“biscuit” nas cores vermelha, verde, amarela, castanho, azul escuro, rosa e laranja
com a finalidade de representar os diferentes ligamentos existentes na coluna
vertebral. Os ligamentos representados foram: longitudinal anterior, radiado da
cabeça da costela, amarelo, interespinal, supra-espinal, costotransversário e
intertransversário. Após a aplicação das massas de “biscuit” nas superfícies ósseas,
foi aplicada uma camada de cola branca nas massas e nos ossos. Além dos
ligamentos as cartilagens articulares dos processos articulares superiores, inferiores
e dos corpos vertebrais foram pintadas com azul escuro e os discos intervertebrais
foram simulados com discos de feltro corados de azul claro.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: A modelagem e representação de ligamentos e
elementos articulares da coluna vertebral humana permitiu a obtenção de modelos
anatômicos representando os seguintes elementos com as respectivas cores,
listados abaixo e representados na figura 01:
1)ligamento longitudinal anterior – vermelho;
2)ligamento amarelo – amarelo;
3)ligamento interespinal – verde;
4)ligamento supra-espinal – laranja;
5)ligamento intertransversário – castanho;
6)ligamento costotransversário – rosa;
7)ligamento radiado da cabeça da costela – azul;
8)cartilagens articulares dos processos articulares superiores, inferiores e dos
corpos das vértebras – azul escuro;
9)discos intervertebrais – azul claro

O modelo anatômico de ligamentos da coluna vertebral humana que foi produzido
neste trabalho, representa de forma clara e correta os elementos ligamentares
relacionados à coluna vertebral. A utilização de peças anatômicas que sejam
didáticas, desperta o interesse dos alunos em manipulá-las e utilizá-las durante as
aulas práticas, estimulando os alunos a participarem ativamente das aulas práticas
(Beu et al., 2005). O estudo da morfologia do corpo humano como é o caso da
Disciplina de Anatomia é feito através de abordagem teórica descritiva das

estruturas e/ou partes do corpo a serem estudadas e deve ser complementado
reforçando-se o conteúdo estudado com a observação cuidadosa e atenta de
ilustrações e modelos anatômicos do corpo humano ou de suas partes (Busetti et al.,
2004; Silveira et al., 2004), além da utilização de peças anatômicas cadavéricas,
sempre que possível; uma vez que estas trazem a representação exata e fiel do
corpo humano ou de suas partes.
CONCLUSÕES: A produção de um modelo anatômico como o que foi produzido
neste trabalho permitiu concluir que é possível elaborar modelos e maquetes
humanos de qualidade a custos relativamente baixos, tornando-se uma alternativa
para a problemática envolvida na aquisição de modelos anatômicos sintéticos, cujo
custo pode ser alto e cuja fidelidade na representação correta das estruturas
anatômicas representadas nem sempre é confiável.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de apresentar o Programa de Ensino de
Línguas - PEL e descrever as atividades vinculadas a ele. Este Programa tem por
finalidade apoiar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e promover a
interação da Universidade com a sociedade através da oferta de cursos de línguas à
comunidade interna e externa e o desenvolvimento de outras atividades afins. O
Programa foi criado em 2002, pela Resolução Nº 193/2002-CEPE, a qual
institucionalizou o Plano de Extensão da Unioeste. O Plano objetivava oferecer
apoio aos programas existentes na Universidade para que estes se fortalecessem e
incentivar a criação de novos, obedecendo a Política Nacional da Extensão
Universitária da época. No ano seguinte o CEPE aprova a Resolução Nº 083/2003, a
qual define as diretrizes do Programa. As atividades vinculadas a ele tiveram início
no segundo semestre de 2003, se intensificaram a partir de 2004 se consolidando
em 2005. As atividades desenvolvidas pelo programa se caracterizam em forma de
cursos, palestras, eventos e atividades artístico-culturais.
PALAVRAS CHAVES: Extensão Universitária, Programa, Educação
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INTRODUÇÃO: A Extensão Universitária está voltada para os interesses e as
necessidades da população e objetiva desenvolver o compromisso com a sociedade
na busca de sua transformação. Segundo o Plano Nacional de Extensão (2001), a
Universidade tem o compromisso da transformação da sociedade em direção justiça,
à solidariedade e à democracia. A extensão passou do simples assistencialismo ao
questionamento das ações desenvolvidas. Passou a ser reconhecida como um
processo que articula o Ensino e a Pesquisa. É vista como um processo educativo,
cultural e científico, de forma indissociável e viabiliza ações transformadoras.
De acordo com Plano Institucional de Extensão (2002:12), à medida que
entendemos que a Extensão é parte indispensável do pensar e fazer universitários
buscamos a institucionalização dessas atividades, tanto do ponto de vista
administrativo quanto acadêmico. Essa reflexão fez com que visualizássemos a
possibilidade de dar unidade aos Programas temáticos que se desenvolviam na
UNIOESTE e aos novos que surgiriam na Instituição.
Sob este prisma, este artigo tem por objetivo apresentar o Programa de Ensino de
Línguas - PEL, mostrando a sua importância tanto para a Universidade quanto para
a comunidade externa. Este Programa é uma atividade de Extensão que foi criada
em 2002 e institucionalizada, com regulamentação própria em 2003. A finalidade do
Programa é oferecer apoio ao ensino, a pesquisa e principalmente as diferentes
atividades de extensão, de acordo com seus princípios norteadores.
Para uma melhor compreensão, o texto se organizará da seguinte forma: em
primeiro lugar serão apresentados os objetivos do Programa e a metodologia
utilizada. Em seguida serão apresentadas e descritas as atividades vinculadas ao
PEL.
OBJETIVOS: O Programa de Ensino de Línguas tem por finalidade apoiar as
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão e promover a interação da Universidade
com a sociedade através da oferta de cursos de línguas à comunidade interna e
externa e outras atividades afins, as quais são apresentadas através dos seguintes
objetivos:
Ofertar cursos de Línguas Estrangeiras, conversação ou língua instrumental, Língua
Portuguesa e Língua Portuguesa como Língua Estrangeira;
Oferecer serviços de assessoria em redações de monografias, dissertações, teses,
projetos e traduções;
Promover intercâmbios com embaixadas, instituições culturais e universidades
nacionais e estrangeiras e intercâmbios entre docentes;
Promover atividades artístico-culturais que destaquem as manifestações literárias,
culturais e históricas nacionais e estrangeiras;
Oferecer serviços de tradução;
Servir de Campo de Estágio em Ensino, Campo de Pesquisa e de local de ações
desenvolvidas pela Extensão envolvendo professores e acadêmicos e servidores
técnicos administrativos da Unioeste.

METODOLOGIA: As atividades desenvolvidas com o apoio do PEL são: cursos de
Línguas Estrangeiras, eventos técnico-científicos, projetos e atividades artísticoculturais, as quais serão descritas a seguir:
Os cursos são organizados em módulos semestrais. Cada módulo com quarenta
horas sendo ministrados em duas horas semanais seguindo esta divisão: O nível
Básico em dois módulos: Básico A e Básico B. O nível Intermediário em quatro
módulos: Pré-Intermediário A, Pré-intermediário B, Intermediário e Pós-Intermediário
e o Avançado em dois níveis: Avançado A e B, totalizando quatro anos para o curso
completo. A Língua Portuguesa, como Língua Estrangeira é organizada de forma
diferente, não obedece aos módulos propostos às outras línguas e sim ao nível de
conhecimento de Língua Portuguesa e a origem dos alunos. As turmas são
formadas por 25 alunos, sendo 20% das vagas distribuídas para pessoas carentes
da comunidade ou acadêmicos e servidores da Universidade.
Os eventos realizados se dividiram em duas categorias: Seminários e Ciclo de
Comunicações em Letras. A categoria “Seminário” teve duas edições, o I e o II. Em
2004 foi realizado o I Seminário em Estudos da Linguagem: Educação e Tecnologia
e em 2005 o II seminário em Estudos da Linguagem: Pluralidade Cultural e
Identidade. O Ciclo de Comunicações em Letras foi dividido em duas etapas. A
etapa I e a etapa II, realizado em dois anos: Em 2004 foram promovidos nove
encontros no período matutino. Em cada encontro eram feitas duas ou mais
palestras, organizadas por temática. As palestras, ou comunicações orais eram
realizadas por professores e acadêmicos do Curso de Letras e professores
convidados do Curso de Pedagogia. Em todos os encontros houve apresentações
artístico-culturais realizadas pelos alunos do curso, porém foi reservado um
momento específico para que essa área fosse valorizada destinando-se uma manhã,
dentro do cronograma do Ciclo, para um encontro artístico-cultural, envolvendo
diversas atividades culturais referentes às nações falantes de Português, Espanhol,
Italiano e Inglês.
O Programa também apoiou a realização de outras atividades realizadas em forma
de projetos como o Projeto “Organização, Promoção e Instalação do Coral
Universitário – Campus de Cascavel”, coordenado pela professora Any Lamb
Fenner. As ações desta atividade se davam em forma de encontros semanais,
especificamente nos sábados pela manhã, para ensaio de cantos e estudo da teoria
para a formação do coral. Outra atividade que o programa apoiou foi o Projeto
destinado a promover encontros mensais, com os professores da Rede Pública de
Ensino de Cascavel, para a discussão e reflexão de assuntos referentes às questões
teórico-práticas ligadas ao ensino aprendizagem de Línguas Estrangeiras,
coordenado pela professora Maria Helena Azevedo Pini.
DISCUSSÕES E RESULTADOS: O Programa tem obtido o reconhecimento de sua
importância e organização tanto pela comunidade interna quanto pela comunidade
externa. Um grande número de participantes das atividades do Programa é de
cursos de outras áreas. Isto tem proporcionado um contato positivo com os alunos
do Curso de Letras e também com os professores da instituição.

O Programa conta com um espaço próprio para a realização dos cursos. As
atividades se realizam na sala 3C do Prédio Administrativo no Campus de Cascavel.
Neste espaço há equipamentos adequados para o bom funcionamento das
atividades como: computador, impressora, retro-projetor, TV 32 polegadas, Vídeo
Cassete, DVD, gravadores, micro-system, carteiras estofadas e materiais didáticos
como livros, cartazes, mapas e uma coletânea de fitas cassetes que podem ser
usadas nas aulas e também como material de suporte para o aluno estudar em
casa. Essa infra-estrutura foi adquirida com o valor arrecadado das inscrições, valor
este que obedece a um plano de aplicação, aprovado pelo Conselho de Centro e de
Campus e é administrado pela Fundação do Campus de Cascavel.
O Programa está organizado da seguinte forma: Coordenador, Sub coordenador,
Colaboradores de Área de Línguas e Ministrantes, os quais têm suas funções
descritas na Resolução do Programa.
Os cursos de Línguas Estrangeiras tiveram início no segundo semestre em 2003
com duas turmas de Língua Inglesa. Inglês Instrumental e Básico A. Já naquele ano
foi sentida a necessidade de a universidade ofertar cursos não só para sua
comunidade interna, mas também para atender uma demanda da comunidade
externa.
A seguir serão mostrados os avanços e a demanda com relação aos cursos de
Línguas Estrangeiras.
Em 2004 foram abertas 7 turmas: 4 turmas de inglês, 2 de italiano e uma de
espanhol.
Em 2005 foram abertas 14 turmas: 3 de Italiano, 4 de espanhol e 7 de inglês. Até
esta etapa já foram atendidas em torno de 900 pessoas através desses cursos.
Em 2006 as atividades tiveram início em março e estão abertas 14 turmas. As aulas
são distribuídas durante a semana nos períodos da manhã, tarde e noite.
Os eventos apoiados pelo Programa também foram de grande importância para o
Curso de Letras, para a universidade e para a comunidade em geral. O ciclo de
Comunicações em Letras foi proposto com o intuito de abrir espaço no curso para
que os professores pudessem socializar suas pesquisas e atividades de extensão
para seus pares e seus alunos. O evento foi proposto para ser realizado em dois
anos, no período de aula, uma vez por mês. As apresentações eram feitas em forma
de comunicação oral, painéis e apresentações artístico-culturais. Participavam
professores do curso de Letras e seus alunos envolvidos na atividade e também
houve a participação de professores convidados do Curso de Pedagogia.
Para o segundo foi proporcionado uma abertura maior. Além de professores do
Curso de Letras ou de outros cursos da Unioeste também foram convidados
professores de outras universidades paranaenses e também houve a participação
de professores de universidades de outros países. A participação dos alunos do
curso deu sustentação na realização doe vento como também registramos a
participação de alunos de outros cursos, professores da Rede Pública de Ensino e
também das Universidades particulares de Cascavel. Foram envolvidas cerca de
500 pessoas de forma direta e indiretamente.
A realização dos seminários trouxe outra visibilidade ao curso. Ambos os eventos, o
de 2004 e o de 2005 trouxeram temáticas atuais e de grande relevância que vinha
sendo discutida em todo o país. Professores renomados de diferentes universidades
e também do exterior, como por exemplo, da Itália e Espanha participaram

divulgando as pesquisas e tendências relacionadas às temáticas. Os eventos
contaram com uma expressiva participação tanto de alunos da Unioeste como de
universidades particulares de Cascavel e também de várias universidades estaduais
do Paraná e alunos e professores da Universidade Nacional de Misssiones em
Possadas - Argentina. O evento tem publicado os anais já com o número do ISBN.
O público atingido foi em torno de 500 pessoas.
As atividades artístico-culturais deram grande sustentação e apoio ao Curso de
Letras. Elas foram planejadas dentro do Ciclo de comunicações. Em todos os
momentos em que foram realizadas as palestras, os alunos do curso fizeram
apresentações artístico-culturais. Foi entendido como uma forma de valorizar a
cultura do país, da região, da universidade e do próprio aluno. Para finalizar os
Ciclos, foi destinado um dia no final de cada ano de realização para que houvesse a
interação entre as habilitações do curso através de amostras culturais realizadas
pelos alunos do curso objetivando mostrar a diversidade cultural que nos cerca,
principalmente em um curso com três habilitações em línguas estrangeiras. Foram
realizadas apresentações em forma de comunicação oral, painéis, teatros, danças
típicas e uma amostra da gastronomia dos diferentes países falantes das línguas
estudadas no curso de Letras.
CONCLUSÕES: O Programa de Ensino de Línguas é uma atividade permanente e
está contribuindo muito, no sentido de dar apoio ao Curso de Letras através das
atividades realizadas na universidade.
Com relação ao ensino o Programa tem servido de campo Estágio Curricular. Alguns
alunos das habilitações em língua estrangeira tem realizado tanto a observação
quanto a regência neste espaço.
A equipe que atua nos cursos de línguas realiza reuniões periódicas para
planejamento e estudo e é formada da seguinte maneira: professores do Curso de
Letras, servidor técnico administrativo, alunos de Cursos de graduação da Unioeste
e pessoas da comunidade externa. Os professores do curso de Letras atribuem as
horas no seu Plano de trabalho, os acadêmicos e os professores da comunidade
recebem uma bolsa como incentivo financeiro oferecido pelo Programa.
Ao observar as atividades realizadas através do Programa podemos verificar o
grande número de pessoas envolvidas, seja da Universidade, seja da comunidade
externa. Passa de 2000 pessoas que já se beneficiaram com as atividades
realizadas até o presente momento e ainda as atividades de 2006 apenas
começaram e não se tem o relatório final. Nesse sentido fica evidente que a
universidade tem cumprido seu papel de estar inserida na comunidade e contribuir
com as mudanças para uma sociedade melhor.
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ÁREA TEMÁTICA 4: Educação
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral
RESUMO: O artigo relata as ações de capacitação coordenadas pela UNIOESTE
no Projeto Rondon - Operação Amazônia 2006, no município de Eirunepé – AM,
entre os dias 02 a 19 de fevereiro de 2006. O Ministério da Defesa coordena na
atualidade as ações do Projeto Rondon, em parceria com o Ministério da
Educação e apoio de outros Ministérios e das Forças Armadas: Exército, Marinha
e Aeronáutica. Teve-se como propósito à execução das atividades correlatas do
Conjunto B – Temas: Desenvolvimento Local Sustentável e Gestão Pública. A
missão do Projeto Rondon trouxe como desafio à equipe formada por 02 (dois)
docentes e 06 acadêmicos, tornarem real os princípios da democracia, da
responsabilidade social e da defesa dos interesses nacionais nas oficinas
agendadas com as comunidades urbanas e ribeirinhas. As ações de capacitação
se centraram em discussões sobre: Meio Ambiente e Lixo; Cooperativismo e
Associativismo para a geração de renda; Gestão Pública; Lazer e Turismo; Gestão
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Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Formação de Professores da Rede
Municipal; Articulação de Planos Municipais: Plano Diretor, Plano Plurianual e
Agenda 21; e benefícios do Programa Bolsa Família na segurança alimentar
(participação na pesquisa empírica coordenada pela equipe da UNICAMP).
PALAVRAS-CHAVE: capacitação, desenvolvimento sustentável e gestão pública.
INTRODUÇÃO: Entre os dias 3 a 19 de fevereiro de 2006 a UNIOESTE participou
da Operação Amazônia – Projeto Rondon, sob a Coordenação do Ministério da
Defesa e da Secretaria de Estudos e de Cooperação. As ações da UNIOESTE
ocorreram no Município de Eirunepé, no Estado do Amazonas. A equipe foi
constituída por 02 docentes e 06 acadêmicos. Estiveram reunidos na Operação
Amazônia 2006 integrantes de 08 cursos de ensino superior: Serviço Social,
Pedagogia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito,
Engenharia Agrícola, Geografia. A partir da definição das atividades correlatas ao
Conjunto B a equipe priorizou as ações investigativas e interventivas através de
oficinas temáticas e que se centraram na discussão de temas de Cooperativismo,
Associativismo para Geração de Renda e Tecnologias Sociais; Gestão Ambiental
e Desenvolvimento Sustentável; Gestão de Resíduos Sólidos e Meio Ambiente;
Gestão Educacional, PPP e Regimento Escolar; Elaboração de Projetos; Gestão
Pública e Controle Interno; Lazer e Turismo ; Agenda 21 e Planos Integrados:
ênfase no Plano Diretor. Priorizando-se também contatos e reuniões na Prefeitura
Municipal e nas Secretarias Municipais, na Câmara de Vereadores; contatos com
órgãos da administração indireta, órgãos estaduais, organizações nãogovernamentais e visitas técnicas. Estima-se que as ações atingiram em torno 738
cidadãos capacitados diretamente nas oficinas e reuniões, e mais 500
participantes na atividade coletiva realizada na praça, ou seja, 1238 munícipes
foram envolvidos com as atividades da Operação 2006, não computando-se os
cidadãos envolvidos na atuação conjunta com a UNICAMP. Participarmos ainda
da pesquisa de campo sobre Segurança Alimentar dos beneficiários do Programa
Federal Bolsa Família, e que se deu através da aplicação de 50 questionários
pelos membros da equipe da UNIOESTE, sob a coordenação da equipe da
Unicamp, responsável pelas ações do Conjunto A.
O NOVO PROJETO RONDON: Em 2005, o Projeto Rondon foi relançado em
Tabatinga (AM) com a participação do Excelentíssimo Presidente da República
Luíz Inácio Lula da Silva. Teve como missão viabilizar a participação do estudante
universitário nos processos de desenvolvimento local sustentável e de
fortalecimento da cidadania, principalmente para as comunidades pobres da
região da Amazônia. A UNE desempenhou papel relevante na reativação do
Projeto Rondon a partir de novembro de 2003, por acreditar em projetos
alternativos que cumpram um papel importante na melhoria do ensino e,
conseqüentemente, na formação acadêmica. No ano de 2005 a UNIOESTE foi

contemplada pelo Edital do Projeto Rondon, apenas para o Conjunto B, com 02
grupos, sendo um deles para o Município de Praia Norte no Estado do Tocantins,
e outro para o Município de Maués no Estado do Amazonas, alterando-se em
Manaus a intervenção para o Município de Eirunepé. As propostas institucionais
foram elaboradas por um grupo de profissionais da UNIOESTE, sob a
responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. Através do Edital nº
001/2005-PROEX iniciou-se o processo de inscrição e seleção de acadêmicos. De
um total de 132 acadêmicos inscritos para atuarem nos conjuntos A e B de ações,
foram selecionados 12 acadêmicos titulares e 4 acadêmicos suplentes. Os
acadêmicos selecionados participaram de um processo de preparação, com um
total de 40 horas, realizado no período dezembro de 2005 e janeiro de 2006. As
ações planejadas para a capacitação de atores locais centraram-se nas seguintes
propostas e objetivos em conformidade com o Edital de 2005, Projeto Rondon: Tema Desenvolvimento Local Sustentável: - incentivar o cooperativismo para a
geração de renda; - capacitar produtores locais; - disseminar soluções autosustentáveis – tecnologias sociais – que melhorem a qualidade de vida das
comunidades; e - promover ações que desenvolvam o potencial; turístico local; Tema Gestão Pública: - capacitar servidores municipais em gestão pública; capacitar servidores municipais em gestão de projetos; - capacitar servidores
municipais na elaboração do Plano Diretor do município; e - elaborar projetos para
atender a infra-estrutura municipal, em particular nas áreas de saneamento e meio
ambiente. E que não se desintegrou dos compromissos propostos no conjunto A e
que foram executados por outra equipe de rondonistas, em Eirunepé, ou seja, sob
a coordenação da UNICAMP: Tema Cidadania e Bem Estar. Os atuais objetivos do
Projeto Rondon voltam-se assim: a contribuir para a formação universitária cidadã;
a integrar o universitário no processo de desenvolvimento nacional, por meio de
ações participativas ativas; e a consolidar a responsabilidade social e coletiva do
universitário em prol da construção da cidadania, do desenvolvimento e da defesa
nacional, e de estimular no universitário a produção de projetos coletivos locais,
em parcerias com as comunidades assistidas.
O MUNICÍPIO DE EIRUNEPË- AM

Fonte: Biblioteca Virtual do Amazonas, 2006.

A história de Eirunepé está ligada às primeiras décadas do século XIX, quando
foram registradas ocupações de retirantes nordestinos que buscavam diferentes
tipos de borracha na região do rio Eiru. Inicialmente o município de Eirunepé
começou como Vila de São Felipe, posteriormente foi denominada como João
Pessoa e apenas em 1943 passa a existir como Município de Eirunepé. No ano de
1955 perde grande parte do seu território para a formação dos municípios de
Envira e Ipixuma. O município de Eirunepé está localizado na região Sudoeste do
estado do Amazonas, às margens do rio Juruá, ocupando uma área de 16.079
Km2, com altitude de 130 m acima do nível do mar, com temperatura média de
24.5o C, e de acesso pluvial. Quanto às distâncias entre Eirunepé e a Capital do
Estado, tem-se como referência em linha reta 1.150 Km e por via fluvial, 3.193
milhas. O município de Eirunepé faz fronteira com os municípios amazonenses de
Itamarati, Envira, Ipixuma, Benjamin Constant e Jutaí, além do estado do Acre.
Estima-se segundo dados projetados pelo IBGE (2004) que o município tenha em
torno de 28.774 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e quatro) habitantes, sendo
que mais de 70% dela tem domicilio na área urbana. Segundo dados do perfil
Municipal de Eirunepé(AM) divulgados no Atlas de Desenvolvimento Humano no
Brasil (base fev/2006), no período de 1991-2000, a população de Eirunepé teve
uma taxa média de crescimento anual de 2.89%, passando de 20.372 em 2001
para 26.074 em 2000. A taxa de urbanização diminuiu 2,46, passando de 65,96%
em 1991 para 64,36% em 2000. Em 2000, a população do município representava
0,93% da população do Estado, e 0.02% da população do país. Quanto à
evolução do Índice de Desenvolvimento Humano, no período de 1991-2000
registra-se que houve um crescimento de 15,16%, passando de 0,466 em 1991
para 0,562 em 2000. O município de Eirunepé é constituído por mais de 150
comunidades rurais e dezoito aldeias formadas por aproximadamente três mil
indígenas. Os índios de Eirunepé descendem de duas etnias: Kulina e Kanamari,
e vivem ao longo do Rio Juruá. (Governo do Estado do Amazonas,
www.bv.am.gov.br/conteudo/municipios/eirunepe.php, 5/4/2006 , p. 2 de 3).
AÇÕES DOS RONDONISTAS DA UNIOESTE NO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ: O
objetivo é reunir de forma mais quantitativa ações realizadas pelos rondonistas da
UNIOESTE e/ou com a participação dos mesmos em outras iniciativas. A
metodologia das oficinas de capacitação seguiu a proposta inicialmente planejada:
aulas expositivas, debates, trabalhos grupais/individuais; uso de material de apoio:
textos selecionados (livros, cartilha, etc), projetos institucionais (diversos);
cartazes; slides; dentre outros instrumentos e documentos de referência do
processo de aprendizagem dos participantes; Equipamentos: Multimídia (ou
recurso similar); computadores (laboratório de informática se disponível no
município), etc. 1. No dia 05/02 após a chegada fizemos um passeio rápido pela
cidade, oportunizando uma primeira aproximação com a realidade local e definição

de algumas ações para a formulação da Agenda de Trabalho. No dia 06/02, fomos
recepcionados na Prefeitura Municipal pelo Vice-Prefeito e representantes de
secretarias municipais, que formaram um grupo de 30 participantes envolvidos a
partir daí, no processo de efetivação das oficinas e na mobilização da comunidade
local. 3. Á Colônia de Pescadores foi visitada no dia 06/02, possibilitando um
diálogo com aproximadamente 25 pescadores. A chamada de “reunião de
trabalho” possibilitou o conhecimento das potencialidades e limitações do
exercício profissional dos pescadores profissionais no município, condições
produtivas no Rio Juruá e arredores. 4. A Oficina de Educação Ambiental e Lixo,
foi realizada no dia 07/02, no período da manhã com aproximadamente 40
participantes. O foco central da capacitação de gestores públicos e atores sociais
voltou-se à importância do tratamento adequado o lixo (doméstico, comercial,
industrial, agrícola, hospitalar, entulho, dentre outros). Duração: 6 horas . 5.
Aplicação de questionários objetivando levantar dados sobre Segurança Alimentar
do Programa Bolsa Família em Eirunepé, na área urbana e em comunidades
ribeirinhas. A ação foi coordenada pela UNICAMP e contou com a participação da
UNIOESTE nos dias 08/02 e 14/02. 6. Contato e levantamento inicial de dados em
órgãos públicos: IBAMA e FUNDEPROR – Fundação de Desenvolvimento da
Produção Rural de Eirunepé, dia 08/02 no período da tarde, envolvimento
aproximadamente 18 participantes nas discussões sobre formas de gestão dos
processos produtivos rurais; produções mais significativas na economia local,
sistema de organização da comercialização dos produtos primários; infra-estrutura
produtiva na Granja Municipal; gestão dos recursos naturais, ações de
fiscalização, relação sociedade e meios de produção rural; problemas
emergenciais na área do Meio Ambiente e Lixo, dentre outros assuntos. 7. Visita
das equipes da UNIOESTE e UNICAMP ao “Aterro Sanitário” ou “Lixão” de
Eirunepé, em companhia de técnicos do IBAMA. 9. Oficina/reunião com
representantes da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento sobre
diretrizes constitutivas do Plano Diretor e proposta de implantação da Agenda 21
na Administração Pública. Total de participantes: 7 servidores municipais.
Duração: 3 horas. 10. A Oficina sobre Cooperativismo e Associativismo para
Geração de Renda, foi realizada dia 09/02, com
27 participantes. Utilizou-se recursos de slides para melhor visualização dos
conteúdos e que se centravam nas discussões sobre o entendimento de
cooperativismo como uma forma ideal de organização das atividades sócioeconômicas da humanidade. Duração: 3 horas. 11. A Oficina sobre Lazer e
Turismo em Eirunepé, realizada no dia 10/02, com 27 participantes. Potencializouse na exposição fotografias de pontos turísticos representativos e tradicionais do
Estado do Amazonas e Eirunepé. Duração: 3 horas.
12. A Reunião com Prefeito Municipal e autoridades para apresentação dos
rondonistas da UNIOESTE e da UNICAMP e do diagnóstico levantado pela
Operação Amazônia 2005, ocorreu no dia 10/02. As equipes discorreram sobre os
objetivos das ações dos Conjuntos A e B. Participaram da reunião 50 pessoas. 13.

O encontro com Gestores e Supervisores Educacionais para a discussão do
Projeto Político Pedagógico (PPP), do Plano e do Regimento Escolar das escolas
municipais ocorreu no dia 10/02, com 50 participantes, conforme agenda de
trabalho organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Meio
Ambiente. Duração: 3 horas. 14. A Oficina de Formação de Professores da Rede
Municipal de Educação sobre PPP realizou-se no dia 13/02, contou com
aproximadamente 120 professores. Duração: 3 horas.
15. A Oficina de
Elaboração de Projetos, realizou-se em 11/02, sábado no período da manhã e dia
16/02 na quinta-feira também no período da manhã, com 55 participantes.
Referência Bibliográfica utilizada - ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos? :
guia prático para a elaboração e gestão de projetos. Porto Alegre : Tomo Editorial,
2004. Duração: 10 horas.
16. No dia 11/02, no período da manhã deu-se o
contato com feirantes: produtores rurais e urbanos. Inúmeras são as dificuldades
encontradas por eles para a participação na feira: falta de estradas para o
deslocamento da produção, o que os leva a sair de casa com muitas horas de
antecedência ao início da feira. 17. No dia 12/02 priorizou-se no dia de descanso
das equipes um passeio de barco pelo Rio Juruá até a comunidade de Terra Firme
e que nos possibilitou um banho no Igarapé Preto. 18. A Oficina de Gestão Pública
com ênfase no controle interno e temas afins da responsabilidade fiscal e
administrativa das prefeituras e demais órgãos públicos foi realizada no dia 13/02,
e contou com 40 participantes. Duração: 3 horas.
19. A Oficina: Agenda 21 e Construção de Planos Municipais – ênfase no Plano
Diretor e Agenda Ambiental na Administração Pública, realizou-se no dia 13/02.
Contou com o apoio documental da Prefeitura Municipal de Toledo, slides sobre as
audiências públicas do Plano Diretor. A oficina contou com 12 participantes, dentre
eles o Vice- prefeito, Vereadores e Secretários Municipais e acadêmicos da
Universidade Estadual do Amazonas. 20. A Oficina sobre Educação Ambiental na
Escola para professores da rede municipal, realizada no dia 13/02, contou com 35
participantes. Focou suas discussões na definição de educação ambiental dada
pela Conferência Intergovernamental de Tbilisi, de 1997. Duração: 3 horas. 21. A
Oficina sobre Cooperativismo para o grupo de bordadeira, foi realizada no Clube
de Mães no dia 15/02 e contou com 47 participantes. Duração: 3 horas. 22. A
Oficina sobre Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável foi implementada
no dia 16/02 com 30 participantes e priorizou a discussão teórica sobre a gestão
integrada de recursos hídricos. Duração 3 horas. 23. A reunião de trabalho na
Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, ocorreu no dia 15/2 com 4
participantes. Questões discutidas: organização das atividades da Secretaria
Municipal; avaliação de alguns programas e projetos em execução. No mesmo dia
priorizou-se ainda o contato com Conselho de Missão entre Índios – COMIN, sob
responsabilidade da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em
Eirunepé. Discutiu-se a situação dos povos indígenas na região; pontos positivos e
negativos do acesso dos indígenas a programas governamentais como Bolsa

Família; Benefício à Aposentadoria; etc, e da dependência já manifestada a esses
recursos e do abandono de formas mais tradicionais de luta e busca da
sobrevivência com os recursos do habitat. Priorizou-se ainda uma reunião de
trabalho para a discussão e elaboração do pré-projeto de Coleta Seletiva de Lixo a
ser implantado em Escolas Municipais, com representantes da prefeitura
Municipal. 24. Apresentação de fotos e relatos de ações implementadas pela
UNIOESTE e UNICAMP – Local – Praça Central e confraternização no Tiro de
Guerra de Eirunepé, no dia 17/02 à noite. Estima-se que 500 cidadãos e cidadã
estiveram presentes no encerramento doas atividades em Eirunepé. Duração: 3
horas. A equipe teve a oportunidade de participar: - Da reunião de avaliação final
da Operação Amazônia 2006 em Manaus, no dia 18/02 e que possibilitou as
equipes relataram as atividades priorizadas nos municípios; - Do jantar de
confraternização dos rondonistas no Clube dos Militares em Manaus, no dia 18/02,
à noite. O reencontro das equipes da UNIOESTE (Eirunepé e Praia Norte) em
Brasília – dia 19/02 na finalização da Operação Amazônia 2006.
RESULTADOS: Foram envolvidos na capacitação e em contatos mantidos com
instituições representativas de Eirunepé: técnicos e representantes da Secretaria
de Educação, Cultura e Meio Ambiente; Secretaria de Ação Social e Trabalho;
Secretaria de Administração e Planejamento; Secretaria de Economia e Finanças;
Secretaria de Produção e Abastecimento; FUNDEPROR; Colônia de Pescadores;
Clube de Mães; IBAMA; COMIN; Ouvidoria Municipal; Câmara de Vereadores;
acadêmicos e dirigentes da UEA; do IDAM dentre outras. Iniciou-se a orientação
de elaborações de projetos na área ambiental: Coleta Seletiva de Lixo nas
Escolas; a orientação para a formação da cooperativa das bordadeiras de
Eirunepé; incentivo a implantação de ações voltadas a Agenda 21 na
Administração Pública, proposta apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente e
Comissão Gestora da A3P, Documento Brasília 2005, 2a. Edição; e na
sistematização do Plano Diretor do Município. Igualmente se incentivou a
implementação dos três projetos construídos e apresentados na Oficina de
Elaboração de projetos : 1. Projeto Arremate (voltado a organização de uma
oficina comunitária de costura ); 2. Cidadania Política, projeto voltado para a
discussão de temas de cidadania nas escolas de 2o grau; 3. Projeto Territorial de
Ações Imediatas de Apoio a Infra-Estrutura do Território do Alto Juruá
, idealizado em conjunto com o IDAM e outros parceiros. As ações dos rondonistas
foram acompanhadas diretamente por 02 representantes do Ministério da Defesa
– os “Anjos da Guarda”.
CONCLUSÃO : Muitas foram às idéias formuladas e as lições aprendidas e
repartidas no dia a dia da Operação 2006. Muitos foram os problemas sócioambientais, educacionais, produtivos e tecnológicos apontados, mas também
muitos foram os potenciais que emergiam da força e da vontade da população
para consolidar as mudanças desejadas na promoção da qualidade de vida

individual e coletiva, com eqüidade e justiça social em prol da conquista do
desenvolvimento sustentável para todos. As regiões do Brasil devem se unir na
defesa da Amazônia e no fortalecimento de projetos de inclusão social e de
sustentabilidade, vista aqui em seu sentido ampliado: ético, espacial, ambiental,
educacional, político, produtivo, cultural e tecnológico. As universidades podem se
responsabilizar em repassar um relatório síntese das atividades desenvolvidas ao
município anfitrião, para que os munícipes tenham referências e reflitam os
sentidos e significados das ações priorizadas, e sejam estimulados para a
proposição de novas ações e projetos coletivos na busca do enfrentamento dos
problemas e necessidades locais. Por fim, faz-se necessário relacionar que a
UNIOESTE contou com o apoio de Prefeituras Municipais da Região Oeste e
Sudoeste do Paraná e outros órgãos representativos na fase preparatória da
Operação, e que repassaram materiais informativos sobre programas e ações
implementadas e que se aproximavam aos temas dos Conjuntos A e B. Em
especial às Prefeituras Municipais de Toledo, de São Miguel do Iguaçu e de
Marechal Cândido Rondon. Também agradecemos o apoio recebido de
organizações cooperativistas, dentre elas a COOPELAC de Toledo e a Incubadora
Tecnológica da UFPR; de Escolas Municipais aqui se destacando a contribuição
da Escola Ecológica de Toledo; da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná - Escritórios
Regionais de Toledo; da Empresa Paranaense de Extensão Rural de Toledo –
EMATER; da Itaipu Binacional. Agradecemos as instituições organizadoras e
colaboradoras pelo sucesso e qualidade do trabalho da Operação Amazônia.
Carga horária do Projeto Rondon: 204 horas.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: UNIOESTE/PROEX. Relatório Final das Ações
do Projeto Rondon – Operação Amazônia 2006 da Equipe Eirunepé. Cascavel,
abril, 2006.
Equipe Integrante da Operação Amazônia – 2006 – Eirunepé/AM
(Esquerda para direita: Tatiane Isis Ribeiro, Vladimiro Kulba Neto, Tiago Raizel, Marli
Renate von Borstel Roesler, Alexandre Junior Reis, Ana Beatriz Cóttica, Fernando Martins e
Ariadne Silva de Farias).

PROJETO RONDON – OPERAÇÃO AMAZÔNIA 2006: AÇÕES
EXTENSIONISTAS DA UNIOESTE NOS MUNICÍPIOS DE PRAIA NORTE E
SAMPAIO - TO
RICARDO PACHECO BONOMETO1
RITA DE CÁSSIA FAGUNDES2
MÁRCIO ANDRÉ KLIEMANN3
JOÃO GUILHERME DE O. CARMINATI4
RODRIGO RAFAEL KAMPAMNN5
ARIANA DUARTE6
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AURELINDA BARRETO LOPES8
VERA LÚCIA MARTINS9
Área Temática: Educação
Comunicação Oral
RESUMO: No período de 3 a 19 de fevereiro de 2006 a UNIOESTE participou do
PROJETO RONDON, no Município de Praia Norte e Sampaio, no Tocantins, com
uma equipe multidisciplinar de 06 acadêmicos de 10 diferentes cursos, mais uma
acadêmica do curso de turismo da UPIS – Universidade Pioneira de Integração
Social, coordenados pela Prof. Aurelinda Barreto Lopes, do curso de Turismo do
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da UNIOESTE - Campus de Foz do Iguaçu e
tendo como vice-coordenadora a Professora Vera Lucia Martins do curso de Serviço
Social do Campus de Toledo. Foram realizadas ações extensionistas nas áreas de
Meio Ambiente, Políticas Públicas, Turismo, Agricultura. O público atingido foi de
aproximadamente 500 pessoas, que serão multiplicadores das ações dentre as
quais, palestras, oficinas, treinamentos, gincanas e ações recreativas.
PALAVRAS-CHAVE:
comunitária.
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Mestre em Serviço Social. Docente do Colegiado de Curso de Serviço Social da Unioeste/Toledo.
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ação

INTRODUÇÃO: No ano de 2005 o governo decidiu recomeçar o Projeto
Rondon a pedido da UNE e por decisão do Excelentíssimo Presidente da Republica
Luis Inácio Lula da Silva, o projeto revestiu-se de grande importância para os
estudantes e principalmente para as comunidades pobres da região da Amazônia.
No ano de 2006, a Unioeste, que sempre apoiou e participou de todas as atividades
relacionadas a este projeto, não poderia ficar de fora e, desta forma, foi contemplada
com 02 grupos, sendo um deles para a cidade de Praia Norte no estado do
Tocantins.
A Unioeste participa tradicionalmente, desde 1996, das atividades do
Programa Universidade Solidária (UNISOL). Nessas participações tem atuado em
diversos municípios do Nordeste e Norte do Brasil.
Nesses anos, participou de atuações nos seguintes municípios: Senador Rui
Palmeira, no Estado de Alagoas, em 1996; Espírito Santo, no Estado do Rio Grande
do Norte, em 1997; Carnaubais, no Estado do Rio Grande do Norte, em 1998; São
Sebastião do Umbuzeiro, no Estado da Paraíba, em 1999; Quixabeira, no Estado da
Bahia, em 2000; Alcântara, no Estado do Maranhão, em 2001 e Livramento, no
Estado da Paraíba, em 2002. E, em 2003, a atuação foi no Estado do Ceará, no
município de Barroquinha.
Retomou a atuação no ano de 2004 com a proposta para participação no
Projeto Rondon – Operação Amazônia 2005. A participação da Unioeste, no ano de
2005, ocorreu no mês de janeiro na Fase Diagnóstica do Projeto Rondon –
Operação Amazônia 2005, no município de Tabatinga/AM, com 1 docente e 4
acadêmicos. No ano de 2005 também foi elaborada a proposta para participação na
Operação Amazônia 2006, nos Conjuntos A e B de ações.
As propostas da Unioeste para participação na Operação Amazônia 2006
foram elaboradas por um grupo de profissionais da Unioeste, sob a responsabilidade
da Pró-Reitoria de Extensão, a partir das experiências obtidas nas atuações
anteriores da universidade no Programa similar do governo federal “Universidade
Solidária”. Na seqüência foi iniciado o processo de seleção dos acadêmicos para o
Projeto Rondon – Operação Amazônia 2006. De um total de 132 acadêmicos
inscritos para atuarem nos conjuntos A e B de ações, foram selecionados 12
acadêmicos titulares e 4 acadêmicos suplentes, por uma equipe de profissionais
designados pela Pró-Reitoria de Extensão. Os acadêmicos selecionados
participaram de um processo de preparação, com um total de 40 horas, realizado no
período dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Nessa preparação, os acadêmicos
receberam as informações obtidas sobre os municípios de atuação, e, buscando
maiores informações sobre as potencialidades e limites de cada município das
localidades onde a equipe iria atuar, foram realizados contatos telefônicos com suas
respectivas prefeituras. Como parte da preparação foi organizado um plano de ação
de acordo com a proposta apresentada detalhando as atividades a serem
executadas nos municípios. Definiram-se ações nas áreas de: meio ambiente,
políticas públicas, turismo, cooperativismo, projetos e agricultura.

OBJETIVOS: Os objetivos foram: (1) Fortalecer a responsabilidade social e a
formação cidadã dos futuros profissionais envolvidos, desenvolvendo a criatividade e
a liderança jovem; (2) colaborar com o desenvolvimento sustentável das
comunidades visitadas, com ações teórico-práticas,nas áreas de meio ambiente,
políticas públicas, turismo, cooperativismo, projetos e agricultura; (3) permitir a troca
de experiências e conhecimentos entre a equipe da UNIOESTE e as comunidades
envolvidas e, (4) consolidar a ação comunitária da UNIOESTE, fortalecendo a área
de extensão.
METODOLOGIA: O município de Praia Norte está situado no interior do estado do
Tocantins, na região denominada Bico do Papagaio, na divisa com o Maranhão e
Pará, está situado a -05º 23’ 35” de latitude e 47º 48’ 40” de longitude, distante 633
km da capital do estado, Palmas. Possui uma área de 289,052 km² e a Sede
Municipal está localizada à uma altitude média de 122m. A região apresenta um dos
menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil. Possui uma
população total de 6.781 habitantes (SEPLAN, 2000), com uma densidade
demográfica de 23,0 hab/km2. A população residente na Sede do município é de
3.475 habitantes e aproximadamente 3.306 nos assentamentos agrários divididos
em 05 regiões. O município de Sampaio população total de 2.502 habitantes (IBGE,
2005). Possui uma área territorial de 201 km², e apresenta densidade demográfica
de 12,5 hab/km².
Pelas características do município e demandas apresentadas pela
Administração Municipal, bem como pelas condições de tempo, material e transporte
disponível, e também pela experiência de atuações anteriores, optou-se pela
realização de ações educativas interdisciplinares, envolvendo os acadêmicos dos
vários cursos nas atividades de meio ambiente, políticas públicas, turismo,
agricultura, cooperativismo e projetos. A principal forma de organização dos
trabalhos foram as reuniões “informais” feitas entre os integrantes da equipe à
medida que se permanecia no município e eram identificados os problemas e
dificuldades de seus habitantes. Através de conversas e debates entre a equipe, foi
possível encontrar alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores
de Praia Norte e Sampaio.
Após uma reunião geral com os munícipes e os membros da equipe
Rondon, onde foram apresentadas as atividades que seriam desenvolvidas no
município solicitou-se ao prefeito, e demais lideranças, que indicassem quem faria a
capacitação. Participaram das atividades gerais do curso de capacitação em gestão
de projetos 06 servidores municipais e 03 associados dos assentamentos,
posteriormente o trabalho foi dividido em grupos. Os servidores passaram a utilizar
as dependências da prefeitura e as atividades dos associados foram realizadas nos
assentamentos, devido às dificuldades dos meios de locomoção dos assentados.
As Atividades foram desenvolvidas pelos acadêmicos: Ariana Duarte
(Turismo – UPIS/DF), João Guilherme de Oliveira Carminati (Economia), Márcio
André Kliemann (Agronomia e Administração), Maria Inês Presrlak (Administração),
Ricardo Pacheco Bonometo (Engenharia Agrícola), Rita de Cássia Fagundes
(Ciências Sociais) e Rodrigo Rafael Kampamnn (Direito e Geografia).
Na área de meio ambiente os trabalhos basearam-se em: educação
ambiental, por meio de palestras e dinâmicas sobre preservação de matas ciliares e

animais silvestres; poluição e coleta de lixo, mediante palestras e gincanas
ecológicas e conscientização sobre o meio ambiente. Os acadêmicos responsáveis
por tal área foram João Guilherme de Oliveira Carminati (Economia), Márcio André
Kliemann (Agronomia e Administração), Ricardo Pacheco Bonometo (Engenharia
Agrícola) e Rodrigo Rafael Kampamnn (Direito e Geografia).
Na área de políticas públicas e turismo as ações foram: fomento para
implantação de cooperativas e associações, mediante palestras, reuniões e
minicursos com produtores e pescadores; planejamento turístico, tendo como meio
palestras que enfatizassem a necessidade de planejamento e organização do setor
e levantamento do potencial turístico e infraestrutura da região, por meio de contatos
com donos de lanchonetes, restaurantes, pousadas, hotéis, farmácias, postos,
correio, etc. Planejamento Estratégico, Plano Diretor. Na área de projetos foram
realizadas oficinas para o ensino de como fazer um projeto para conseguir verbas
dos governos, os acadêmicos responsáveis por esta área foram: Ariana Duarte
(Turismo), Aurelinda Barreto Lopes (Turismo – Coordenadora), João Guilherme de
Oliveira Carminati (Economia), Maria Inês Presrlak (Administração), Rita de Cássia
Fagundes (Ciências Sociais), Rodrigo Rafael Kampamnn (Direito e Geografia), Vera
Lúcia Martins (Serviço Social – Vice-Coordenadora).
Na agricultura procurou-se incentivar a criação de hortas comunitárias, bem
como a organização da agricultura de subsistência, através de reuniões em
assentamentos e palestras; melhoria na qualidade da farinha. Reuniões e práticas
com produtores foram o método mais apropriado. As atividades foram desenvolvidas
pelos acadêmicos João Guilherme de Oliveira Carminati (Economia), Márcio André
Kliemann (Agronomia e Administração), Ricardo Pacheco Bonometo (Engenharia
Agrícola).

RESULTADOS: Do planejamento inicial realizado ainda durante a capacitação até a
atuação efetiva durante o trabalho de campo realizaram-se ajustes à medida que as
condições reais de trabalho foram sendo definidas. Assim, na reunião inicial com o
Prefeito Municipal e sua equipe foram sugeridas inclusões de novas atividades, bem
como a ampliação das atividades, incluindo comunidades adicionais no roteiro da
equipe. Também foi necessário organizar as atividades de acordo com as limitações
de transporte e as péssimas condições das estradas, tendo em vista que o trabalho
de campo coincidiu com o período das chuvas. Porém, com a colaboração das
autoridades locais e com a criatividade da equipe, os problemas foram sendo
solucionados de forma a manter a equipe em atividade e até ampliando o público
atingido. Em função do tempo limitado disponível, algumas atividades foram
condensadas, de forma a permitir que mais comunidades interessadas pudessem
ser atendidas. Isto ampliou o público atingido, mas ao mesmo tempo diminuiu a
possibilidade de aprofundamento de algumas questões com a comunidade de Praia
Norte. Na área de meio ambiente foram realizadas palestras sobre educação
ambiental. As palestras foram desenvolvidas em escolas onde participaram alunos
de 3ª e 4ª Séries do Ensino Básico, 7ª Série do Ensino Fundamental e 2 ª e 3ª
Séries do Ensino Médio. No total foram 4 palestras atendendo, aproximadamente,
200 alunos. As palestras tiveram o intuito de informar sobre a necessidade da
preservação do meio ambiente, coleta de lixo seletiva, necessidade da reciclagem
do lixo, matas ciliares, utilização de agrotóxicos. Este trabalho foi bem aceito pelos
participantes.
Na área de políticas públicas e turismo foram realizadas palestras de
fomento para implantação de cooperativas, com produtores e pescadores, atingindo
um público especifico. Também foi elaborado um projeto de geração de renda e
qualidade de vida para as mães e crianças rurais. Nesse projeto foi trabalhada a
construção de uma creche comunitária, onde as mães, coletivamente, dividirão o
trabalho e as responsabilidades dos filhos que utilizam a creche. Também foi
previsto aquisição de equipamentos para a confecção de artesanato, produção de
óleo de babaçu e produção de mel e derivados da apicultura. Este mesmo projeto foi
o mais gratificante, pelo fato das participantes mostrarem grande empenho e
dedicação. O mesmo foi encaminhado para Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, órgão ligado à Presidência da República que estabelece políticas públicas
que contribuem para a melhoria da vida das mulheres em todo país. Como resultado
das ações também foi realizada uma palestra sobre planejamento turístico, atingindo
um público de 60 pessoas. Para o levantamento do potencial turístico e
infraestrutura da região, foram contatados os donos de lanchonetes, restaurantes,
pousadas, hotéis, farmácias, postos, correio, etc. Nessas ações muitas atividades
atingiram o mesmo público, principalmente nas escolas e assentamentos, quando
várias atividades foram realizadas em seqüência, cujo público alvo era o mesmo,
embora realizando atividades distintas.
Na área da agricultura foi desenvolvido um projeto de horta comunitária sendo
aplicado nos assentamentos e na creche local do município. O projeto teve o
objetivo de educar, seguindo o principio de que a horta pode ser um laboratório vivo
para diferentes atividades didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias
vantagens para a comunidade, dentre elas, proporciona uma grande variedade de

alimentos a baixo custo no lanche das crianças. Permite que toda a comunidade
tenha acesso a essa variedade de alimentos por doação ou compra e também se
envolva nos programas de alimentação e saúde que podem ser desenvolvidos na
escola. Seguindo estas idéias, o projeto foi aplicado na creche municipal onde, além
da explicação sobre o projeto horta comunitária, elaboramos o projeto da horta,
explicando os passos para a sua construção - localização, ferramentas, preparo do
canteiro e das covas, adubação dos canteiros, principais hortaliças, forma de cultivo,
doenças, manejo de doenças, manejo de culturas e os cuidados na manutenção da
horta. Foram utilizadas ferramentas doadas pelo município, as mesmas deixadas
nos assentamentos e sementes doadas pelo Exército e pelo município. Uma horta
foi crida na creche municipal onde estiveram presentes 20 participantes. No
assentamento ou projeto agrícola São Félix foi realizado apenas a explicação do
projeto “Horta Comunitária”. No projeto agrícola Agrovila foi explicado o projeto e
feita a verificação da horta que eles possuíam. Não foi realizada a construção de
uma horta haja vista a existência da mesma no assentamento. Porém, foi possível
abordar com os assentados questões como o manejo das hortaliças e de suas
possíveis doenças. Neste trabalho tivemos 20 participantes. No Projeto Agrícola São
Francisco realizamos a explicação do projeto Horta Comunitária e realizamos uma
horta com a participação dos interessados da comunidade local. Nesta comunidade,
o projeto foi aceito com maior gosto. Realizamos todo o processo que compõem o
projeto com a participação de aproximadamente 40 pessoas.
Assim, considerando que, em geral, eram realizadas três atividades em um
mesmo local, uma estimativa mais realista indica um público de cerca de 500
pessoas. Acreditamos que a atuação transcorreu dentro do esperado e atingiu os
objetivos propostos.
CONCLUSÃO: As dificuldades encontradas, em geral, foram superadas com diálogo
e criatividade. Os objetivos propostos foram atingidos: (1) os acadêmicos
desenvolveram criatividade, liderança, responsabilidade social e fortaleceram sua
cidadania; (2) a equipe Unioeste colaborou ativamente para despertar uma
mentalidade voltada ao desenvolvimento sustentável, atingindo um público de cerca
de 2.500 pessoas com ações interdisciplinares nas áreas de meio ambiente,
políticas públicas, turismo, cooperativismo, projeto e agricultura; (3) a troca de
experiências e conhecimentos entre a equipe da Unioeste e as comunidades
envolvidas foi intensa e produtiva e, (4) a ação comunitária da Unioeste foi
consolidada. Essa experiência permitiu o fortalecimento da extensão e o conceito da
Universidade perante as instituições envolvidas.
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RESULTADOS DO IV SEMINÁRIO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS: AS
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ÁREA TEMÁTICA: Educação
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Painel
RESUMO: Muito tem se falado sobre o tema Agronegócios nos tempos atuais fazendose necessário o envolvimento das diversas áreas nesse contexto. Desta forma a área
das ciências sociais não pode deixar de ampliar seus conhecimentos e acima de tudo
participar deste tema de discussão importante, buscando então, propor esta temática
para discussão no IV Seminário do CCSA. O IV Seminário do Centro de Ciências Sociais
Aplicadas, organizado para propiciar uma maior aproximação entre as áreas de Administração,
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, ligado ao tema de agronegócios, deve propiciar
uma elucidação e um despertar no que diz respeito a um conceito que está se ampliando a
cada dia. O seminário foi realizado nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2005, sendo que
em cada uma das três noites foi proferida uma palestra com o respectivo debate a
respeito do tema, e em seguida foi disponibilizado espaço para apresentação de
trabalhos de acordo com a área temática escolhida para ser assistido. Este evento
reforçou ainda mais a importância do agronegócio no Brasil, e principalmente em nossa
região, discutindo assuntos ligados às áreas das ciências sociais aplicadas.
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PALAVRAS-CHAVE: Agronegócios, Competitvidade e Ciências Sociais.
INTRODUÇÃO: O Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste campus de
Cascavel desenvolve anualmente seu seminário objetivando unir seus três cursos em
debates da atualidade. Em 2005 o CCSA promoveu o IV Seminário do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas com o tema “As Ciências Sociais Aplicadas e o
Agronegócio” visando uma elucidação e um despertar no que diz respeito a um
conceito que está se ampliando a cada dia. Conforme Batalha (1997) o agronegócio no
Brasil é uma atividade de destaque, seja no cenário do consumo nacional, seja quando
se discute exportações. De acordo com a USP (2003), o Brasil tem um potencial
crescente no agronegócio, baseado em situações vantajosas e reais, Conforme
Castilho e Ramos (2003) o agronegócio brasileiro é responsável por cerca de 1/3 do
produto interno bruto do Brasil e emprega 38% da mão-de-obra nacional, ou seja, um
setor importantíssimo para a economia de nosso país. Com a realização do seminário
esperava-se que tais pontos fossem discutidos e alicerçados os pilares do agronegócio
regional.
OBJETIVOS: Geral: reunir os setores produtivos e científicos, nas esferas privada e
pública, para discutir um dos temas de grande importância para o contexto atual: “As
Ciências Sociais Aplicadas e o Agronegócio”. Específicos: a) Abordar o agronegócio na
perspectiva das ciências sociais aplicadas; b) Discutir a competitividade e diferencial
que as organizações podem incorporar ao agronegócio; c) Promover e incentivar a
produção e divulgação científica acadêmica; d) Proporcionar aos acadêmicos,
professores e profissionais das áreas afetas, a oportunidade de apresentação de
trabalhos em eventos de caráter científico.
MÉTODOS: O seminário foi realizado nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2005, sendo que
em cada noite, das 19:00 às 21:00 horas, foi proferida uma palestra com o respectivo
debate a respeito do tema, e das 21:10 às 23:00 horas foi disponibilizado espaço para
apresentação de trabalhos de acordo com a área temática escolhida para ser assistido.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O evento iniciou com a palestra “Dimensão econômica
do agronegócio brasileiro e as novas oportunidades de negócios” com o professor Dr.
Marco Antônio Montoya, onde foi abordado o que está acontecendo na economia
brasileira e seus reflexos na agroindústria. No segundo dia a palestra “Panorama atual
das pesquisas em agronegócios” ministrada pelo professor Dr. Samuel Ribeiro
Giordano, apontou quais pesquisas a Fundação PENSA (Agribusiness Intelligence
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Center) está desenvolvendo e qual o panorama que os gestores devem obervar, na
terceira palestra intitulada “Agroindústria” o sr. Dilvo Grolli abordou em estudo de caso
da cooperativa em que gerencia, quais os limitadores e oportunidades de negócios da
agroindústria. Além das palestras, o evento disponibilizou espaço para apresentação de
artigos e painéis, previamente selecionados pela comissão científica do mesmo. O
evento possuiu 17 trabalhos com apresentação oral e 6 trabalhos na forma de painel.
Foram atingidos 278 acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis e Pedagogia, das IES: Unioeste, Unipam, Univel e Fag. O IV
Seminário das Ciências Sociais Aplicadas obteve auxílio financeiro do CRC-PR e da
Fundação Araucária através da chamada de apoio a organização de eventos.
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos com a realização deste evento vieram de
encontro às necessidades que a região e os profissionais ligados às ciências sociais
aplicadas necessitam. Resultou também na produção científica em torno do
agronegócio, contribuindo com o crescimento profissional e pessoal dos acadêmicos do
curso de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Unioeste e de
outras IES.
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SOROBÃ: SUPORTE MATEMÁTICO PARA PESSOAS CEGAS E COM
DEFICIÊNCIA VISUAL
João Cândido Bracarense Costa
Santa Terezinha F. Lavarda
Área Temática: Educação
PALAVRAS-CHAVE: Sorobã – Educação Especial – Operações Básicas
RESUMO : Em 1994, na cidade de Salamanca – Espanha - foi realizada a Conferência
Mundial de Educação Especial, um encontro que buscava reafirmar o direito à educação
a todas as pessoas, independentemente de suas diferenças individuais, cujas discussões
originaram a “Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em
Educação Especial”. Neste mesmo ano, a Secretaria de Educação Especial do Ministério
da Educação do Brasil divulga a Política Nacional de Educação Especial, para nortear a
prática do ensino especializado em todo o território nacional.
Pessoas que apresentam “desde ausência total de visão até a perda da projeção de luz”
são consideradas cegas, (MEC, 2001, p.35). A aprendizagem se fará através dos sentidos
remanescentes (tato, audição, olfato, paladar). Para o cego, o contexto sempre
constituirá um fator importante.
O atendimento as pessoas com deficiência visual acontece no Ensino Regular, com
complementação curricular específica nos Centros de Atendimento Especializados. Um
dos grandes desafios é a formação dos professores para a viabilização da Educação
Inclusiva. Buscar soluções para uma aprendizagem interativa é muito relevante. O
Ensino da Matemática apresenta o sorobã em forma de mini-curso, como um recurso
didático para facilitar a aprendizagem do cálculo por pessoas cegas. No Japão tais
cálculos são até hoje ensinados aos estudantes, a partir da terceira série primária e
bastante utilizado nas casas comerciais. No Brasil, a técnica do manejo do sorobã foi
adaptada para o deficiente visual em 1949, permitindo ao cego a possibilidade de
realizar, com eficiência e rapidez, todos os cálculos exigidos na Educação Básica.
Apresentar aos acadêmicos e demais interessados a metodologia do sorobã é uma forma
educacional que respeita a diversidade dando condições para que todos possam usufruir,
de maneira diversificada, da compreensão da aritmética.
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A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIO COATI NA
VISÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MELHORIA DE VIDA
DA COMUNIDADE LOCAL.
Bartolomeu Tavares1, Ivani Pietrobon de Oliveira2, Daniela Frigo Ferraz1, Rita de
Cássia de Souza3; Francielly de Souza3; Lourival M. S. Jr. 3; Alex Sandro Kowalski3.
1, 3Professores e Acadêmicos da UNIOESTE/CCBS/Curso de Ciências Biológicas,
2Professora do Colégio Estadual Castelo Branco
ÁREA TEMÁTICA: Área 05 Meio Ambiente
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Painel
RESUMO: Realizou-se este trabalho visando sensibilizar os estudantes, bem como
a comunidade do entorno da escola, sobre a importância da conservação ambiental,
através da atuação como agentes ambientais. Oportunizando os mesmos trocas de
experiências. Inicialmente, utilizamos à técnica de levantamentos de opiniões,
através de um questionário; caracterizando a percepção, práticas ambientais e sua
implicação na melhoria de vida destes estudantes e da comunidade. Em geral, os
estudantes perceberam de maneira significativa às questões ambientais, embora
muitos conceitos ainda estejam confusos para alguns. As análises dos dados
demonstraram que o Rio Coati é também utilizado como fonte de lazer pela
população, em especial pelas crianças. Assim, elaboramos um programa de
educação ambiental visando capacitar esses estudantes para que estes possam
atuar junto à comunidade; buscando sensibiliza-los sobre a importância da
conservação do Ambiente, proporcionando transformações e melhorias na qualidade
de vida. Na continuidade deste trabalho, será elaborado outro trabalho
conjuntamente com a comunidade escolar sobre a utilização de cisterna como
modelo de uma prática preservacionista da água.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, percepção, meio ambiente.
1. INTRODUÇÃO: A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra, mas 97% dela
está nos oceanos e mares, o que significa que apenas 3% desse precioso líquido é
doce, sendo que dessa água potável 75% está congelada em geleiras e nas calotas
polares e 24,5% se encontra em lençóis subterrâneos muito profundos, estando
ínfimos 0,5% da água doce disponíveis ao homem em rios e lagos e dispersa na
atmosfera. Portanto, é um bem realmente muito precioso, que merece todo nosso
cuidado. Infelizmente persiste a cultura do desperdício, principalmente em paises
ricos em recursos hídricos, como o Brasil, que detém cerca de 15% de toda a água

doce acessível do planeta (MONTAIGNE, 2002).
Muitas pessoas ainda pensam que essa abundância hídrica pode ser usada a torto
modo, à vontade, que nunca acabará. No entanto, mesmo em nosso país já há
várias regiões, antes fartas de rios, que sofrem com o péssimo estado dos mesmos,
em virtude de um passado (e até mesmo um presente) que castigou bastante o meio
ambiente com a quase total destruição da vegetação nativa, com o esgotamento do
solo e também com o lançamento de resíduos domésticos, agrícolas e industriais
nos rios, sem nenhum tratamento (MONTAIGNE, 2002).
Atualmente há uma tentativa de revitalização dos rios degradados, através do
reflorestamento de suas margens, da despoluição dos pontos mais críticos e de
campanhas preventivas sobre a imprescindibilidade da conservação da escassa
água doce do nosso globo (MONTAIGNE, 2002).
Especificamente no município de Cascavel, percebe-se que ainda há abundância
em rios, tais como: Coati, Bacia do rio São Francisco, Peroba, Saltinho e rio
Cascavel. Devemos perguntar-nos: será que vale a pena deixar para pensar nisso
depois, quando a cidade estiver sofrendo seriamente com a degradação dos rios
ainda saudáveis, aliada à secas? A educação ambiental, como um processo de
busca sistematizada de mudança de atitudes, é relativamente recente (CORREA,
2000).
Segundo de Medina (1999) a Educação Ambiental visa à construção de relações
sociais, econômicas e culturais capazes de respeitar e incorporar as diferenças
(minorias étnicas, populações tradicionais), a perspectiva da mulher, e a liberdade
para decidir caminhos alternativos de desenvolvimento sustentável respeitando os
limites dos ecossistemas, substrato de nossa própria possibilidade de sobrevivência
como espécie.
No Brasil, a maioria dos centros urbanos passa por uma grave crise sócio-ambiental,
oriunda de um modelo de desenvolvimento baseado no lucro e no consumo em
larga escala que desencadeou o crescimento desordenado, a deterioração da
qualidade de vida e gerou iniqüidades. Este cenário torna urgente o
desenvolvimento da educação ambiental na educação básica: os pressupostos da
educação ambiental atendem às necessidades educativas conjunturais, não se
restringindo apenas ao âmbito escolar, pois possuem potencial para mobilizar a
comunidade e promover a participação da população para a construção de uma
sociedade sustentável (LOZANO, 2005).
2. OBJETIVOS: Avaliar as concepções dos alunos a respeito da temática “Gestão
em recursos hídricos”, visando sensibilizar a comunidade local e diagnosticar os
problemas ambientais do rio Coati e oportunizar os atores trocas de experiências.
3- MÉTODOS: A pesquisa foi do tipo exploratória: o levantamento de dados foi
realizado por meio de questionário. Os questionários podem ser definidos como uma
técnica de investigação formada por perguntas apresentadas por escrito às pessoas
que se deseja questionar (GIL, 2005 in PHILIPPI JR. & PELICIONI, 2005). O público
alvo do estudo foi alunos da 8ª série do ensino fundamental de uma escola municipal
de Cascavel/Pr. A principal finalidade deste instrumento foi verificar o nível de

conhecimento dos alunos a respeito da importância da preservação do rio Coati para
a qualidade de vida. Analisaram-se os valores em termos percentuais considerando
a característica quantitativa dos dados coletados a partir dos questionários.

4- DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os alunos entrevistados dividiram-se em 23,70%
do sexo feminino e 76,30% do sexo masculino. Esta segregação torna-se importante
para a verificação dos pontos de vista e para uma análise dos perfis revelados
durante o trabalho.
A análise dos dados demonstra que o Rio Coati é utilizado como fonte de lazer para
a população, em especial para as crianças. Foi observada a presença de crianças
brincando nas margens e imediações do rio por 84,20% dos alunos entrevistados.
Essa presença constante de pessoas na área justifica a necessidade de um projeto
de educação ambiental e recuperação da degradação que o rio vem sofrendo com o
crescimento dos núcleos urbanos.
Nas condições atuais do rio Coati, 89,70% dos alunos do sexo masculino
observaram fontes de poluição no rio e suas proximidades, sendo destacado a
existência de despejo clandestino de esgoto. Entre os entrevistados do sexo
feminino, 88,90% observam fontes e processos degradativos das condições
naturais, destacando-se a presença de lixo urbano. Pela simples observação da
ação do homem sobre o ecossistema, 84,2% dos alunos entrevistados não
conheceram as características naturais da região.
Existem divergências de opiniões quanto ao desenvolvimento de trabalhos para
proteção do manancial. Enquanto 58,60% dos alunos do sexo masculino não
observaram ações para a proteção do rio, 66,70% das alunas responderam
afirmativamente a indagação. Contudo, a participação dos alunos nestes projetos
ficou restrita a apenas 5,30 % dos entrevistados. A maioria dos entrevistados
considera muito importante a realização de programas de educação ambiental.
Os alunos entrevistados também consideram a água muito importante, mas apenas
uma pequena parte diz já ter participado de algum programa de conservação do rio
Coati, demonstrando que existe a necessidade de programas de educação
ambiental mais adequado à população local, juntamente com um programa de
recuperação do rio, visto que a grande maioria dos alunos questionados não
conheceu o Coati antes da degradação, já fazendo parte de seu cotidiano o rio
degradado. A maior parte dos entrevistados observou construções irregulares, a falta
de vegetação e a poluição causada principalmente por lixo e esgoto ao longo da
margem do rio.
A grande maioria diz nunca ter observado ações para recuperação e conservação do
rio por parte do poder público, o que evidencia que o mesmo negligencia a
necessidade de salvar o rio. Alagamentos das construções próximas ao Rio foram
relatados por 55,30% dos entrevistados, e sua ocorrência é devida a construções
irregulares, lançamento de lixo e assoreamento, pois as margens do rio estão
desprotegidas pela falta de mata ciliar.

5- CONCLUSÕES: Em geral, os estudantes perceberam de maneira significativa às
questões ambientais, embora muitos conceitos ainda estejam confusos para alguns.
A maior parte deles já recebeu informações sobre a conservação do meio ambiente,
considerando importante a educação ambiental, mas existe a necessidade de
adequá-la as políticas públicas para que se tornem efetivas.
Neste sentido, a educação ambiental deverá ser feita com muito diálogo e
consciência daqueles que a orientam, com o cuidado de não utilizar os “pacotes
prontos” aplicados independentemente do contexto sócio-cultural e que mais servem
para uma educação ambiental de “fachada”, não colaborando na construção da
cidadania e ajudando a perpetuar a degradação da natureza.
Juntamente com programas de educação ambiental deve ocorrer a recuperação e
conservação do rio Coati, através da eliminação das fontes de poluição,
principalmente esgotos e lixo. A recuperação do rio passa por um bom programa de
saneamento público, reconstituição das margens do rio e um plano eficaz de
educação ambiental.
Os levantamentos efetuados tornam-se, desta forma, um instrumento de grande
importância para a elaboração dos planos e programas de educação ambiental e
projetos de recuperação do Rio Coati, adequados às características e condições
locais. Principalmente, dando oportunidade a comunidade a trocas de experiências.
A continuidade do trabalho irá ocorrer através da inserção da educação ambiental
como um projeto da escola visando sensibilizar estudantes e a comunidade local
sobre a importância da conservação ambiental, através de agentes multiplicadores,
proporcionando transformações e melhorias no seu entorno.
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A IMPORTÂNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEMATOLOGIA NA
IDENTIFICAÇÃO E NO MAPEAMENTO DE NEMATÓIDES DE IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA PARA A REGIÃO OESTE DO PARANÁ.
Karine Seifert1, Bárbara Eckstein2, Juliana de Jesus Silva Davi2, Marta Soranço
Grabowski2, Charles Elton Fensterseifer2, Edson Page2, Gilmar Franzener3 & Cleber
Furlanetto4.
Área 05 Meio Ambiente (Desenvolvimento regional sustentável)
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: O laboratório de Nematologia da Unioeste vem prestando serviços à
comunidade rural do Oeste do Paraná desde 1997, estando capacitado para realizar
análises de rotina que visam a identificação e a quantificação de nematóides em
amostras de solo e\ou raízes. Nematóides são extraídos de solo e\ou raízes e
analisados com base em caracteres morfológicos, morfométricos e bioquímicos,
inerentes a cada espécie. A prestação de serviços em nematologia tem auxiliado na
identificação e no mapeamento de espécies de nematóides de importância econômica
para a região Oeste do Paraná. Os dados obtidos até então, apontam que os gêneros
de nematóides fitoparasitas mais freqüentemente encontrados no Oeste do Paraná são
Meloidogyne (47,7%), Heterodera (7,9%), Tubixaba (6,9%), Helicotylenchus (6,7%),
Xiphinema e Longidorus (3,5%), Criconemella (2,7%), Rotylenchulus (1,4%),
Pratylenchus e Dorilaimus (1,2%), Scutellonema (1,1%), Tylenchus (0,5%) e
Aphelenchus (0,2%). Das espécies identificadas, Meloidogyne javanica foi a mais
abundante (16,6%), seguida por M. incongita (15,9%), Heterodera glycines (7,9%) e
Tubixaba tuxaua (6,9%).
PALAVRAS-CHAVE: Nematóides, ocorrência, distribuição.
INTRODUÇÃO: O laboratório de Nematologia da Unioeste disponibiliza atendimento à
comunidade rural do Oeste do Paraná desde 1997. Oficializado junto à Secretaria de
Estado e Abastecimento do Paraná (SEAB/PR) como laboratório prestador de serviços
em nematologia, o mesmo tem recebido amostras não só de produtores rurais do
Paraná, mas também de outros estados brasileiros. O laboratório de nematologia da
Unioeste está capacitado para realizar análises de rotina que visam a identificação e a
quantificação de nematóides em amostras de solo e\ou raízes. As análises são
1 Acadêmica do curso de Agronomia, Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon, cfurla@hotmail.com
2 Acadêmicos do curso de Agronomia, Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon.
3 Técnico do laboratório de Nematologia, Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon.
4 Professor e Coordenador do lab. Nematologia, Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon.

realizadas mediante a extração de nematóides de amostras de solo e\ou raízes e sua
posterior identificação, a qual é feita com base em caracteres morfológicos,
morfométricos e bioquímicos, inerentes a cada espécie. As análises de rotina envolvem
principalmente a detecção e contagem do número total de cistos e de cistos viáveis em
amostras de solo e\ou raízes, a identificação de espécies de Meloidogyne spp.
(nematóides formadores de galha) a partir de raízes infectadas e a extração e
identificação dos mais diversos nematóides em amostras de solo. Testes bioquímicos
somente são disponibilizados para nematóides formadores de galha os quais são
facilmente diferenciados pelo fenótipo apresentado por cada espécie para a isoenzima
esterase. A identificação de espécies de nematóides a partir de amostras enviadas ao
laboratório de nematologia da Unioeste tem viabilizado o mapeamento de nematóides
em municípios da região Oeste do Paraná. A prestação de serviços, apesar de ser uma
atividade de extensão, tem contribuído com as pesquisas a campo enfocadas no
levantamento de nematóides em culturas de importância econômica para o Oeste do
Paraná (Roese et al., 2001; Franzener et al., 2005).
MÉTODOS: Extração de nematóides fitoparasitas - Os nematóides são extraídos de
amostras de solo com o auxílio de peneiras de diâmetros variados (60 a 400 mesh),
utilizadas de acordo com a espécie a ser identificada (Tihohod, 1989). Amostras
contendo raízes são trituradas em liquidificador ou observadas em microscópio
estereoscópico e dessecadas com estilete. Identificação de nematóides fitoparasitas Nematóides das mais variadas espécies são identificados ao nível de gênero com o
auxílio de chaves de identificação (Mai, 1996). Espécies de Meloidogyne são
identificadas com base na configuração da região perineal (Hartman & Sasser, 1985) e
pelo fenótipo da isoenzima esterase (Carneiro et al. 2000). Raças de Meloidogyne
javanica, M. incognita e Heterodera glycines (nematóide do cisto da soja) são
identificadas a partir da reação fisiológica de plantas hospedeiro-diferenciadoras às
raças existentes, de acordo com o teste de hospedeiro diferencial da Carolina do Norte
(Hartman & Sasser, 1985).
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os dados obtidos até então, apontam que os gêneros
de nematóides fitoparasitas mais freqüentemente encontrados no Oeste do Paraná são
Meloidogyne (47,7%), Heterodera (7,9%), Tubixaba (6,9%), Helicotylenchus (6,7%),
Xiphinema e Longidorus (3,5%), Criconemella (2,7%), Rotylenchulus (1,4%),
Pratylenchus e Dorilaimus (1,2%), Scutellonema (1,1%), Tylenchus (0,5%) e
Aphelenchus (0,2%) (Tabela 1). Espécies saprófitas correspondem por 15,5% dos
nematóides. Das espécies de Meloidogyne identificadas, Meloidogyne javanica foi a
mais abundante (16,6%), seguida por M. incongita (15,9%), M. paranaensis (0,5%) e
M.arenaria e M. exigua com 0,35%. Heterodera glycines é a terceira espécie em
importância para o Oeste do Paraná com 7,9%, seguido por Tubixaba tuxaua (6,9%),
Rotylenchulus reniformis (1,4%) e Pratylenchus brachyurus (1,2%) (Tabela 1). A raça 1

de M. incognita foi a única identificada até então, segundo testes realizados em plantas
hospedeiro-diferenciadoras com cinco populações coletadas no município de Marechal
Cândido Rondon, Oeste do Paraná. Dentre as culturas mais afetadas por nematóides
no Oeste do Paraná encontram-se a soja, parasitada por 11 espécies diferentes,
gramíneas forrageiras (8), café, milho e videira (5), algodão (3) e trigo e feijão (1)
(Tabela 2). M. incognita foi a espécie mais polífaga, tendo sido encontrada em 13
diferentes hospedeiras. Em termos de dano econômico, as espécies mais importantes
para o Oeste do Paraná são M. javanica, M. incognita, H. glycines e T. tuxaua, as quais
infectam as principais culturas de interesse econômico para o Oeste do Paraná como a
soja, o trigo e o milho.
CONCLUSÕES: As principais espécies patogênicas a culturas de interesse econômico
para o Oeste do Paraná são M. javanica, M. incognita, H. glycines e T. tuxaua. O
gênero Meloidogyne é o gênero de nematóide fitoparasita mais importante par o Oeste
do Paraná. A soja é a cultura mais afetada por nematóides no Oeste do Paraná.
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Tabela 1. Nematóides identificados em amostras de solo e\ou raízes
Espécie
Porcentagem (%)
Tubixaba tuxaua
6,90
Meloidogyne incognita
15,90
Meloidogyne javanica
16,60
Meloidogyne arenaria
0,35
Meloidogyne paranaensis
0,50
Meloidogyne exigua
0,35
Meloidogyne spp
13,95
Heterodera glycines
7,95
Rotylenchus reniformis
1,40
Helicotylechus sp
6,70
2,70
Criconemella
Pratylenchus brachyurus
Aphelenchus sp
Tylenchus sp
Xiphinema sp
Dorylaimus
Longidorus sp
Nematóides saprófitas
Scutellonema

1,20
0,20
0,50
3,50
1,20
3,50
15,50
1,10

Tabela 2. Plantas Hospedeiras de nematóides em municípios do Oeste do Paraná.
Hospedeiro
Abacaxi
Algodão
Amaranthus sp
Banana
Beterraba
Café
Cenoura
Erva-mate
Feijão
Feijão de corda
Vagem
Figo
Grama
Guandu
Guanxuma
Melancia
Mentrasto
Milho
Pastagem
Pepino
Pêssego
Quiabo
Rubim
Soja
Solanum sp.
Trigo

T.tuxaua
X

M. incognita

M .javanica

M. arenaria

Nematóides
M. paranaensis
M. exigua

Meloidogyne sp.

H. glycines

R. reniformis

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

Tabela 2. Continuação
Hospedeiro
Scutellonem
a
Abacaxi
Algodão
Amora
Banana
Café
Caruru
Grama
Milho
Picão preto
Soja
Videira
Xaxim

Helicotylenchus

Criconemell
a

Nematóides
P. brachyururs Tylenchus

Aphelenchus

Longidoru
s

Xyphinema

Dorylaimus

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

ÁGUA E QUALIDADE DE VIDA: AÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO DOS
RECURSOS NATURAIS
Franciele Aní Caovilla1, Christine Nascimento Grabaski2, Lirane Elise Ferreto3, Franciele do Rocio
de Campos4, Roberta Ronsani4, Tiago Luis Stocco4 e Amilcar Michelin5
Temática: 05 – meio ambiente
Painel
RESUMO: O Curso de Economia Doméstica da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, Campus de Francisco Beltrão – Pr, desenvolve uma série de atividades educativas nas áreas
de seu domínio teórico-profissional, incluindo-se nestas, questões ambientais como o saneamento
básico rural e urbano, manejo sustentável do solo, conservação dos recursos hídricos. Em 2004,
elaborou-se em conjunto com algumas entidades não-governamentais do município um projeto
visando a formação e educação de agricultores em saneamento básico rural e ambiental. Calcula-se
que 15% das famílias de agricultores familiares do sudoeste paranaense sejam abastecidas por água
de poços artesianos coletivos e que 85% das famílias utilizem-se de fontes de água individuais (nas
propriedades). Pretende-se atingir com o projeto da ACESI, 1,4% das propriedades do sudoeste com
a preservação das fontes de água, através da proteção e conservação destas e de seu entorno pelos
moradores, que serão preparados pelos monitores municipais. A Itaipu-Binacional contribuiu com a
Universidade no sentido de acatar um projeto desenvolvido por professores integrantes do projeto
água, onde repassou certo valor, do qual foram adquiridos equipamentos com o objetivo de
futuramente estar efetuando análises físico-químicas de água para a comunidade regional nos
laboratórios da universidade, complementando a proposta trabalhada em conjunto pela
ACESI_FETRAF_PETROBRAS_UNIOESTE. Além disso, a ITAIPU também repassou um computador
usado para o banco de dados regional do projeto.
Palavras-chaves: Planejamento Ambiental, Água de Abastecimento, Banco de Dados.
INTRODUÇÃO: A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, cuja reitoria localiza-se
em Cascavel possui os seguintes cursos em Francisco Beltrão: Geografia, Economia Doméstica,
Ciências Econômicas, Direito, Pedagogia e Administração. Atende alunos de todo o sul do país,
principalmente da região sudoeste do Paraná e região oeste de Santa Catarina, sendo a única
Universidade pública existente em um raio de 180 Km. A região sudoeste é formada por 42
municípios e localiza-se entre a margem esquerda do Rio Iguaçu, na divisa com o Estado de Santa
Catarina e a República da Argentina. Possui uma área com extensão de 17.438,214 Km²
correspondendo a 8,6% do território do Estado, com 565 mil habitantes 6, o que representa 6,1% da
população do Paraná. Apresenta a economia baseada na agricultura, com um predomínio de
propriedades familiares, com cerca de 10 a 15 hectares cada uma em média, abrangendo este
segmento aproximadamente 46.175 mil famílias (CENSO,1995). A universidade se dedica à formação
e preparo de profissionais capazes de atender com qualidade as demandas regionais e do mercado
de trabalho emergente, buscando formar profissionais conhecedores da variabilidade sócioeconômica e ambiental de onde vivem. Nesta nova conjuntura, o curso de Economia Doméstica
busca repassar aos acadêmicos uma formação científica e prática, através de aulas em laboratórios e
1 Química. Mestre em Eng. Agrícola. Prof. do Curso de Economia Doméstica da UNIOESTE, campus de
Francisco Beltrão - Pr. Francaovilla@yahoo.com.br
2 Economista Doméstico. Especialista Gestão Institucional. Mestranda em Geomática. Docente Curso
Economia Doméstica da UNIOESTE-Campus Fco. Beltrão-Pr. crisgrab@ibest.com.br
3 Economista Doméstico. Mestre em Saúde Coletiva. Prof. do Curso de Economia Doméstica da UNIOESTE.
4 Discente do Curso de Economia Doméstica da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão - Pr.
5 Analista de Sistemas. Prof. do Curso de Economia Doméstica da UNIOESTE-Campus Fco. Beltrão - Pr.
6 IBGE, 2000.

de atividades a campo. Busca-se através da dinâmica universitária, a formação de seres reflexivos,
criativos, tecnológica e socialmente capazes de desenvolver teses acadêmicas, bem como em inserirse em novos campos de trabalho. Para esta integração de teoria e prática que ora buscamos otimizar,
surge a implantação de um laboratório para análise físico-química de água que é de fundamental
importância. A crescente diminuição da oferta das águas das fontes de abastecimento das
propriedades rurais, além da abertura desenfreada de poços artesianos por prefeituras e particulares,
muitos destes clandestinos, agrava de sobremaneira o futuro de todas as atividades rurais e urbanas.
O acompanhamento, registro e estudo destes processos pela universidade, são de grande
importância científica. A elaboração/criação de alternativas sustentáveis visando a preservação dos
recursos naturais poderá ser um dos resultados alcançados pela proposta que ora apresentamos e
executamos.
OBJETIVOS: O objetivo geral do projeto foi proporcionar aos acadêmicos/monitores do curso de
Economia Doméstica e comunidade em geral, capacitação em coleta de amostras de água para
análise, bem como em interpretação dos resultados de análises físico-químicas de água. Quanto aos
objetivos específicos, buscou-se junto aos parceiros e aos órgãos de apoio ao “Projeto Água e
Qualidade de Vida” recursos que permitiram a universidade equipar o laboratório de química do curso
de Economia Doméstica para que a universidade possa realizar análises físico-químicas de água
futuramente, bem como capacitar os acadêmicos na interpretação dos resultados obtidos. Além disso,
atender as demandas de análise de águas das fontes envolvidas no Projeto “Água e Qualidade de
Vida” da ACESI e parceiros/Petrobrás (20% da amostragem trabalhada) é a meta perseguida
inicialmente. Com os resultados das análises de água obtidas até o momento, junto aos órgãos
estaduais e municipais de saúde que monitoravam no passado a qualidade de água rural, foi iniciado
a composição de um banco de dados sobre a qualidade de águas rurais provenientes de fontes e
poços de superfície das comunidades rurais atendidas pelo projeto “Água e Qualidade de Vida”
situadas no município de Francisco Beltrão.
JUSTIFICATIVA: A vinculação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Francisco
Beltrão ao “Projeto Água e Qualidade de Vida” coordenado pela ACESI - Associação do Centro de
Educação Sindical, ocorreu desde a sua elaboração, através da participação na pesquisa teórica e
execução de treinamentos dos monitores municipais (uma a duas pessoas por município envolvido
por curso, durante duas etapas de dois dias cada uma em 2005). Totalizou 42 monitores formados
pela UNIOESTE através da parceria do curso de Economia Doméstica ao Projeto Água e Qualidade
de Vida da ACESI. A ACESI e seus parceiros estão desenvolvendo as atividades previstas no projeto
contemplado pela PETROBRAS com as famílias rurais, promovendo a proteção das fontes, através
da formação teórica e prática. A preparação dos responsáveis pelas coletas de água nos municípios
trabalhados, e particularmente em Francisco Beltrão (Área de estudo dirigido), foi executada pela
UNIOESTE - Economia Doméstica. Procedendo às análises das águas das fontes, a universidade
possibilitará a retro-alimentação do um banco de dados de água regional, desenvolvido pelo projeto
de extensão. É importante destacar que esta compilação de dados é inédita sobre a situação
qualitativa, sob os aspectos físico-químicos, das águas de abastecimento da área rural. A participação
acadêmica se deu em trabalhos de campo (diagnóstico da situação de abastecimento da água de
consumo humano e animal), treinamento para captação de amostras de água, coleta e conservação
de amostras, alimentação do banco de dados criado. A estruturação do laboratório para realização
das análises físico-químicas de água, servirá principalmente para promover a capacitação sobre
interpretação de resultados das análises de água e a sua utilização para determinação de grau de
potabilidade e/ou contaminação. Estas informações são de vital importância para a saúde pública e
conseqüentemente, para a qualidade de vida rural e urbana. Cabe lembrar que a parceria do curso de
Economia Doméstica da UNIOESTE com o Projeto Água e Qualidade de Vida é uma experiência que
construímos juntamente com a ACESI e os demais parceiros da associação. Visa realizar atividades
educativas sobre água de abastecimento rural, com a proteção de fontes de abastecimento de água
de agricultores familiares. Há uma parceria de entidades civis, públicas e organizações não
governamentais para a execução, sendo elas: ACESI - Associação do Centro de Educação Sindical,
STRs - Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de 26 municípios do sudoeste, UNIOESTE- Campus de
Francisco Beltrão, ASSESOAR - Associação de Estudos e Orientação Rural e algumas Prefeituras. A
coordenação do projeto fica a cargo da ACESI, com supervisão técnica da PETROBRAS quanto ao
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MÉTODOS: O projeto esta sendo executado pela ACESI e parceiros com as
diretrizes estipuladas pela Coordenação Executiva desta, da qual fazem parte
membros dos Sindicatos e da FETRAF. A UNIOESTE - Curso de Economia
Doméstica, auxiliou as ações em educação para a saúde através de treinamentos e
de assessoria em educação ambiental para os envolvidos, líderes/monitores
agrícolas dos 26 municípios do Sudoeste do Paraná. De 660 fontes iniciais, passouse para 750 fontes em 26 municípios. As atividades formativas dos monitores foram
executadas em Francisco Beltrão, para que estes potencializassem em suas áreas
de ação. As comunidades contempladas pelas ações do projeto terão até o final de
2006 para cumprir as metas do projeto, que prevê o replantio de árvores nativas,
construção de cercas de isolamento ao redor das áreas das fontes, proteção das
fontes com solo-cimento, conservação dos solos. E mais uma série de atitudes
conservacionistas, para que além da qualidade da água, as fontes consigam uma
maior longevidade. Conforme o projeto prevê, a ACESI deverá coletar água para
análise em 20% das fontes trabalhadas. Isso significa dizer que 225 amostras de
água serão analisadas, o que será um balizador da qualidade e eficiência da
tecnologia empregada e pregada pelo projeto, das técnicas utilizadas em
conservação do solo e reflorestamento, bem como, um indicativo da qualidade de
água rural da região reunidos em uma só proposta. A inserção da UNIOESTE no
projeto buscou apoiar a obtenção destes dados, repassando-os para o estudo
acadêmico em diversas nuances. Lamentavelmente, o laboratório de análises de
água físico-quimico da UNIOESTE campus de Francisco Beltrão não está
completamente montado, mas alguns parâmetros básicos poderão ser efetuados.
Assim, quando tiver início as coletas de amostras de água, a aproximação deste
projeto de extensão com a ACESI é de fundamental importância para que esta fase
seja feita dentro dos critérios técnicos e científicos necessários. Somente através de
boas coletas é que serão obtidos dados viáveis ao trabalho científico. A possibilidade
dos acadêmicos juntamente com os monitores do projeto, efetuar a coleta adequada
das amostras de água, será possibilitada após uma habilitação específica repassada
pelos professores envolvidos no projeto. É importante continuar em buscando apoio
da direção da universidade quanto a destinação de recursos para a conclusão da
montagem do laboratório, visto que existem amplas possibilidades de estar
atendendo outras demandas da comunidade extra-acadêmica, como por exemplo
das agroindústrias familiares, das secretarias municipais de saúde, de moradores da
área urbana e rural que queiram conhecer a água que consomem.
DISCUSÃO E RESULTADOS: O banco de dados criado e alimentado até o
momento com dados de coletas já realizadas e analisadas pelas secretarias
municipais de saúde, anseia por dados atualizados que poderão ser fornecidos
pelas fontes protegidas pela ACESI.
Quadro 1 – Resultados de análises de amostras de água – município de Francisco
Beltrão – Pr nos anos de 1985 - 2005
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Com base nos resultados observados no quadro acima percebe-se que a maioria
das amostras coletadas apresentaram-se impróprias para o consumo,
caracterizando que o município necessita de urgente implantação de um sistema de
conservação ambiental. Este projeto de extensão auxiliou a elaboração de novas
propostas de desenvolvimento através da materialização de ações sustentáveis,
informando a população a respeito das causas ambientais, formando monitores para
que desenvolvam trabalhos em suas comunidades, agindo como multiplicadores das
ações e informações preciosas que foram compartilhadas nas fases formativas. É
importante citar que os agricultores - monitores foram ricos em sugestões, exemplos
práticos e depoimentos, dando um ritmo muito bom à formação, e que nós
professores universitários, ficaríamos muito felizes se 50% dos nossos acadêmicos,
tivessem tanta vontade de aprender/ensinar quanto eles!
CONCLUSÕES E SUGESTÕES: Percebeu-se que o Projeto Água: ações
sustentáveis em saneamento básico rural na região Sudoeste do Paraná tem em
função dos profissionais, alunos e entidades envolvidas, desenvolvido um trabalho
sério de percepção dos problemas ambientais, por meio da realização de coletas e
análises de água, criação/alimentação de um banco de dados sobre os resultados
das análises, realização de eventos que tratam do assunto em questão, treinamento
de monitores extensionistas e proposição de soluções que despertem o interesse
das comunidades por meio de ações simples e acessíveis a todos. Sugere-se a
implantação e desenvolvimento de novos projetos a exemplo deste, buscando
parcerias e trabalhando dentro da temática ambiental.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL: APLICAÇÃO EM
SISTEMAS DE REFERÊNCIAS AGROFLORESTAIS NO SUDOESTE DO
PARANÁ
Beatriz Rodrigues Carrijo1
Área: Meio Ambiente
Modalidade Apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: O presente projeto teve como objetivo geral orientar produtores rurais de
dez municípios do sudoeste do Paraná no que se refere à atual legislação ambiental
que envolve as propriedades rurais. Esse projeto se pautou na necessidade urgente
de uma conscientização em relação ao uso da água e conservação das nascentes
que vêm sendo exploradas desordenadamente no sudoeste do Paraná nos últimos
50 anos. O projeto foi realizado em parceria com a ASSESOAR, dentro de uma
proposta maior aprovada e com recursos do FNMA, que tem como objetivo obter
melhorias das condições dos recursos naturais através da implementação de
referências em sistemas agroflorestais ecológicos. Foram realizadas palestras,
cursos e oficinas abrangendo as 150 famílias envolvidas no projeto, sendo feitas em
cada grupo de 15 famílias buscando contemplar tanto os produtores como os
demais interessados. As contribuições foram no sentido de divulgar e contribuir para
o conhecimento da dinâmica dos recursos naturais, da legislação ambiental e da
necessidade de se repensar o modelo de desenvolvimento rural vigente, buscando
alternativas possíveis e viáveis para as propriedades rurais envolvidas.
PALAVRAS-CHAVE: Legislação, Agroflorestas, Educação Ambiental.
INTRODUÇÃO: Desde a colonização da região do Sudoeste Paranaense na década
de 1950, o solo agrícola vem sendo utilizado de forma convencional através do uso
de insumos agrícolas, maquinários e manejo intensivo. Ao longo das décadas os
processos de degradação dos recursos naturais foram se acumulando fazendo com
que os reflexos desse manejo inadequado tornem-se cada vez mais perceptíveis.
Exemplo claro dessa situação são os recursos hídricos que se encontram
comprometidos em qualidade, pela contaminação por agrotóxicos e resíduos em
geral, muitas vezes em quantidade, pela retirada da vegetação nativa nas áreas de
mata ciliar e cabeceiras de drenagem. A partir da década de 1980 começa a se
constituir no Brasil uma legislação ambiental que vem, ao longo das décadas
buscando contemplar as diversas variáveis que permeiam a questão ambiental.
Mesmo com todas as dificuldades operacionais, as entidades de fiscalização vêm
cada vez mais buscando cumprir essas normatizações e os produtores rurais
encontram-se sem esclarecimentos e informações sobre as próprias leis que estes
devem cumprir. Em função disso, consideramos que o diálogo como os produtores
rurais no sentido de deixar o conteúdo da legislação ambiental mais claro e
acessível é fundamental. Além disso, as alternativas de uso e manejo, as
1
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possibilidades de criação de unidades de conservação e os benefícios financeiros e
ecológicos que podem ser obtidos devem ser amplamente divulgados e discutidos.
Os órgãos de fiscalização (IAP e IBAMA) são vistos como punitivos e, dificilmente os
atores envolvidos se deslocam até essas entidades a fim de solucionar as dúvidas
sobre uma legislação que ele é tem que cumprir. O resultado dessa relação, muitas
vezes é o descumprimento da legislação ambiental por ignorância e não
transgressão da lei. Além dessa questão, o projeto visa ainda discutir com os
produtores rurais a dinâmica dos sistemas naturais. As práticas agrícolas que vêm
sendo passadas de geração a geração não estão levando em consideração a
degradação cumulativa dos ecossistemas. A saturação do potencial produtivo dos
solos, a capacidade de autodepuração dos recursos hídricos vêm sendo
comprometidos por um uso agrícola cada vem mais intensivo. É necessário que os
produtores rurais saibam não só da obrigatoriedade de preservação das matas
ciliares, mas principalmente da função primordial que essas áreas desempenham no
ciclo hidrológico. Essa mesma abordagem se aplica ao uso do solo, a criação de
animais ao manejo de pragas e doenças, enfim a todo recurso natural. Pretende-se
ainda discutir essas questões com os jovens e crianças para que as alternativas
sustentáveis possam ser mantidas posteriormente, através da criação desses
Sistemas de Referência Agroflrorestal, que consiste em capacitar os produtores
rurais para a implementação de unidades agrícolas ecologicamente sustentáveis e
economicamente viáveis.
OBJETIVO: O presente projeto tem como objetivo geral orientar produtores rurais de
dez municípios do sudoeste do Paraná (Dois Vizinhos, Marmeleiro, Salto do Lontra,
Capanema, Salgado Filho, Francisco Beltrão, Nova Prata do Iguaçu, Santa Isabel do
Oeste, Pérola do Oeste e Coronel Vivida) no que se refere à atual legislação
ambiental que envolve as propriedades rurais (reserva legal e mata ciliar) e trabalhar
com a sensibilização dos grupos principalmente em relação à contaminação da água
e a utilização e manejo dos recursos naturais. Tem ainda como objetivos específicos
Discutir a legislação ambiental referente aos aspectos que envolvem as pequenas
propriedades rurais (SISLEG, APP, Mata Ciliar, Uso do solo, etc); analisar os
mecanismos de formação, informação e implementação da legislação ambiental nas
propriedades rurais estudadas; orientar os produtores rurais quanto à dinâmica e
fragilidade dos recursos naturais (água e solo), na busca de novas alternativas de
manejo desses recursos; elaborar materiais didático-pedagógico e dinâmicas
auxiliares no processo de orientação dos produtores sobre as diversas temáticas
discutidas no projeto;
MÉTODOS: Para o desenvolvimento das atividades de capacitação dos agricultores
optamos pela utilização de maquete onde buscamos representar um canal fluvial em
uma pequena propriedade para poder discutir a legislação ambiental pertinente ao
tema. Foram realizadas oficinas com grupos de 15 famílias nos 10 municípios que
abrangem o projeto. Está sendo concluída uma cartilha contendo as informações
trabalhadas nas oficinas para que os agricultores possam ter essas informações de
forma mais acessível e que também possamos contemplar os agricultores que não

participaram das oficinas. O projeto é desenvolvido em parceria com a ASSESOAR
(Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural) com recursos do Fundo
Nacional do Meio Ambiente.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: A formação dos sistemas de referência
agroflorestais tem como base as agroflorestas. O termo "agrofloresta" foi criado para
designar um uso especial da terra que envolve o manejo intencional de árvores.
Através da introdução e mistura de árvores ou arbustos. Na Figura 02 está um
exemplo de como é uma agrofloresta que estamos interessados em implantar na
região sudoeste, esta também chamada de quintal agroflorestal. O ponto em
comum entre a Agroecologia e os sistemas agroflorestais é que ambos pretendem
otimizar os efeitos benéficos das interações que ocorrem entre as árvores, os
cultivos agrícolas e animais, ou seja, obter a maior diversidade de produtos, diminuir
a necessidade de insumos externos e reduzir os impactos ambientais negativos da
agricultura convencional. Esta afinidade de objetivos possibilita que os sistemas
agroflorestais inseridos num contexto agroecológico de produção contribuam
significativamente para o desenvolvimento equilibrado, integrado e duradouro tanto
da paisagem natural quanto das comunidades humanas que nela habitam. O
enfoque dado pelo projeto agrofloresta da ASSESOAR é principalmente na questão
da proteção dos recursos hídricos. E como isto é feito? O incentivo e o
desenvolvimento dos sistemas agroflorestais se dão em áreas de Reserva Legal, os
20% da área da propriedade reservado a mata nativa e em áreas de Proteção
Permanentes, as APPs. Isto porque as propriedades das famílias envolvidas são
relativamente pequenas e estas áreas são áreas que necessariamente estariam
“sem uma utilização agrícola” em função da exigência da legislação, mas que
estariam efetuando um papel de proteção. Com o desenvolvimento de Sistemas
Agroflorestais nestas áreas estamos cumprindo uma exigência da lei, protegendo os
recursos naturais e desenvolvendo uma atividade agrícola para o sustento da
família, introduzindo nestas áreas frutíferas nativas e exóticas. Uma das atividades
desenvolvidas no projeto para capacitar os agricultores envolvidos foi o
desenvolvimento de oficinas em 10 municípios. O principal objetivo destas oficinas
foi a abordagem das leis referentes aos recursos hídricos no âmbito nacional com
enfoque na lei 4771/69 (Código Florestal) e estadual 387/99 (SISLEG) que tratam
das exigências referentes às áreas de proteção dos recursos hídricos e de
vegetação nativa. Uma das principais dúvidas dos agricultores é no que se refere às
áreas que devem ser preservadas na propriedade rural e o manejo destas áreas.
Para discutir esses assuntos trabalhamos com maquetes de uma propriedade rural
para melhor visualizar as informações tratadas na legislação ambiental. A seguir os
principais pontos tratados nestas oficinas. A discussão foi centrada no SISLEG,
(Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e
Áreas de Preservação Permanente no Estado do Paraná). O SISLEG foi baseado no
Código Florestal, que já naquela época (1965) indicava algumas normas para
preservação e recuperação ambiental. Esse sistema consiste em um registro das
áreas de recuperação e conservação ambiental da propriedade rural. Quando se faz
o SISLEG é preenchido um formulário que depois a propriedade recebe um número.
É como o nosso CPF. Sempre que vamos fazer alguma compra, nos pedem o CPF

e, por aquele número dá para saber se estamos devendo em algum lugar. No caso
do SISLEG, pelo número do registro é possível identificar se a propriedade está de
acordo com a legislação ambiental ou não. Esse número é que irá identificar se a
sua propriedade tem ou não o SISLEG e se está de acordo com as normas
ambientais. Essa lei e o os decretos que ajudam a regulamentá-la possuem muitos
detalhes, mas os principais aspectos que os agricultores devem estar cientes são
relativos às áreas de Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente. A
Reserva Legal é uma parte da propriedade rural que deve ser constituída de
vegetação nativa (florestas e demais formas de vegetação) e devem compor pelo
menos 20% da área total da propriedade rural. Por exemplo, se a propriedade tem
50 hectares no total, pelo menos 10 hectares devem ser averbados mantidos com
vegetação preservada. Essa área não precisa ser contínua dentro da propriedade,
ou seja, pode ser formada por um ou em uma ou várias parcelas de vegetação
dentro da propriedade. Nas áreas de Reserva Legal o uso só será permitido através
de técnicas de manejo que garantam a sua conservação e perpetuidade. Vale
lembrar que nessas áreas não é permitido o desmatamento. A retirada ilegal de
vegetação da Reserva Legal sujeitará o proprietário, às penalidades legais, ficando
obrigado a recompor a vegetação da área, em prazo e condições a serem
estabelecidos a critério do IAP. As áreas de Reserva Legal podem estar na própria
propriedade ou ainda estar localizada em outras áreas. Qualquer área, para ser
considerada Reserva Legal, deverá atender simultaneamente os critérios: estar
localizada no Estado do Paraná; estar inserida no mesmo Bioma; estar inserida na
mesma Bacia Hidrográfica; pertencer à mesma região definida pela autoridade
florestal do Estado (IAP). Desde que se atenda os critérios anteriores, poderão ser
utilizadas as seguintes alternativas para a manutenção e a recuperação das áreas
de Reserva Legal: Estar localizada no próprio imóvel; Estar localizada em outro
imóvel do mesmo proprietário; Estar localizada em imóvel de terceiros; Estar
localizada em outro imóvel sob a modalidade de reserva florestal legal coletiva
pública; Estar localizada em outro imóvel sob a modalidade de reserva florestal legal
coletiva privada. Para todas essas possibilidades, deve-se consular o Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) para maiores detalhamentos. As áreas de Reserva Legal,
após devidamente averbadas, poderão ser declaradas como Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN. Essa reserva é uma categoria de Unidade de
Conservação que garante a preservação ambiental com apoio e incentivos do poder
público para a propriedade rural. Ë o IAP, a pedido do proprietário rural, quem avalia
a possibilidade de transformar a área de Reserva Legal em RPPN. Ressalta-se que
não é necessário já ter a área de vegetação nativa ou recuperada para implementar
o SISLEG. Mesmo que se tenha menos que o percentual mínimo correspondente a
20% da área total do imóvel, será firmado Termo de Compromisso de Conservação e
Recuperação Florestal. A recuperação da reserva florestal legal devida será feita
com espécies nativas (preferencialmente) ou exóticas. Essa lei prevê um período
que se iniciou em 1999 e vai até 2018 para que todos os agricultores possam já ter
se enquadrado nas normas. Outro ponto de destaque nessa lei (e bastante
polêmico) é a manutenção das Áreas de Preservação Permanente. As Áreas de
Preservação Permanente são as que têm como objetivo principal a proteção dos
recursos hídricos, que são as nascentes, margens de rios, córregos, lagos e
alagados. As medidas a seguir são referentes à faixa de preservação que deve ser

mantida. No caso dos rios, essa distância varia sempre em função da distância de
uma margem a outra do canal.
Distância entre Margens (Rios ou Córregos)
Faixa de Preservação
Até 10 metros
30 metros em cada margem
Entre 10 e 50 metros
50 metros em cada margem
Entre 50 e 200 metros
100 metros em cada margem
Entre 200 e 600 metros
200 metros em cada margem
Superior a 600 metros
500 metros am cada margem
Nascentes
50 metros no entorno da nascente
Reservatório (alagados)
100 metros no entorno do alagado
É importante destacar que nas Áreas de Preservação Permanente não é permitido
nenhum tipo de uso. Essas áreas devem ser preferencialmente isoladas para que
possam se regenerar sem uso agrícola, interferência do gado ou qualquer outro
manejo. Para efetuar o registro do SISLEG da propriedade rural alguns
procedimentos são básicos (dependendo da propriedade esses procedimentos
podem ser ajustados). O primeiro passo é o Levantamento Topográfico (medição da
terra). Este trabalho só pode ser feito por profissional habilitado e que esteja inscrito
no CREA. Com esses dados ele vai fazer o mapa (projeto) para ser encaminhado ao
IAP. Nesse mapa será representada a área da propriedade em que está a Reserva
Legal (20% da propriedade) e as Áreas de Preservação Permanente (nascentes e
margens de rios da propriedade), além das atividades agrícolas desenvolvidas. Após
esse mapeamento é feita montagem do processo, que é o Preenchimento dos
formulários próprios do IAP. Nesta fase deve também ser recolhida a taxa para o
IAP. Depois de pronto o processo, é só levar ao IAP e protocolar. O próximo passo
consiste na Averbação do Termo de Preservação, onde funcionários do IAP fazem a
vistoria no imóvel, e lançam num sistema integrado de computadores todas as
informações (reserva legal, áreas de preservação etc). Essa etapa demora em entre
15 a 60 dias atualmente. Quando estiver pronta, o proprietário deve retirar no IAP o
formulário e levar até o Cartório de Registro de Imóveis para Averbação do termo
junto a matrícula da sua terra. Somente depois disso estará cumprindo a lei. Depois
de averbado, o proprietário rural recebe então um número de registro que é o
registro do SISLEG, que irá comprovar o cumprimento da legislação ambiental.
CONCLUSÕES: Constatou-se uma enorme deficiência na área de educação
ambiental voltada aos agricultores. O desconhecimento dos aspectos legais muitas
vezes é que Vaz com que as infrações sejam cometidas. Foi possível observar ainda
uma forte demanda por parte de outros membros da comunidade em participar das
discussões. A legislação ambiental está sendo cada vez mais aprimorada e é
necessário que esse debate esteja presente no cotidiano dos agricultores, uma vez
que estes sempre são diretamente envolvidos. Hoje muitos mecanismos estão
sendo usados para verificar indiretamente se a propriedade rural tem o SISLEG ou
não. Exemplo disso são as transações de compra, venda, parcelamento, ou
inventários de propriedades rurais que estão exigindo o número do registro do
SISLEG pra serem realizadas. Além disso, muitas linhas de financiamento só estão
sendo liberadas mediante a apresentação no número de registro do SISLEG. Essa

lei apresenta diversos aspectos polêmicos que vêm sendo discutidos, como no caso
das atividades nas Áreas de Preservação Permanente, por isso é importante que o
máximo de pessoas conheçam a lei e possam opinar a debater sobre os limites e
alternativas de sua viabilidade nas pequenas propriedades rurais, que são a maioria
na região sudoeste do Paraná. A discussão sobre as alternativas de utilização dos
recursos naturais, a sobrevivência humana e a conservação da natureza está longe
de ser esgotada. Nos resta a busca desse equilíbrio, onde homem e natureza
possam ser vistos como um elemento único, afinal todos somos natureza!
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ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL NO RECINTO DE JAGUATIRICA, LEOPARDUS
PARDALIS (LINNAEUS, 1758), DO PARQUE MUNICIPAL DANILO GALAFASSI,
CASCAVEL - PR
LOPES, Lílian M.I
SILVA, Ana Carla M. da II
Área temática: área 05 Meio Ambiente – Educação Ambiental
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
RESUMO: Leopardus pardalis, é um felino médio, neotropical e que vive em
ambientes de mata densa. Em cativeiro e sob estresse, apresenta um
comportamento de andar de um lado para o outro denominado pacing. O
enriquecimento ambiental, nova forma de manejo, se baseia na ecologia
comportamental da espécie e tem o objetivo de diminuir os comportamentos
anômalos de forma simples e eficaz. Num período de 240 horas de observação
informal, foi construído um etograma para qualificar o repertório comportamental.
Posteriormente, 24 horas de observação foram usadas para a medição dos
comportamentos anômalos e a terceira etapa, com o mesmo período de observação,
ocorreu durante o enriquecimento ambiental para analisar a eficiência das técnicas
de enriquecimento ambiental aplicadas. A medição do comportamento demonstrou
que a jaguatirica teve uma mudança significativa, em especial diminuiu os
movimentos estereotipados e aumentou a complexidade do repertório
comportamental realizando atividades não vistas antes das aplicações das técnicas,
mudando até mesmo sua reação aos visitantes do parque, possibilitando maior
interesse e aprendizado no ambiente do parque.
PALAVRAS-CHAVE: Pacing, estresse, enriquecimento ambiental.
INTRODUÇÃO: A cada ano o número de espécies ameaçadas de extinção
aumenta. Desta forma a preservação de espécies tornou-se de grande importância e
a conservação ex-situ é uma das alternativas para evitar a extinção. Os zoológicos
usam esta alternativa mantendo animais em ambientes artificiais sob manejo e
observação de pessoal técnico. Além da conservação os zoológicos permitem ao
público leigo acesso ao conhecimento e aprendizado sobre a fauna silvestre local e
exótica. Não fosse a simplicidade dos recintos e do manejo, todos os zoológicos
poderiam ser locais ideais para a preservação ex-situ de espécies em perigo. A falta
de complexidade causa danos à saúde mental e, conseqüentemente, a saúde física
dos animais, ocasionando mudanças comportamentais, baixas taxas reprodutivas e
altas taxas de mortalidade neonatal e pós-neonatal. As mudanças comportamentais
estão relacionadas aos altos níveis de estresse que causam comportamentos
anormais. O estresse é causado, principalmente, pela falta de complexidade do
meio, que não permite ao animal confinado agir de forma natural, ou seja, o
ambiente pouco estimulante reduz o quadro comportamental para a adaptação e isto
consequentemente causa frustração em animais de cativeiro. Em felinos, o pacing é
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o comportamento estereotipado mais comum, esta estereotipia é caracterizada por
uma seqüência repetida de movimentos pendulares, andar de um lado para o outro,
num tempo indeterminado, sem uma função aparente. “As estereotipias estão
relacionadas com o tempo de cativeiro e manejo aplicado” (MOUNTADAIN, LE
PAPE, 2005). Para amenizar os efeitos do cativeiro foi desenvolvida uma nova forma
de manejo que respeita a ecologia do animal e por isto aumenta seu bem-estar. O
enriquecimento ambiental (ou comportamental) permite que o indivíduo mantenha
seu quadro comportamental o mais natural possível e por isto promove uma alta
qualidade de vida para animais em cativeiro. Isto é possível porque as técnicas
aplicadas objetivam mudar a rotina e o ambiente do animal em cativeiro, dentre elas:
introduzir objetos naturais ou artificiais de forma a enriquecer o ambiente do recinto,
ocasionar mudanças na rotina do tratamento seja no oferecimento da comida ou da
água, mudar o espaço oferecendo barreiras visuais para esconderijo ou local de
descanso. O enriquecimento ambiental é um meio, de baixo custo, de os zoológicos
tornarem-se mais éticos melhorando a qualidade de vida de seus animais, ou seja,
garantem o bem-estar animal. Além disso, animais manejados dessa forma têm seu
comportamento mais próximo do natural, e isto beneficia a educação dentro dos
zoológicos, pois permite ao visitante observar as espécies agindo de uma forma
mais natura, que é o pretendido mesmo em termos de conhecimentos. A jaguatirica,
Leopardus pardalis, é felino neotropical que ocupa quase todo o território brasileiro.
Ocupa grande variedade de habitat, mas dependem de áreas de cobertura densa. A
alimentação é vasta, a jaguatirica se alimenta principalmente de répteis, pequenos
mamíferos e pássaros, mas também pode se alimentar de anfíbios, artrópodes e
peixes. Este felino solitário apresenta atividade exploratória em noites de lua cheia e
caça durante a noite, durante o dia dorme em troncos ocos ou tocas. A espécie está
encontra-se ameaçada de extinção em toda a área de distribuição e o principal
motivo é a exploração de pele, além da diminuição de habitat.
OBJETIVO: Este trabalho foi desenvolvido no Parque Municipal Danilo Galafassi no
município de Cascavel, Paraná, com a intenção de implantar o enriquecimento
ambiental no manejo diário de uma jaguatirica e com isso diminuir o comportamento
anômalo observado e melhorar sua qualidade de vida.
MÉTODOS: A pesquisa foi realizada no Parque Municipal Danilo Galafassi na cidade
de Cascavel, Paraná. Foi analisada uma jaguatirica, fêmea que apresenta 7 anos de
cativeiro, em 3 etapas. Na primeira etapa foram feitas observações informais, isto é,
observações com o objetivo de adquirir apenas um conhecimento inicial sobre o
comportamento do animal. Nesta primeira etapa foi possível confeccionar um
etograma que qualifica o quadro comportamental da jaguatirica. Tais observações
foram realizadas nos meses de julho e agosto, numa carga horária de 240 horas. Na
segunda etapa as observações objetivaram a medição do comportamento, definiu-se
a duração, ou seja, o tempo que dura um comportamento específico. A carga horária
foi de 24 horas assim como a terceira etapa, momento em que finalmente foram
aplicadas as técnicas de enriquecimento ambiental, 5 técnicas ao todo, e feitas as
observações para medição do comportamento. As duas últimas etapas foram feitas
nos meses de setembro, outubro e novembro. Todas as observações foram feitas a
8 metros do recinto de dentro de uma guarita, o que permitiu que o observador

ficasse fora do campo de visão do animal. As técnicas de enriquecimento ambiental
foram: introdução de uma bola de tênis no recinto, mudanças nos horários de
manejo, mudanças no recinto, spray de cravo, adaptada do trabalho de WELLS e
EGLI (2004), e bola pendurada. A bola de tênis foi deixada dentro do recinto da
jaguatirica. Um dia depois a bola foi esfregada no corpo de um perdigão e
recolocada no recinto. No dia seguinte, a bola foi retirada e colocada outra que havia
passado uma noite no recinto dos macacos pregos. As mudanças no recinto foram
feitas com a introdução de troncos que permitiram uma maior exploração do recinto
pela jaguatirica e dificultaram o acesso para o solário. O spray de cravo consistiu na
diluição de um pacote de cravos-da-índia em meio copo de água, a solução foi
colocada em um borrifador e aplicada em pontos estratégicos do recinto. A bola
pendurada é uma bola de voleibol enrolada num pedaço de tecido resistente, no
caso tapete de algodão, preso em argolas de metal. A bola foi pendurada com fio
forte em um dos troncos do recinto e logo depois banhada com sangue bovino.
Todas as técnicas passaram pela aprovação do veterinário e do tratador antes de
serem aplicadas. As técnicas deve ser analisadas por estes profissionais a fim de
excluir qualquer risco para o animal e para o tratador.
DISCUSSÃO E RESULTADOS:
O resultado das observações informais foi dividido em “atividade”, todo o quadro de
atividade natural à jaguatirica representado na figura 1, “procura”, “pacing” e
“dormindo ou escondida”.
Figura 1: Etograma comportamental, atividade, da Jaguartirica.
Categoria
Limpeza
Tomar sol
Jato
Beber
Alimentar
Saltar
Observa
Defecar
Arranhar
Empoleirar

Descrição
O animal, sentado ou deitado, se limpa com o auxílio da língua
e das patas anteriores.
Deitada ou sentada, a jaguatirica fica numa área sob o sol.
Em um tronco ou na parede, a jaguatirica se vira e espirra um
jato de urina, são tre borrifadas por vez.
Apóia-se nas patas posteriores na margem do bebedouro e
com as patas anteriores se apóia na parede do lado interno do
bebedouro, abaixa o pescoço e lambe a água.
Pega um pintinho de dentro do abrigo e leva para o terceiro
nível do abrigo, lá ela destrincha e come a ave.
Apóia-se nas patas posteriores e pega impulso para depois
saltar.
Sentada ou deitada, a jaguatirica observa o meio, atenta a
barulhos e movimentos (figura 7).
O animal defeca sempre no mesmo lugar
A jaguatirica arranha o tronco do recinto.
Fica sobre o tronco observando, se limpando ou dormindo.

Procura: Em locais específicos a jaguatirica, sentada, de pé ou com as duas patas
posteriores no chão e as anteriores apoiadas na grade, observa o lado de fora do
recinto. Os locais são pontos onde ela possa perceber a chegada do tratador, isto é,
ela olha na mesma direção do caminho do qual o tratador costuma usar para chegar
até o recinto da jaguatirica. Esse comportamento ocorre intercalado com o pacing.

Pacing: A jaguatirica anda de um lado para outro em regiões fixas no recinto. A
figura 2 descreve o pacing em cada região, cores diferentes estão representadas
para cada categoria de pacing na figura 3, os pontos A, B e C são as representações
dos pontos onde a jaguatirica procura. O pacing e o comportamento de procura são
indicadores de estresse, tais comportamentos ocorriam com maior freqüência no
período que antecedia o manejo, aproximadamente 4 horas antes, até uma hora
depois que o tratador saia do recinto.
Figura 2: Etograma comportamental, pacing, da Jaguatirica.
Categoria
Pacing em 8
Pacing em oval
Pacing bebedouro
Pacing abrigo

Descrição
Caminha numa trajetória em forma de 8, uma das alças do 8
é feita ao redor de duas árvores.
Trajetória em forma oval em volta de do tronco.
Andar de um lado para o outro sobre a margem do
bebedouro.
Andar de um lado para o outro no terceiro nível do abrigo.

Figura 3: Trajetória (linhas coloridas de acordo com a tabela).
Pontos A, B, C e D, onde a jaguatirica fica procurando.
O comportamento de procurar só ocorria antes do manejo e intercalado ao pacing,
os pontos específicos, onde ela se mantinha atenta, eram pontos onde ela poderia
ver o tratador chegar. A percepção de outros tratadores, que não o dela, também
causavam tais comportamentos. Aos domingos, a duração do pacing era muito
maior, visto que a visitação nesses dias aumenta. Ainda aos domingos, o pacing era
acompanhado de vocalização, que só foi observada nesses dias, mostrando que o
estresse chegava a níveis mais altos com a intensa visitação.O comportamento
anômalo da jaguatirica gerava comportamentos negativos nos visitantes, eles
passavam pouco tempo observando o animal, pois logo perdiam o interesse, além
disto batiam palmas ou gritavam para que o animal parasse com o movimento de
forma que estas atitudes aumentavam ainda mais o nível de estresse do animal.
Dormindo ou escondida: A jaguatirica dorme no terceiro nível do abrigo ou fica
escondida no primeiro nível. A jaguatirica passava grande parte do tempo visível,
menos em dias frios e nublados. Em dias assim ela se escondia no abrigo. Pela
medição do comportamento foi possível perceber a eficácia das técnicas de
enriquecimento ambiental aplicadas sobre o comportamento da jaguatirica. Os
resultados estão apresentados nas figuras 4 e 5.
Figura 4 : resultado das observações

Figura 5: resultado das observações
durante o enriquecimento ambiental.

anteriores ao enriquecimento.
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O pacing diminuiu consideravelmente de 23% para 7%, ao aplicar o qui-quadrado à
5% e 3 graus de liberdade, o resultado mostrou que houve significância . O pacing é
um comportamento que indica que o animal está estressado e por este motivo este
resultado é bastante importante, ele mostra que houve uma diminuição do estresse,
objetivo deste trabalho. Houve também diminuição do comportamento “procura”, de
acordo com o gráfico, este comportamento passou de 11% para 1%, para o quiquadrado não houve significância, o qui-quadrado calculado, 7,40, foi menor que o
tabelado, 7,82, diferente na prática, visto que o animal deixou de realizar esse
comportamento e passou a agir mais naturalmente. Quanto à “atividade”, quadro
comportamental de atividade natural do animal, o gráfico mostra que a jaguatirica
passou a agir de forma mais natural, antes do enriquecimento a atividade do animal
era de 2% , durante o enriquecimento a atividade aumentou para 16% . O teste quiquadrado comprovou a significância dos resultados. A jaguatirica aumentou tempo
de ficar escondida ou dormindo, de 64% para 76%, o teste qui-quadrado não indicou
significância. O aumento no tempo de dormir ou ficar escondida pode ter ocorrido,
pois houve aumento na atividade crepuscular do animal ocasionado pelo
enriquecimento ambiental.As mudanças feitas, com a adição de troncos, permitiram
uma exploração vertical do recinto e por esse motivo aumentou a atividade física do
animal visto que, para chegar ao solário, a jaguatirica deve se esforçar mais que
anteriormente, pois as disposições dos troncos dificultaram sua passagem para o
terceiro nível do abrigo, além disto permitiu a passagem de sol no recinto
ocasionando em áreas ensolaradas para o banho de sol da jaguatirica. Os troncos
ainda ocasionaram locais para se empoleirar e arranhar, comportamentos pouco
vistos anteriormente. No recinto, antes do enriquecimento ambiental, não havia
oportunidade para o animal realizar estes comportamentos. A jaguatirica usava o
tronco de acesso para o terceiro nível para arranhar e se empoleirar,
comportamentos bastante comuns em felinos. As mudanças de horário diminuíram o
pacing nos horários fixados, horários anterior ao manejo, assim como o
comportamento de procura. O indicativo de que a espera do tratador era um fator
estressante é o comportamento de procura, esta categoria comportamental ocorria
apenas antes do manejo e associada ao pacing. A bola de tênis e o spray de cravo
permitiram a observação de um comportamento antes não visto, com eles a
jaguatirica passou a explorar mais seu recinto e a farejar. A bola de tênis ainda
permitiu presenciar o comportamento de brincadeira da jaguatirica. A brincadeira

consiste em jogar a bola e pegar, morder e enroscar as unhas na cobertura felpuda
da bola de tênis. O comportamento em relação à bola pendurada foi observado de
forma indireta, a jaguatirica interagia com ela após o fechamento do zoológico. Tal
observação é um método na etologia que se faz uso de marcas deixadas pelo
animal. No caso da bola pendurada, as marcas deixadas no chão, pegadas na
região onde a bola ficou pendurada, e na própria bola permitiram afirmar que houve
interação. As marcas deixadas na bola pendurada foram rasgos, ocasionados por
puxão, no tecido e marcas de urina. As técnicas devem ser implantadas com
discrição, de forma que não assuste o animal, caso contrário o animal ficaria mais
estressado com a presença do enriquecimento ambiental, e ainda devem ser
trocadas constantemente, pois o animal, depois de um tempo, não responde mais à
técnica. As técnicas, além de permitir o enriquecimento comportamental da
jaguatirica, aumentaram o conhecimento do tratador sobre a espécie e sua ecologia,
e sua preocupação com o bem estar do animal. Estes conhecimentos promoveram
uma maior interação do tratador com o animal contribuindo de forma direta em um
melhor manejo dispensado. O público passou a se interessar mais pela jaguatirica e
os comportamentos do público para chamar a atenção do animal não ocorreram
mais, visto que o animal ficou mais tempo visível e teve seu comportamento
anômalo diminuído. Desta forma, o enriquecimento ambiental não é importante
apenas para o animal em cativeiro, mas também para os tratadores e visitantes.
CONCLUSÃO: O enriquecimento ambiental proporcionou à jaguatirica uma melhor
exploração de seus próprios extintos, reduzindo respostas anômalas aos fatores
estressantes. A jaguatirica apesar de ser bem manejada, desde a alimentação até o
tratamento de rotina, ainda apresentava indícios de baixo bem-estar mostrando que
as necessidades do animal estão além de uma boa alimentação e de um bom
acompanhamento de sua saúde física. As necessidades do animal inserem-se num
contexto mais amplo que vai desde o tamanho do recinto até a oportunidade de agir
de acordo com sua ecologia. Esforços neste sentido têm que ser realizados sempre,
pois significam melhora no bem estar animal e interação mais construtiva destes
com os visitantes.
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Educação e Meio Ambiente
Palavras chaves: Educação, Sustentabilidade, Diversidade
O Programa de Formação de Educador@s Ambientais/FEA, idealizado pelo
Ministério do Meio Ambiente/MMA em parceria com Ministério da Educação/MEC,
ITAIPU Binacional e Parque Nacional do Iguaçu/IBAMA, tem por objetivo estimular
e apoiar espaços coletivos educadores em 34 municípios da Bacia do Paraná III,
área de influência de Itaipu e entorno do Parque Nacional do Iguaçu. Insere-se
num espaço regional, delimitado pela bacia hidrográfica do Paraná III e pelo
Parque Nacional do Iguaçu.
Neste contexto, o FEA para o qual está prevista a formação de 300
educadores/as, reunidos em 3 núcleos: Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, atua
com metodologia própria de educação, através da constituição de grupos de
aprendizagem de Pesquisa-Ação-Participante/PAP, centrados na formação
teórico-prática numa perspectiva crítica, emancipatória e participativa de
Educação Ambiental com um processo de duração de 24 meses.
O grupo PAP1 idealizadores nacionais da proposta, são os Ministério do Meio
Ambiente e da Educação. Os PAP2 os Coletivos Formadores, que resultam da
aglutinação de esforços e experiências regionais de instituições na área ambiental.
Os PAP3 são os Educadores/as Ambientais a serem formados e tem como desafio
o enraizamento da educação ambiental nos municípios.
O FEA iniciou o processo de constituição do Coletivo Formador na região no mês
de Abril de 2005, por meio de reunião com representantes das instituições com
perfil socioambiental e que atuam na região. O processo de diálogo com os
Núcleos Coletivos Formadores foi formalmente firmado através de um Protocolo
de Intenções. Após definição do número de vagas sendo 4 por município e a cada
6.312 habitantes uma nova vaga, os Núcleos Coletivos Formadores buscaram
1
2
3
4

definir o perfil dos PAP3, priorizando os seguintes elementos:Históricos pessoais
comprometidos com as questões ambientais; atuação e representatividade social,
potencial de capilaridade e Liderança. A seleção dos PAP3, também definida pelos
Núcleos Coletivos Formadores, foi realizada em duas etapas e constitui-se de
representantes de todos os segmentos da sociedade.
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APRESENTAÇÃO: ORAL

RESUMO: O presente artigo trata da sistematização metodológica construída no
“Projeto de Adequação Ambiental” – Convênio estabelecido entre a UNIOESTE/MCR
e a Itaipu Binacional. Este convênio, tem como objeto a Gestão Ambiental em
Microbacias, que é um projeto onde a comunidade rural passa por um processo de
sensibilização ambiental, recebe um estudo técnico detalhado do meio físico e
socioeconômico (Diagnóstico, Plano de Controle Ambiental e Projeto Executivo). A
execução das atividades fica a cargo das Prefeituras Municipais, em parcerias com
entidades, agricultores e empresas de cada região, que colaboram inclusive
financeiramente. Este processo em cada município é organizado por um Comitê
Gestor. Os comitês Gestores reúnem-se regularmente para analisar as questões
estratégicas e encaminhamentos a serem adotados, sendo que as decisões são
consensuais. O resultado mais importante é a construção de um novo método de
planejamento do desenvolvimento rural. Este método, apesar de difícil e lento,
mostra-se eficaz à medida que oferece uma base sólida diferenciada para a gestão
participativa dos recursos ambientais, bem com de de novos projetos de
desenvolvimento individuais e coletivos.
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Professor de Sociologia e Extensão Rural da UNIOESTE/MCR, Engenheiro Agrônomo, Mestre em Extensão
Rural e Doutorando em Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Gestão Ambienta em microbacias hidrográficas; Comitê Gestor, Desenvolvimento
Rural Sustentável.
INTRODUÇÃO:
A parceria entre a Unioeste de Marechal Cândido Rondon, através do
Laboratório de Extensão rural e a Itaipu Binacional iniciou-se em 2003 com o
Convênio 7361 e renovado em 2005 com o Convênio 7833. Estes convênios
estabelecem critérios para a elaboração de projetos de adequação ambiental em
microbacias, onde participam Professores dos Cursos de Agronomia e Zootecnia,
bem como, estudantes de Agronomia, Zootecnia e Geografia. Este projeto faz parte
do “Programa Cultivando Água Boa”, envolvendo os municípios de Marechal
Cândido Rondon, Mercedes, Quatro pontes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e
Maripá.
O Programa Cultivando Água Boa é uma proposta inspirada na concepção de
políticas públicas do novo Governo, para ações conjuntas entre instituições federais,
estaduais, municipais e a sociedade, visando o encaminhamento das mudanças
estruturais que a nação exige, pretende evidenciar que, tal como se cultivam os
solos para que produzam bons frutos, as águas também necessitam de cultivo, ou
de cuidados, para que possam se manter abundantes e com qualidade.
Segundo Samek (2004), o programa compreende um conjunto de 64 projetos
ambientais propostos para a Bacia Hidrográfica do Paraná III a serem executados
em parceria com os co-usuários dessa bacia. A Bacia do Paraná III, formada por
cerca de 1500 nascentes, riachos e rios, todos desembocando no Reservatório de
Itaipu, é a maior bacia do Paraná e uma das mais ricas do mundo. Abrange uma
área de 8000 km2 e 13 sub-bacias, no triangulo Guairá-Cascavel-Foz do Iguaçu,
uma riqueza que precisa ser preservada.
Para cuidar dessa “riqueza”, não há como apoiar os co-usuários da Bacia sem
que se lhes assegure vez e voz sobre o que lhes falta e sobre como fazer e o que
deve ser feito sem que lhes assegure ampla e permanente participação, desde a
fase de planejamento até a execução dos projetos. É um grande pacto da região em
torno do seu presente e do seu futuro, um pacto pelo solo, pela água e pela vida.
Neste pacto estão envolvidos, como parceiros, Governos Municipais, Governo do
Estado, Governo Federal, Universidades, escolas e a sociedade organizada.
Para o inicio do projeto foi escolhida a Sub-bacia do Rio São Francisco
Verdadeiro, por ser a maior em extensão dentro da Bacia do Paraná III e que se
revela especialmente crítica. Nasce dentro da cidade de Cascavel e banha outros 10
municípios, num percurso de 152 km até desembocar no Reservatório de Itaipu.
Assim, o projeto piloto foi desenvolvido nos Córregos Ajuricaba, Curvado e Arroio
Fundo. Posteriormente, o projeto foi estendido para o município de Quatro Pontes na
(microbacia da Sanga Ita); Mercedes (Sanga Mineira); Nova Santa Rosa (Sanga
Guabiroba); Pato Bragado (Sanga Gaúcha) e no município de Maripá
Para tanto, adota-se uma concepção de Gestão Ambiental Proativa. De
acordo com Moreira (2001), a gestão proativa apresenta princípios de
desenvolvimento sustentável, propondo ações preventivas para evitar a poluição no
ponto de geração, intruduzindo a visão sistêmica às questões ambientais.
Para Bley Jr. (2004), os aspectos ambientais são fatores inerentes das
atividades e os impactos ambientais suas conseqüências sobre o meio ambiente.

Quando os aspectos (fatores de desequilíbrio) interagem com o meio ambiente
geram os impactos (os próprios desequilíbrios). Os aspectos ambientais são as
causas (exemplo geração de dejetos), e os impactos ambientais são os efeitos
(poluição das águas e contaminação do solo).
Martin (1998) considera microbacia hidrográfica como uma área
compreendida entre um fundo de vale (rio, riacho, sanga e várzea) e os espigões
(divisões de água) que delimitam os pontos dos quais toda a água das chuvas
escorre para esse fundo de vale. Na prática as microbacias iniciam-se na nascente
dos pequenos cursos d’água, unindo-se as outras até constituírem a bacia
hidrográfica de um rio de grande porte. Assim, a microbacia é a unidade de
planejamento mais adequada para ações de conservação de recursos naturais.
Segundo Souza, et al (2000), os conceitos de bacia e sub-bacias relacionamse a ordens hierárquicas dentro de uma determinada malha hídrica. Cada bacia
hidrográfica interliga-se com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em
relação à última, uma sub-bacia. Portanto os termos bacia e sub-bacias
hidrográficas são relativos. O termo microbacia constitui uma denominação empírica,
sugere-se a sua substituição por sub-bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é
também denominada de bacia de captação, quando atua como coletora das águas
pluviais, ou bacia de drenagem, quando atua como uma área que está sendo
drenada pelos cursos d’água. As bacias hidrográficas constituem ecossistemas
adequados para avaliação dos impactos ambientais causados pela atividade
antrópica, os quais podem acarretar riscos ao equilíbrio e á manutenção da
quantidade e da qualidade da água, uma vez que estas variáveis são relacionadas
com o uso do solo.
A subdivisão de uma bacia hidrográfica de maior ordem em seus
componentes (sub-bacias) permite a pontualização de problemas difusos, tornando
mais fácil a identificação de focos de degradação de recursos naturais, dos
processos de degradação
Segundo a definição dada pela Organização Mundial de Saúde em 19722, “a
água é considerada poluída quando a sua composição ou o seu estado tenham sido
alterados de forma que se torne inadequada para algumas ou todas as utilizações
para que poderia servir no estado natural”. Abrangem assim qualquer modificação
das propriedades físicas, químicas e biológicas que afetem diretamente o homem ou
prejudiquem as suas atividades, ou o lançamento na água de substâncias poluentes,
tornando as águas nocivas para a saúde, segurança e tornando-a imprópria para as
utilizações domesticas, comerciais, industriais, agrícolas, etc. (Oliveira, 1997).
Os principais componentes das bacias hidrográficas - solo, água, vegetação e
fauna - coexistem em permanente e dinâmica interação, respondendo às
interferências naturais (intemperismo e modelagem da paisagem) e aquelas de
natureza antrópica (uso/ocupação da paisagem), afetando os ecossistemas como
um todo. Nesses compartimentos naturais - bacias/sub-bacias hidrográficas, os
recursos hídricos constituem indicadores das condições dos ecossistemas no que se
referem aos efeitos do desequilíbrio das interações dos respectivos componentes.
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Cunha et al., citado por Oliveira (1997).

Assim pode-se determinar, com razoável consistência, prioridades nas
intervenções técnicas para correção de impactos ambientais negativos que ocorram
nas bacias/sub-bacias hidrográficas.
Por isso as bacias/sub-bacias hidrográficas vêm se consolidando como
compartimentos geográficos coerentes para planejamento integrado do uso e
ocupação dos espaços rurais e urbanos, tendo em vista o desenvolvimento
sustentado no qual se compatibilizam atividades econômicas com qualidade
ambiental. A Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu
desenvolvimento sustentável como “aquele que atende as necessidades do presente
sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades”.
A proposta para o manejo integrado de recursos naturais em nível de bacias
hidrográficas refere-se ao ordenamento do uso/ocupação da paisagem, observadas
as aptidões de cada segmento e sua distribuição espacial na respectiva bacia
hidrográfica. Trata-se de uma proposta para desenvolvimento sustentado, entendido
como o uso dos recursos naturais para fins múltiplos e ocupação dos ecossistemas,
observando seus limites de aptidão, atentando para prevenção, correção e mitigação
de prováveis impactos ambientais indesejáveis sob o ponto de vista econômico,
social e ecológico.
Portanto o planejamento e o gerenciamento de bacias hidrográficas devem
incorporar todos recursos naturais/ambientais da área de drenagem da bacia e não
apenas o hídrico.
O gerenciamento eficaz de bacias hidrográficas requer um processo de
planejamento socioeconômico ambiental dessas unidades, a fim de buscar soluções
que se enquadrem dentro dos limites da capacidade de suporte ambiental delas.
Desta forma, são fundamentais a caracterização e o conhecimento da capacidade
de suporte, dos riscos ambientais e dos objetivos de qualidade ambiental inerentes
às unidades socioeconômicas (comunidades, produtores e famílias rurais) inseridas
na unidade biogeofísica (sub-bacia hidrográfica).
É imprescindível que em todas as etapas do planejamento e do
gerenciamento, haja a participação e o envolvimento dos atores sociais, de maneira
que esses usuários dos recursos naturais possam negociar e acatar as normas de
uso, de apropriação, de conservação e desenvolvimento de seu território de forma
sustentada. Nesse sentido, é fundamental que os usuários tenham conhecimento do
ambiente que os envolve, suas potencialidades e fragilidades, compreendendo,
assim os mecanismos de regulação do uso do solo e dos demais recursos naturais.
Um significativo percentual das áreas das bacias hidrográficas é constituído
pelo espaço rural, sendo que neste espaço as atividades agropecuárias são aquelas
que ocupam maiores extensões do espaço geográfico. Os impactos gerados por
estas atividades, podem ser refletidos nas bacias hidrográficas de ordem hierárquica
superior. Portanto, o espaço rural assume relevância não só na produção de
alimentos, mas também como produtor de água em qualidade e quantidade
satisfatórias ou não, para a utilização múltipla por outros segmentos da sociedade.
Segundo Oliveira (1997), o planejamento e a gestão dos recursos hídricos
constituem um instrumento que possibilita o aproveitamento racional e integrado do
recurso natural água, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas no
sentido mais amplo.

Cheida (2004), destaca que é possível reverter esta situação que ameaça o
ambiente, pois sendo a suinocultura uma atividade de grande interesse ao homem
do campo, ela pode ser viabilizada utilizando-se métodos de gestão ambiental e de
sustentabilidade.
A participação da Unioeste neste Programa Ambiental tem sido fundamental
para o aprimoramento das atividades extensionistas, bem como para a estruturação
do Laboratório de Extensão Rural - LER. Com os equipamentos adquiridos nos
convênios o LER está equipado tecnicamente para atingira a meta da realização de
mais de 1000 projetos de adequação ambiental, contando com a participação de
seis professores e já tendo capacitado mais de 100 estudantes para a realizá-los. A
execução desta atividade permite aos professores e estudantes prepararem-se
melhor para os desafios do mercado de trabalho, principalmente para atender novas
demandas profissionais, questões que estão sendo atingidas com êxito.
OBJETIVOS:
• Analisar o processo de implementação da gestão ambiental em microbacias
no programa Cultivando Água Boa;
• Avaliar a contribuição dos Comitês Gestores na organização dos processos
municipais;
• Avaliar contribuição da Extensão Rural da Unioeste neste projeto
METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES
A gestão Ambiental em microbacias é um processo de planejamento técnico
que visa orientar o planejamento dos projetos individuais e coletivos de atividades
agropecuárias que ocorrem em um pequeno espaço físico determinado. Estes
projetos permitem identificar os passivos ambientais e suas medidas de controle
preventivo (suinocultura, matas ciliares etc...). Alguns aspectos, como as estradas
municipais, a elaboração dos projetos técnicos permite a sistematização de
informações coletivas, como a necessidade de adequação de estradas, que são
responsáveis por boa parte da poluição e degradação dos rios. Em geral, estas
estradas são utilizadas pelos agricultores, mas também pelas empresas que
comercializam os produtos. De forma que a deterioração é gerada coletivamente e
sua recuperação também pode ser realizada coletivamente, pelos agricultores,
poder público, pelas empresas privadas e cooperativas. A tarefa de organizar o
diálogo entre os agricultores e as entidades parceiras é o grande desafio do Comitê
gestor da microbacia.
Imagem 1 e 2- Reunião do comitê Gestor de Marechal Cândido Rondon

Imagem 3 e 4- Reunião do comitê Gestor de Pato Bragado

Imagem 5, 6, 7 e 8- Reunião do comitê Gestor de Quatro Pontes

CONCLUSÕES:
Os comitês gestores das microbacias onde se desenvolvem os projetos de
adequação ambiental são instâncias estratégicas para o diálogo das questões que
envolvem o planejamento de atividades agropecuárias em bases mais sustentáveis.
A implementação das ações é lenta, necessita do real convencimento do agricultor e
dos seus formadores de opinião, em geral cada caso é um caso, necessita ser
conhecido em seus detalhes. Esta experiência prática revela que a agropecuária
está iniciando um processo de transição ambiental, que ela é possível de ser
implementada, mas exige uma nova racionalidade, onde as preocupações técnicas e
econômicas sejam mais equilibradas com as dimensões ambientais e sociais.
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INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA DE CASCAVEL – IQV CASCAVEL
Adir Otto Schmidt1
Tiago Raizel2
Paulo Alberto Vilas Boas Teodoro3
Área Temática: 05 -Meio Ambiente
Comunicação oral
RESUMO:Embasado em convênio firmado entre Unioeste e Pacto por Cascavel, este
projeto buscou agrupar índices distribuídos em 06 indicadores, com o propósito de
monitorar a evolução da qualidade de vida em Cascavel, visando subsidiar ações do
poder público e da comunidade com intuito de melhorá-la. Para cada indicador foi
seguido metodologia sugerida no manual fornecido pelo Pacto por Cascavel, sendo que
em alguns casos houve necessidade de recálculo dos índices para possibilitar
comparativo entre o resultado nas esferas municipal, estadual e nacional. Na primeira
etapa destacou-se a melhoria nos índices do indicador de saúde, aumento da
concentração de renda no indicador sócio-econômico e aumento da evasão escolar no
2º grau no indicador de educação. Na segunda etapa, o indicador de segurança revela
índices de criminalidade ascendentes, é observada deficiência com relação ao
indicador infra-estrutura e falta de uniformidade e omissão no tocante aos índices do
indicador de meio ambiente.
PALAVRAS CHAVE:Qualidade de vida, desenvolvimento sustentável
INTRODUÇÃO:O Pacto por Cascavel é um movimento espontâneo de Cooperação
entre as pessoas, entidades políticas, econômicas e sociais de Cascavel focadas no
desenvolvimento da cidade. O programa “Indicadores de Qualidade de Vida de
Cascavel” foi idealizado pelo Pacto por Cascavel, e tem como objetivo estimular a
participação da população de Cascavel na solução dos problemas de sua comunidade,
de forma sistemática, para melhorar suas condições ambientais ou, em outras palavras,
aumentar sua qualidade de vida. O programa é baseado no acompanhamento de
indicadores que permitem avaliar a qualidade de vida, focando assuntos relevantes das
áreas de saúde, educação, segurança, meio ambiente, infra-estrutura e sócio
econômico. Pela amplitude do trabalho a ser realizado, optou-se por dividir a pesquisa
dos indicadores em duas etapas. Na primeira etapa do trabalho, foram pesquisados os
1 : Mestre, Docente do curso de Administração da Unioeste/Cascavel, otto@unioeste.br.
2 UNIOESTE – Economia. E-mail: traizel@gmail.com
3 UNIOESTE – Economia. E-mail: vbteodoro@yahoo.com.br

indicadores de Educação, Saúde e Sócio-econômico. Na segunda etapa foram
pesquisados os indicadores de Infra-estrutura, Meio Ambiente e Segurança.
OBJETIVOS:A partir do IQV o poder público tem um instrumento prático para exercer o
papel estratégico em promover o desenvolvimento sustentável de Cascavel. O IQV
possibilitou um “Raio X” da comunidade. (Dados Reais X Achismo), formando um
Banco de Dados da sociedade e mantido por ela para este fim, possibilitando o subsídio
das AGENDAS para promoção do Desenvolvimento.
MÉTODOS:Para definir a base de dados apresentados nessa primeira etapa, foi
necessário avaliar, por meio de referencial teórico, as vantagens e desvantagens
quanto à utilização de diversas bases de dados disponíveis. Jannuzzi (2001) destaca
que os indicadores sociais devem apresentar algumas propriedades desejáveis tais
como: confiabilidade, grau de cobertura adequado aos propósitos da pesquisa,
periodicidade e historicidade. Assim, na etapa I (14/04/04 – 13/04/05) foram obtidas
informações sobre os indicadores de educação, saúde e sócio-econômicos. Na etapa II
(14/04/05 – 13/04/06) buscou-se identificar índices dentro dos indicadores de
infraestrutura, segurança e meio ambiente. Para cumprir esta etapa, inicialmente se
buscou embasamento bibliográfico para dar suporte à elaboração dos índices sugeridos
pelo próprio Pacto por Cascavel. Também foram realizadas buscas junto aos diversos
órgãos pesquisadores sobre os indicadores em questão. Ainda, foram visitados órgãos
locais para obtenção de informações necessárias e não disponíveis, principalmente
com relação a índices para a cidade de Cascavel. Os resultados das buscas foram
estudados e tratados de forma a permitir comparações entre as esferas nacional,
estadual e municipal. Foram elaborados gráficos comparativos para cada índice,
seguidos da apresentação da informação disponível para cada índice. Finalmente, foi
elaborado relatório para disponibilização ao pacto por Cascavel.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Entre os indicadores de educação merece destaque a
TAXA DE ABANDONO NO ENSINO MÉDIO, que pode ser definida como a medida de
eficácia do sistema em garantir a permanência do aluno, durante um determinado ano,
no sistema escolar. Representa a proporção de alunos da matrícula total na série k, no
ano t, que abandonaram a escola.
Taxa de Abandono no Ensino Médio na
Rede Pública, 1999 - 2002

Fonte: MEC/Inep

(2004)

Quanto à taxa de abandono, no ensino médio, na rede pública estadual em Cascavel,
no período avaliado (1999-2002), verificou-se um constante e acentuado crescimento
do número de alunos que abandonaram a escola. A taxa de abandono cresceu 39,26%,
(de 13,5 %, em 1999, para 18,8%, em 2002),
Entre os indicadores de saúde o COEFICIENTE DE MORTALIDADE GERAL
representa, de forma geral, a situação do município. Cascavel tem índices melhores
que o estado e a nação, com tendência de evolução positiva ao longo do tempo.
Coeficiente de Mortalidade Geral, 1998 2003

Fontes: Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel – Setor de Vigilância
Epidemiológica.
Secretaria de Estado da Saúde – Instituto de Saúde do Paraná – Centro de
Informações e Diagnóstico em Saúde – Departamento de Sistemas de
Informação em Saúde.
Ministério da Saúde – http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2003/a10.htm

O índice é encontrado a partir da divisão do total de óbitos registrados em certa área
durante o ano multiplicado por 1000 pela população da área ajustada para o meio do
ano.
Entre os indicadores sócio-econômicos o que mais chamou a atenção foi a
CONCENTRAÇÃO DA RENDA, pois a renda per capita pode mascarar a desigualdade
social existente no país. Ela pode ser alta em número absolutos, porém, estar
concentrada em uma fatia restrita da população. Para uma análise mais profunda da
renda em uma sociedade se faz necessário o estudo da distribuição pessoal da renda,
que para BECKERMAN (1979) é a forma pela qual a população se distribui entre
diferentes classes. Para calcular o índice de concentração de renda, divide-se a
população em grupos de acordo com a renda recebida e indica qual é a porcentagem
da renda total que cada grupo tem acesso.

Distribuição da Renda, 1991 e 2000 – Brasil, Paraná e Cascavel

Durante a década de 90 houve uma concentração de renda nas três esferas
pesquisadas (nacional, estadual e municipal). Os 20% mais pobres tiveram sua parte
na renda total diminuída enquanto os 20% mais ricos ficaram com uma fatia maior da
renda.
Entre os indicadores de segurança será apresentado o ÍNDICE DE VÍTIMAS FATAIS
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, que embora não tenha relação direta com índices de
criminalidade, seguiu a mesma tendência, ou seja, situação pior que o estado e a
nação, e com pouca perspectiva de melhora a curto prazo.
Índice de vítimas fatais de Acidentes de
Trânsito por 100.000 habitantes - Cascavel x
Paraná x Brasil

Fonte: DENATRAN - Anuários Estatísticos de Acidentes de Trânsito

Para o município o ano de 2002 registrou um índice de 43,25 vítimas para cada
100.000 habitantes. Esse número é considerado muito alto, ainda que o registro em
Cascavel seja mais rígido do que no resto do país. Nos anos de 2001 e 2003 foram
registrados índices mais baixos de 29,82 e 28,68 vítimas por 100.000 habitantes
respectivamente.
Com relação aos indicadores de meio ambiente, embora as perspectivas iniciais
indicam para uma tendência não muito animadora, pois Cascavel tem índices piores
que o estado e a nação, não há consistência suficiente nas informações conseguidas
para se divulgar o resultado alcançado. São indicadores pouco conhecidos e de
metodologia de cálculo ainda não padronizada, o que impossibilita comparativos.
Os indicadores de infra-estrutura refletem as boas condições de saúde e mal
distribuição de renda, confirmadas pelos indicadores já apresentados acima.
Com informações ainda pouco consistentes para serem apresentadas, observou-se
tendência de aumento do déficit habitacional no município de Cascavel.
Por outro lado os índices de saneamento apresentaram-se bastante satisfatórios.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, para cada real gasto em saneamento, cinco
reais são economizados em saúde, o que mostra a importância desse indicador na
qualidade de vida.
Índice de Economias Atendidascom Água
tratada, Cascavel x Paraná

FONTE: Banco de Dados do Estado/IPARDES

O Censo 2000 do IBGE é a pesquisa mais recente que permite fazer um comparativo
das três esferas pesquisadas. Segundo ele, em 2000 o Brasil tinha 76,1% de seus
domicílios com acesso a rede geral de abastecimento. No estado do Paraná esse
índice ficava em 83,61% e no município de Cascavel, 88,13% dos domicílios contavam
com acesso a rede geral de abastecimento. O Censo leva em conta também os
domicílios da zona rural.
CONCLUSÕES:Apesar das dificuldades encontradas entre as quais merecem
destaque a falta de informações/estudos sobre alguns índices pesquisados, divergência
de tratamento de informações idênticas para esferas diferentes, dificultando
comparativos e apresentação de resultado diferente para o mesmo período, por
pesquisas diferentes o estudo revelou informações importantes para o poder público. A
partir dos índices apresentados nos dois primeiros anos do convênio, é possível à
comunidade e ao poder público desenvolver a adotar ações que possam influenciar
positivamente a evolução dos índices. A atualização dos índices já apresentados deverá
ter continuidade, seguindo a mesma metodologia utilizada na etapa I e II. Para
complementar o trabalho já realizado, o desenvolvimento e apresentação de novos
índices se deverá permitir a comparação entre as três esferas (municipal, estadual e
nacional). A partir deste estudo, é possível identificar aquelas ações com potencial de
impacto sobre a evolução positiva dos indicadores, cuja aplicação já é conhecida em
municípios que apresentam situação desejável para o futuro de Cascavel. É importante
buscar o envolvimento efetivo de mais agentes no presente projeto.
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INFLUÊNCIA DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL NO RECINTO DE JAGUATIRICA
SOBRE O COMPORTAMENTO DOS VISITANTES DO ZOOLÓGICO.
WATTHIER, Elisangela * 1
SILVA, Ana Carla M. da *2
Área temática: área 05 Meio Ambiente – Educação Ambiental
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
RESUMO: Em cativeiro, os animais passam a maior parte do tempo ociosos, tornandose estressados. Com o intuito de reduzir o estresse da jaguatirica do Parque Municipal
Danilo Galafassi, de Cascavel, foram aplicadas técnicas de enriquecimento ambiental,
que consistiram na introdução de objetos no recinto, para que o animal passasse a ter
ocupações e passasse a apresentar comportamento mais próximo do natural. O
objetivo deste trabalho foi analisar a influência da mudança de comportamento, após a
aplicação do enriquecimento, sobre os visitantes. Para isso, foram utilizados a
Jaguatirica e o Gato-do-mato, sendo que a primeira foi submetida ao enriquecimento, e
o segundo não. O estudo foi feito por meio de etograma, no qual foi observado o
comportamento de 50 visitantes diante dos recintos da jaguatirica e do gato-do-mato.
Observou-se que houve um aumento da permanência do visitante diante do recinto
enriquecido. Dos comportamentos demonstrados diante do recinto sem enriquecimento,
apenas 48,71% indicavam o interesse dos visitantes, já diante do recinto enriquecido
80,76% demonstraram interesse pelo animal, o que demonstrou que o enriquecimento
influenciou positivamente
no comportamento dos visitantes, permitindo novas
possibilidades de educação ambiental para os mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Enriquecimento ambiental, visitantes, educação ambiental.
INTRODUÇÃO: Os zoológicos têm como objetivos o entretenimento, educação dos
visitantes, investigação científica e preservação de espécies. São uma das poucas
oportunidades que os moradores das grandes cidades tem de entrar em contato com a
natureza, por isso são locais propícios para a divulgação de informações sobre os
animais silvestres e seus comportamentos e formação de hábitos positivos em relação
á conservação da natureza. Porém, na maioria das vezes, o que os visitantes acabam
vendo são animais estressados, com graves problemas comportamentais, em especial,
movimentos repetitivos e outros comportamentos pouco naturais à sua ecologia. Dessa
3
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forma tornam-se desinteressantes, deixando de chamar a atenção de quem os observa.
Os animais se tornam estressados porque, quando são colocados em cativeiro, tem
limitado o espaço, a oportunidade de usar seus sentidos, as atividades a serem
realizadas, a necessidade da caça, passando assim, a maior parte do tempo ociosos.
Para reduzir o estresse do animal e impedir que ele apresente comportamentos
estereotipados, é utilizado o enriquecimento ambiental, através do qual são usados
objetos, naturais ou não, que são introduzidos no recinto, com o objetivo de melhorar a
vida dos animais que passam a apresentar uma organização do comportamento
exploratório mais diversificado e mais complexo em relação aos animais que não são
submetidos ao enriquecimento.
OBJETIVOS: Neste trabalho pretendeu-se avaliar, por meio de etograma, a influência
que a mudança de comportamento dos animais submetidos ao enriquecimento
ambiental, tem sobre os visitantes, pois se espera que os animais submetidos a esta
técnica, apresentem um comportamento mais próximo do natural, passem a chamar
mais a atenção e se tornem mais interessantes para os visitantes.
MÉTODOS: O trabalho foi realizado no período de 25/09/2005 a 05/11/2005. Utilizando
os recintos da jaguatirica (Leopardus pardalis) e do gato-do-mato (Leopardus tigrinus),
os quais se encontram um ao lado do outro, para que os diferentes comportamentos
dos visitantes diante dos dois animais em questão, pudessem ser comparados
considerando que enquanto a jaguatirica foi submetida ao enriquecimento ambiental, o
gato-do-mato não.A primeira forma de enriquecimento aplicada no recinto da jaguatirica
foi a variação nos horários de manejo, pois, como a jaguatirica era alimentada sempre
nos mesmos horários, mostrava-se estressada na espera de alimento, sabendo o
horário no qual o tratador viria com a comida. Então sua alimentação passou a ser feita
em horários diferentes. Quinze dias após a mudança nos horários de manejo, foi
introduzida, no recinto, uma bolinha de tênis para que a jaguatirica pudesse manipulála. Após uma semana, a bolinha foi passada em um pássaro para que ficasse com o
odor do animal, e foi novamente introduzida no recinto. Dois dias depois que a bolinha
foi recolocada no recinto, foi feita uma mudança no recinto, com a introdução de troncos
de árvores, que foram dispostos de maneira que o animal pudesse se locomover de um
local para outro do recinto sobre os troncos, já que é um animal de hábitos arbóreos, e
também de maneira a dificultar o acesso do animal ao terceiro piso do abrigo, assim o
animal passou a se exercitar mais. Dois dias após a alteração no recinto, foi colocada,
dependurada em um dos troncos, uma bola de futebol envolta por um tecido de algodão
impregnado por sangue bovino. Cada vez mais foi aumentada a complexidade dos
enriquecimentos para aumentar o interesse do animal. Para a observação do
comportamento dos visitantes diante dos animais, foi construído um etograma, conjunto
dos principais comportamentos humanos exibidos diante do recinto dos animais e a
duração de cada visita. Os indivíduos foram selecionados aleatoriamente antes de
chegarem aos recintos, reconhecerem e avistarem o animal visitado, e sem que eles
percebessem, para que isso não influenciasse seu comportamento. Quando estavam

diante dos recintos, eram anotadas as durações de cada visita e quantificada a
ocorrência dos comportamentos descritos no etograma, pelo método sim-não, o qual
consiste em registrar a ocorrência ou não de cada comportamento no momento da
observação, independentemente do número de repetições (BIZERRIL, 2000, p. 65).
Foram observadas 50 pessoas, dentre elas, 10 antes da aplicação do enriquecimento
ambiental e outras 40 durante as diferentes técnicas aplicadas. A observação de
pessoas antes da aplicação do enriquecimento foi feita para verificar se os visitantes
apresentavam comportamentos diferentes diante dos animais que indicariam a
preferência por um dos animais, ou se era somente o enriquecimento ambiental que
influenciava no seu comportamento. Após a aplicação do enriquecimento, a observação
foi feita para a comparação entre os diferentes comportamentos apresentados diante do
recinto enriquecido, da jaguatirica e do recinto sem enriquecimento, do gato-do-mato.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Antes da aplicação do enriquecimento, ambos os
animais apresentavam comportamento de estresse, passavam grande parte do dia
dentro do abrigo, escondidos ou andando de um lado para o outro, comportamento
chamado de “pacing” ou de pêndulo, demonstrativo de estresse em felinos.O
enriquecimento ambiental foi aplicado somente no recinto da jaguatirica, e, à medida
que sua complexidade foi aumentada, observou-se que o estresse do animal diminuía.
Ele passou a explorar mais o recinto, andar sobre os troncos e arranhá-los, brincar com
os itens introduzidos, reduzindo também o comportamento de “pacing”. O
comportamento antigo continuou a ser demonstrado somente quando havia muitos
visitantes diante do recinto, muito barulho ou quando as pessoas gritavam com o
animal. No etograma feito antes do enriquecimento, no qual foram observadas 10
pessoas, verificou-se que os visitantes não tinham preferência por um dos animais, pois
os comportamentos demonstrados foram parecidos nos dois recintos. Tanto o tempo de
duração das visitas quanto as ações apresentados diante dos dois recintos foram
parecidos, pois ambos os animais exibiam comportamento semelhante. Normalmente,
os visitantes se mostravam mais interessados no animal que estivesse mais ativo no
momento da observação. Os comportamentos mais freqüentes foram distração,
desinteresse, passar direto e procurar pelo animal, os quais ocorreram em quantidades
iguais no dois recintos, o que se deve ao fato de que, na maioria das vezes, as pessoas
não conseguiam avistar os animais porque eles estavam dentro do abrigo ou em um
local escondido, então ficavam a procurá-los. Quando podiam vê-los, na maioria das
vezes, permaneciam pouco tempo diante dos recintos e mostravam-se
desinteressados, pois os animais apresentavam movimentos repetitivos. Quando não
avistavam os animais, os visitantes observavam o recinto e liam a placa de identificação
a procura de informações sobre os animais. Os comportamentos de curiosidade, fazer
elogios e comentários eram demonstrados quando o animal se mostrava mais ativo. O
tempo médio da permanência do visitante diante do recinto da jaguatirica foi de 14,25s
e diante do recinto do gato-do-mato foi de 16,62s.

Figura 1: Etograma anterior à aplicação do enriquecimento ambiental.
Comportamento
Jaguatirica Gato-do-mato
Distração
4
4
Passar direto
4
4
Desinteresse
4
4
Depreciar
0
0
Gritar
0
0
Olhar o recinto
2
2
Chamar pelo animal
0
0
Interagir com o animal
0
0
Curiosidade
0
1
Procurar pelo animal
4
3
Ler placa de identificação
2
2
Perguntas sobre o animal
0
0
Fazer elogios
0
1
Comentários sobre o animal
0
1
Comentários sobre o recinto
0
0
Comentários sobre o comportamento 0
0

Total
8
8
8
0
0
4
0
0
1
7
4
0
1
1
0
0

Com a aplicação do enriquecimento, verificou-se que houve um aumento na duração
das visitas. A permanência diante do recinto da jaguatirica aumentou, em média, de
14,5s para 27,6s com a aplicação do enriquecimento. Como no recinto do gato-domato não houve enriquecimento, não ocorreu muita variação na duração da visita.
Apenas houve uma diminuição de 16,62s para 12,12s. Assim, a duração média das
visitas diante dos recintos sem enriquecimento foi de 14,33 s e diante do recinto
enriquecido foi de 27,6s, como se pode observar na figura 3. Com o enriquecimento, os
visitantes passaram a demonstrar mais curiosidade, a interagir com o animal, a fazer
comentários a seu respeito, elogios e perguntas sobre seu comportamento. Além disso,
passaram, também, a prestar mais atenção ao recinto e aos enriquecimentos aplicados,
fazendo perguntas sobre o enriquecimento uns aos outros e relacionando-o ao
comportamento do animal. Mesmo com a aplicação do enriquecimento, algumas
pessoas continuavam demonstrando desinteresse, passando direto ou permanecendo
pouco tempo diante dos recintos, o que demonstrou que, enquanto algumas pessoas
vão ao zoológico com o objetivo de buscar informações e interagir com os animais,
outras vão somente para relaxar ao ar livre, não se interessando pelo comportamento
dos animais. Isso também é indicado pelo fato de que o número de pessoas que
apresentou esse tipo de reação, ser muito próximo nos dois recintos. Nesse caso, o que
influenciou no seu comportamento foi o interesse pessoal e não o enriquecimento. O
comportamento de depreciação dos animais também foi semelhante nos dois recintos,
pois as pessoas que o fizeram, geralmente se relacionavam a ambos os animais,
falando do cheiro e dos movimentos repetitivos. Os visitantes se interessam em

observar o animal quando ele apresenta um comportamento mais ativo, como
brincadeiras e exploração do recinto. Quando eles estão pouco ativos, os visitantes
passam a chamar e mexer com os animais para que eles se movimentem. Ler as
placas também foi uma atitude com ocorrência próxima entre os dois recintos, o que se
deve ao fato de que as pessoas liam as placas procurando informações sobre os
animais pois não podiam vê-los ou, quando os viam, não sabiam a que espécies
pertenciam. A procura do animal no recinto ocorreu em maior proporção no sem
enriquecimento, pois o gato-do-mato normalmente se encontrava escondido, e a
jaguatirica estava explorando o recinto ou brincando com os itens introduzidos. Por
esse motivo, também, ações como gritar e chamar pelos animais, ocorreu com maior
freqüência no recinto sem enriquecimento. O recinto enriquecido passou a chamar
atenção dos visitantes pelos itens introduzidos, pois grande parte observou o recinto e
fez comentários a respeito, relacionando-o com o comportamento animal. Curiosidade,
interação com os animais, perguntas, elogios e comentários sobre o animal, foram
ações que ocorreram com maior freqüência no recinto com enriquecimento, pois o
animal passou a apresentar um comportamento que chamou mais a atenção dos
visitantes. Dentre os visitantes, as crianças foram as que mais se interessam pelos
animais e fizeram perguntas aos adultos sobre o comportamento da jaguatirica e os
itens introduzidos. Das reações dos visitantes apresentadas diante do recinto do gatodo-mato, no qual não foi aplicado o enriquecimento, 42,73% foram comportamentos
negativos, como distração, passar direto, desinteresse, depreciar e gritar, e 48,71%
positivos, como interação com o animal, curiosidade, perguntas sobre o animal, elogios,
interesse e comentários sobre o recinto.Já diante do recinto da jaguatirica, 80,76%
foram positivos em relação ao enriquecimento, e somente 19,78% foram
comportamentos negativos. Isso demonstra que o enriquecimento influenciou
positivamente no comportamento dos visitantes, que passaram a demonstrar maior
interesse e curiosidade a respeito do animal.
Figura 2: Etograma posterior à aplicação do enriquecimento ambiental.
Comportamento
Jaguatirica
Gato-do-mato
Distração
8
9
Passar direto
7
8
Desinteresse
10
12
Depreciar
6
7
Gritar
4
8
Olhar o recinto
18
9
Chamar pelo animal
6
16
Interagir com o animal
9
1
Curiosidade
20
5
Procurar pelo animal
14
22
Ler placa de identificação
17
14
Perguntas sobre o animal
12
4
Fazer elogios
12
1
Comentários sobre o animal
15
1
Comentários sobre o recinto
12
0

Total
17
15
22
13
12
27
22
10
25
36
31
16
13
16
12

Comentários sobre o comportamento 12

0

12

CONCLUSÕES: A utilização do enriquecimento pelos zoológicos é importante porque
reduz o estresse animal, fazendo com que ele deixe de apresentar comportamentos
repetitivos, passando a apresentar um comportamento mais próximo do natural, com
uma maior exploração do recinto, brincadeiras com os itens introduzidos e diminuição
do comportamento de “pacing”. A mudança no comportamento ocorrida com a
jaguatirica, em virtude do enriquecimento, fez com que o animal se tornasse mais
interessante para os visitantes, os quais passaram a vê-lo agindo de forma natural, o
que é importante para passar informações a respeito do comportamento animal e a
formação de hábitos positivos em relação à conservação da natureza. Com a aplicação
do enriquecimento, os visitantes passaram a permanecer mais tempo diante do recinto
enriquecido e a exibir comportamentos positivos, os quais demonstram curiosidade e
interesse diante do animal. Assim, os visitantes interessados tornam-se sujeitos mais
atuantes para a educação ambiental, sendo o recinto enriquecido poderoso aliado na
propagação de conhecimentos sobre os animais.
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O DISCURSO E A PRÁTICA DA PEDAGOGIA DOS “3Rs”: UM ESTUDO DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO LIXO EM DUAS POPULAÇÕES DO
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PR
Tatiani Elisa Chapla1; Carla Morales2.
Área temática: Meio Ambiente
Modalidade de apresentação: Comunicação oral
RESUMO: O presente trabalho utiliza-se das representações sociais sobre a
questão do lixo, para entender como a coleta seletiva influencia o ambiente,
moldando as ações e atitudes de quem o percebe, possibilitando uma visão crítica
da Educação Ambiental praticada, enquanto Pedagogia dos “3Rs” (Reduzir,
Reutilizar e Reciclar). Analisou-se duas populações diferenciadas quanto às suas
bases sócio-econômicas no município de Santa Helena – PR. Sendo entrevistadas,
mediante um roteiro, 30 pessoas de cada grupo. A análise dos dados foi qualitativa,
e o modelo de explicação modal. As pessoas são favoráveis à coleta seletiva,
separando o lixo conforme o programa vigente, dando prioridade para a reciclagem
em detrimento a reutilização e redução, passando a considerar certos resíduos
como não sendo lixo, pois agora são recicláveis. Assim, reduz-se a problemática a
uma questão técnica ignorando-se os aspectos culturais, econômicos e políticos. A
coleta seletiva não serve como instrumento em Educação Ambiental, pois reduz a
Pedagogia dos “3Rs” na Reciclagem, reforçando a reprodução dos valores
instituídos na sociedade, ao invés de sua transformação.
PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente, representações sociais, resíduos sólidos (lixo).
INTRODUÇÃO: A questão do lixo é um tema que vem estimulando vários debates e
gerando preocupação. Entretanto, esta problemática, muitas vezes, é vista somente
pelo seu aspecto técnico, ignorando-se os fatores culturais, climáticos, econômicos,
etc. que influenciam a geração dos resíduos. A reciclagem entra como fator crucial
nas tecnologias produzidas com a finalidade de minimizar os impactos no ambiente
físico que o lixo provoca, tanto na questão do destino final do lixo, quanto na questão
dos recursos naturais usados para a fabricação de produtos, que podem se tornar
escassos. Como instrumento fundamental para a reciclagem sugere-se a coleta
seletiva, que consiste na separação, na fonte geradora, dos componentes que
podem ser reciclados mediante um acondicionamento distinto para cada
componente ou grupo de componentes (JARDIM, 1995).
Devido ao fato da questão do lixo ter-se tornado um dos mais graves problemas
1 Licenciada em Ciências Biológicas pela UNIOESTE. E-mail: tatianichapla@yahoo.com.br. Fone: 45
32831126
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ambientais urbanos da atualidade, sendo objeto de proposições técnicas e alvo
privilegiado de programas de Educação Ambiental nas escolas, buscou-se uma
forma eficaz de reduzir a produção de lixo, procurando gerenciar de modo integrado
os resíduos sólidos, propiciando assim a formulação da Política ou Pedagogia dos
“3Rs” (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), que inspira técnica e pedagogicamente os
meios de enfrentamento da questão do lixo, formando um slogan de grande eficácia
pedagógica (LAYRARGUES, 2002).
A Política ou Pedagogia dos “3Rs” se insere no contexto da Educação Ambiental, a
qual, segundo GUIMARÃES (1995), vem sendo definida como eminentemente
interdisciplinar, orientada para resolução de problemas locais, participativa,
comunitária, criativa e valoriza a ação. É uma educação crítica da realidade
vivenciada, formadora da cidadania, transformadora de valores e atitudes através da
construção de novos hábitos e conhecimentos, criadora de uma nova ética,
sensibilizadora e conscientizadora para as relações integradas ser
humano/sociedade/natureza objetivando o equilíbrio local e global, como forma de
obtenção da melhoria da qualidade de todos os níveis de vida.
Dentro deste contexto, MOSCOVICI (1976 apud REIGOTA, 1997) afirma que, uma
representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado tema,
onde se incluem também os preconceitos, ideologias e características específicas
das atividades cotidianas das pessoas. Deste modo, as representações sociais
servem à compreensão da forma como os diferentes grupos sociais elaboram
aspectos do seu ambiente e suas vivências, permitindo a verificação de quais
fatores influenciam o seu modo de pensar e seus atos.
Neste sentido, o presente trabalho utiliza-se das representações sociais para a
questão do lixo, como uma forma de entender de que maneira a coleta seletiva pode
influenciar o ambiente, moldando as ações e atitudes de quem o percebe. Tornando
possível, assim, estabelecer uma visão crítica da Educação Ambiental praticada, se
é efetiva no atendimento de seus objetivos, se é capaz de construir uma posição
crítica do indivíduo sobre o mundo, e, finalmente, se atua como instrumento de
transformação social, capaz de superar o status quo, em busca de uma nova
racionalidade.
OBJETIVOS: Neste trabalho teve-se como objetivo geral verificar a legitimidade da
Pedagogia dos “3Rs”, até que ponto esta pedagogia é na prática entendida e
efetivada. E como específicos: desmistificar a coleta seletiva enquanto instrumento
em Educação Ambiental; verificar se a obtenção de informações sobre o meio
ambiente, em especial sobre o lixo, é efetiva na tomada de consciência e
conseqüentes ações em prol do próprio meio ambiente; diagnosticar a abrangência
da percepção da questão ambiental, se as pessoas entrevistadas entendem o
ambiente em sua totalidade e integridade; e verificar se as questões econômicas
traduzidas por moradia e acesso à informação podem influenciar de alguma maneira
na apreensão do conhecimento sobre o ambiente.
MÉTODOS: O presente estudo foi realizado no município de Santa Helena – PR,
onde foram analisadas (investigadas) duas populações diferenciadas quanto à sua

condição sócio-econômica (quanto à moradia e acesso a informações) e localização
geográfica, denominadas população A (PA), para a mais privilegiada, e outra menos
privilegiada, denominada população B (PB). Foi entrevistada uma amostra de 30
indivíduos de cada grupo, tomados aleatoriamente. A abordagem deu-se, mediante
um roteiro, de maneira informal e aberta, para facilitar a relação com os
entrevistados. Quando foi permitido, a entrevista foi gravada em fita microcassete,
quando não, foi registrada por meio de anotações.
O tipo de pesquisa desenvolvida foi qualitativa, a qual é defendida por Spink (apud
REIGOTA, 1999), que observa que a pesquisa sobre representações sociais,
estando comprometida com situações sociais naturais e complexas, requisito
imprescindível para que sejam acessadas as condições de sua produção, é
necessariamente uma pesquisa qualitativa. O modelo de explicação utilizado foi a
explicação modal sugerida por Kutschera (1982), apud Wagner (1995), no nível de
avaliação individual, que, segundo Wagner (1995), compreende uma amostra de
vários indivíduos, onde o ponto de interesse é o conjunto de elementos constantes
em uma representação, a qual constitui-se dos elementos comuns do conhecimento
que é produzido pelas pessoas da amostra.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram entrevistadas 78% de mulheres e 22% de
homens, a idade média foi de 42 anos podendo variar de 12 a 77. Quanto à função
ocupacional houve predomínio de donas de casa (33%), foram entrevistados
também professoras, auxiliares de serviços gerais, zeladoras, auxiliares de
enfermagem, estudantes entre outras. A PB apresenta um número maior de
moradores por casa, a qual é menor, ou seja, tem menos cômodos do que as casas
da PA. As casas destes são melhores estruturadas, sendo a maioria de alvenaria e
cercadas, em contraste com a PB que possui um número grande de casas de
madeira ou mista, muitas vezes também com duas casas ocupando o mesmo lote.
Com relação ao acesso à informação, constatou-se que a PA tem, em geral,
informações mais abrangentes que a PB, que por sua vez possui acesso a uma
menor quantidade de meios de comunicação.
Esta diferença, quanto ao nível socioeconômico, mesmo não sendo muito
acentuada, resultou em algumas divergências quanto à apreensão do conhecimento
sobre o ambiente. Uma delas foi a percepção do que é lixo, a PB o define como
sinônimo de sujeira, e a PA, além desta significação, alega que lixo é aquilo que não
pode ser mais aproveitado, indicando uma visão mais técnica (teórica) da
problemática, enquanto que a visão da PB parece ser mais prática. Contudo, ambas
as populações mostraram-se confusas em relação ao que seria lixo, alegando que
algumas coisas que antes eram consideradas como lixo, hoje já não o são, devido à
reciclagem, isto confirma a influência que a coleta seletiva teve sobre o modo de
pensar das pessoas, inclusive na sua maneira de valorizar as coisas.
A questão que tornou mais evidente a diferença comentada acima foi sobre a
opinião quanto à coleta seletiva, onde os representantes da PB foram enfáticos em
caracterizá-la como excelente, em discordância com a PA que se mostrou mais
crítica, falando da implantação do programa e até de seu caráter pontual. Talvez,
pelo menor acesso à informação da PB, quem sabe menor instrução, tenha-se
aceitado e absorvido mais “cegamente” as instruções do programa de coleta seletiva

do município. Além disso, a PA também demonstrou discursos mais elaborados e
com componentes técnicos, em contraste com a PB.
Sobre a responsabilidade da problemática tanto a PB como a PA citou em primeira
ou segunda instância o poder público (prefeitura) como responsável. Quanto às
soluções para o problema, a PB não apresentou alternativa além da coleta seletiva,
assim como a PA, que evidenciou a reciclagem e até o reaproveitamento. As
soluções propostas implicam a percepção do lixo como sujeira, já que, com a coleta,
o lixo, a sujeira, é levada embora. Esta idéia aparece várias vezes durante o
discurso dos entrevistados da PB. Também indicar a reciclagem e reutilização como
soluções, adverte uma percepção do problema de ordem técnica, e não cultural. Até
porque, segundo Leonardi (2002), a coleta seletiva é apenas um momento do
processo de reciclagem cujo objetivo é a redução do consumo dos materiais
descartáveis.
Sobre a diminuição da produção do lixo, no caso da PB, acredita-se que seja
possível por meio da reciclagem, ou reutilização de restos de comida para fazer
adubo, para a própria alimentação, ou para tratar animais, e de sucata para a
confecção de artesanato, caracterizando uma atitude de evitar o desperdício, que de
acordo com Layrargues (2002) representa a forma de redução para o discurso
ecológico oficial, que o encara sem grande interesse, até porque sua aceitação é
controversa, já que envolve questões culturais relativas à posição social. Também
muitos acreditam que não é possível diminuir a produção de lixo, devido ao
crescente aumento populacional, demonstrando uma visão parcial, pois, de acordo
com Bidone; Povinelli (1999) a geração de resíduos depende de fatores culturais,
nível e hábito de consumo, rendas e padrões de vida das populações, fatores
climáticos, características de sexo e idade dos grupos populacionais, inclusive da
economia nacional. Não se deve ignorar que os problemas globais não se reduzem
à degradação do ambiente físico e biológico, mas incorporam dimensões sociais,
políticas e culturais, como a pobreza e a exclusão social (BARBIERI, 1998). A PA
acredita que não é possível reduzir a produção de lixo devido ao consumo e/ou
desperdício ser muito grande. Várias pessoas alegaram que o melhor seria cuidar na
hora da compra, e no uso dos produtos, que deveria ser otimizado. Algumas
pessoas colocaram a responsabilidade para as indústrias, que deveriam promover
um aperfeiçoamento de embalagens. Também apresentam como possibilidade o
aproveitamento de restos de comida como cascas de frutas para a alimentação, bem
como a reciclagem e reutilização.
Em ambas as populações a reutilização de embalagens é pequena, tendo na PB,
apenas metade da amostra realizando este ato, ainda que de maneira pouco
significativa. A unanimidade acha mais importante a reciclagem, indicando o ato de
separar o lixo como a melhor atitude frente à problemática. A prioridade da
reciclagem em detrimento da reutilização caracteriza uma visão reduzida, pois
enfrenta-se o problema somente pelo seu aspecto técnico, onde a solução passa
pelo tratamento e destino final do lixo, sendo ignorada a produção do mesmo, que
deveria ser o principal foco de diminuição da quantidade e melhoria da qualidade do
lixo. Até porque, de acordo com Jardim (1995), a contribuição geral da coleta
seletiva é muito pequena: estimativas apontam que apenas 25% do fluxo dos
resíduos – a taxa de desvio - pode ser efetivamente reciclada. Os ¾ restantes terão
necessariamente que receber o tratamento convencional, seguindo para os

depósitos de lixo. Desta forma, a reciclagem não é suficiente para se conseguir
atingir a tão almejada sustentabilidade. Brüseke (2002) confirmando está idéia, diz
que processos de reciclagem podem prolongar o tempo até o esgotamento final de
recursos não-renováveis, mas não inibem que a desordem material aumente.
Das 60 pessoas entrevistadas, apenas duas alegaram não separar o lixo. Os outros
separam, ainda que parcialmente, a maioria o faz conforme o programa de
reciclagem vigente, separando o reciclável do não reciclável. Algumas pessoas
separam ainda o material orgânico, que é usado, pelos próprios moradores, na
obtenção de adubo. Entretanto, a separação do lixo reciclável do não reciclável, traz
a crença de que tudo que está como reciclável pode ser efetivamente reciclado. Até
porque, tanto na PA quanto na PB, várias pessoas alegaram não reutilizar, pois
reciclam “que é melhor”, ou ainda que deixaram de reutilizar para que seja reciclado.
Este comportamento comprova a visão de Blauth (1996/97 apud LAYRARGUES,
2002) que afirma que a reciclagem tem a capacidade de produzir um efeito ilusório,
tranqüilizante na consciência dos indivíduos, que podem passar a consumir mais
produtos, sobretudo descartáveis, sem constrangimento algum, pois agora são
recicláveis e, portanto, ecológicos. Dentro deste contexto, a redução do consumo
possui um papel primordial para a redução da produção do lixo, contudo com a
prática da coleta seletiva as pessoas acreditam que estão fazendo a sua parte,
contribuindo para o meio ambiente, e exercendo sua cidadania, quando, na verdade,
estão apenas reproduzindo a ideologia da classe dominante, mantendo os valores
culturais instituídos na sociedade. Afinal, a reciclagem representa, além da salvação
da cultura do consumismo, a permanência da estratégia produtiva da
descartabilidade e da obsolescência planejada, permitindo a manutenção do caráter
expansionista do capitalismo (LAYRARGUES, 2002).
Quanto à importância da redução, reutilização e reciclagem do lixo, e sobre o
conhecimento de problemas ambientais causados pelo lixo os entrevistados se
limitaram a falar da coleta seletiva, sendo consideradas as variáveis na PB a saúde,
limpeza, contaminação, poluição, tempo de degradação de materiais, futuro, antigos
catadores, enchentes, sujeira. Muitos disseram não haver problemas locais devido à
coleta. Já na PA as preocupações se mostraram mais abrangentes, quanto à
questão social, e mais elaboradas, demonstrando preocupação com o meio
ambiente natural, evidenciando a poluição da água, solo, e ar, mudanças climáticas,
morte de animais.
Desta forma, a relação homem/natureza parece ser
dicotomizada, sendo que os problemas indicados demonstram certo
antropocentrismo, indicando uma visão de natureza como um recurso explorável e
consumível (HUTCHISON, 2002).
Desta maneira, a coleta seletiva se mostrou determinante nas respostas
convergentes das duas populações. Além disso, tanto a população A, quanto a
população B, fazem parte de um grupo maior, também não podemos esquecer da
influência dos meios de comunicação de massa, os quais segundo Ramonet (1998
apud BRÜGGER, 2002) provocam uma estéril uniformidade que caracteriza a
modernidade e que conduz a um estilo de vida semelhante que se impõe de um
extremo a outro do planeta, tornando práticas características de uma cultura
modelos universais, que são também políticos e econômicos.

CONCLUSÕES: Através do estudo das representações sociais do lixo, foi possível
compreender a forma como as duas populações investigadas elaboram aspectos do
seu ambiente e suas vivências, permitindo a verificação da influência da coleta
seletiva sobre o modo de pensar e atitudes destas pessoas, constatando-se que à
coleta seletiva agrega-se uma interferência negativa sobre a percepção do
ambiente, já que reduz a Pedagogia dos “3Rs” à Reciclagem, reduzindo, desta
maneira, a questão do lixo a um problema de ordem técnica, ignorando-se os
aspectos culturais, econômicos e políticos.
Neste sentido, a coleta seletiva não serve para a Educação Ambiental, que deve,
justamente, ser uma educação crítica da realidade e, sobretudo, formadora da
cidadania. Para que isso seja possível, deve ser trabalhada de maneira ampla, o ato
de separar o lixo não é suficiente, deve-se transformar os valores e atitudes para a
criação de uma nova ética, em busca do equilíbrio local e global.
Assim sendo, a coleta seletiva, através do poder ilusório de fazer com que as
pessoas acreditem estar contribuindo para o meio ambiente, reforça a reprodução
dos valores instituídos na sociedade, não gerando uma discussão para que sejam
modificados, favorecendo a manutenção do status quo, e não sua transformação.
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ORIGEM DOS RECURSOS NATURAIS: RESERVATÓRIO GEOQUIMICO / PERFIL
W- E DO PARANÁ
1-Coordenadora e Ministrante: Profª Dra. CLARA VENILDA MELCHIOR;
.Axiliares/ Colaboradoras:3- NATHALIE,C.H. KESSLER;2- NILCE A .SANTOS.
ÁREA TEMÁTICA: 5- Meio Ambiente.
RESUMO Os Recursos Naturais tiveram origem com a criação do Universo, ou seja,
na explosão denominada ‘’Big-Bang “a qual lançou milhares de partículas
subatômicas quentes e ricas em energia em todo o espaço. Á medida que os gases
se resfriavam, ás partículas elementares se combinavam para formar os três
grandes reservatórios: litosfera, que teve origem a partir da combinação dos
elementos sólidos; do material liquefeito originou a hidrosfera e, com a condensação
dos gases, a atmosfera. Da inteiração entre os três originou-se a vida, e a partir daí,
passou a existir o quarto reservatório denominado Biosfera. O Reservatório
geoquímico corresponde a parte da litosfera formada pelos compostos minerais
inorgânicos, que ao se agregarem formam os diferentes tipos de rochas da crosta
terrestre.
As características geográficas e geológicas do quadro natural do Estado do Paraná
podem ser observadas ao longo da BR - 277, no trecho entre Foz do Iguaçu e o
litoral paranaense, facilitando a identificação das unidades de relevo, tipos de rochas
e solos.
O objetivo deste trabalho é mostrar aos participantes os diferentes tipos de rochas
que compõe o laboratório Geológico natural do Paraná, bem como mostrar a
importância destes na formação do relevo paranaense e, incentivar a observação
em campo. A troca de experiência vivenciadas em campo faz-se importante para a
melhoria do Ensino, já que são poucas às pessoas que têm conhecimento dos tipos
de rochas e conseguem distinguir as unidades de relevo e demais elementos do
meio físico e biológico que formam a paisagem natural do Estado. Todo esse
trabalho será realizado com auxílio de materiais audiovisuais, sobreposição de
mapas, exposição de fotos e amostras de rochas formam a da litologia no perfil W-E
do Paraná. Será reservado um espaço de tempo para a identificação de amostras
trazidas pelos participantes.
PALAVRAS CHAVE: Recursos Naturais, Relevo, Geologia, Rochas.
FORMAS DE CONTATO: (Fone: (045) 3220-3285)
( E -mail bordignoncm@unioeste.br)
1- Profª. Colegiado de Geologia Geral, Geologia Ambiental e Ciclagem de Nutrientes do
Colegiado de Ciências Biológicas. UNIOESTE /Campus Cascavel.
2- Técnica do Laboratório de Geologia e Paleontologia de Cascavel
3- Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas.
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RESUMO:
O presente artigo descreve atividades parciais do projeto de acompanhamento
do desenvolvimento metodológico da Agroecologia, destacando questões
teóricas e conceituais das agriculturas ecológicas e dos processos de
transição, enfatizando a experiência do primeiro seminário gerador realizado
no município de Medianeira em abril de 2006. O Seminário gerador teve como
objetivo reunir agricultores e profissionais de extensão que desenvolvem
experiências e projetos de desenvolvimento da agricultura familiar em cinco
regiões do Estado do Paraná e de Santa Catarina, para oportunizar o diálogo e
a troca de conhecimentos em função das diferentes experiências realizadas. O
resultado do trabalho de dois dias foi registrado em uma publicação que reúne
os textos com os temas abordados.

PALAVRAS-CHAVES:

Agroecologia; Diálogo de Saberes; Extensão Rural..
INTRODUÇÃO:
Estima-se que a agricultura tenha em torno de 10 mil anos. As civilizações que nos
antecederam, enquanto desenvolviam a escrita, desenvolveram notável capacidade
agrícola, possibilitando sendentarizar-se e estabelecer sistemas sociais e culturais
complexos. Na tradição ocidental, aprendemos a contar a história a partir das civilizações do
Nilo e do Tigre, passando pela antiguidade Greco-Romana, depois pelos seus
desdobramentos na Idade Média, Renascimento, pela Expansão Marítma Européia, até
chegarmos à atualidade.
Esta trajetória é frequentemente contada de forma positiva, como uma epopéia, a
caminho do conhecimento e do domínio tecnológico, mas não deixou de ter seus lados
desastrosos, que também estão fartamente registrados por Jean Dorst em “Antes que a
Natureza Morra”. Uma após outra as civilizações foram florescendo apoiadas sobre
determinada base natural, de que dependiam. Assim, já na mesopotâmia antiga, se
registrava a salinização das áreas irrigadas que embasavam sua economia. Na antiguidade
clássica os gregos destruíram as florestas e exauriram seus campos de cultura, sendo
obrigados a lançarem-se ao mar. Os romanos conquistaram as ricas terras agrícolas de
Cartago, durante as Guerras Púnicas, onde hoje existem areais de uma terra sem
esperança. Mas a história humana não se alimentou apenas de catástrofes. Em vários
pontos do planeta e, em várias épocas se acumularam conhecimentos sobre formas mais
sustentáveis de existência. Há pelo menos 40 séculos as civilizações orientais baseadas no
arroz irrigado ocupam os mesmos terrenos e mantém, apenas com o uso de recursos
locais, rendimentos de 2t a 4t por hectare. (KHATOUNIAN, 2001. p 17-18)
Para Bourguignon & Bourguignon (2004) nos últimos 4.000 anos, com a invenção
das cidades, que exigiram para seu abastecimento o cultivo anual de todo o espaço a fim de
fornecer, a partir de uma pequena distância, um volume suficiente de alimentos, os
agricultores se tornaram sedentários, cultivando parcelas, é que ocorre a primeira mudança
significativa na prática da agricultura. O modo intinerante – onde depois de 2 a 6 anos de
produção com manejo de queimadas, por ocasião das ervas daninhas e da perda de
fertilidade, abandonava-se as áreas para pousio, com retorno ao mesmo local após 50 a 60
anos, passou por uma transição agrícola, com o trabalho do solo, através da invenção do
arado com ponta de madeira ou de pedra e, do cabresto, que permitiu uma tração mais
forte, passando pelo arado moderno definido por Duhamel du Montceau no século XVIII e
aperfeiçoado em 1837 por John Deere.
Esta agricultura, cada vez mais associada às inovações científicas e tecnológicas,
permite obter rendimentos contínuos e passa a ter a produtividade como meta
paradigmática a ser atingida. Com as descobertas da química por Liebig, que permitiu
fertilizar os campos artificialmente. Este mega-projeto, que apresenta também as variedades
melhoradas e adaptação das tecnologias da indústria bélica para a agricultura. Em 1964 a
agricultura é revolucionada com a invenção do “paraquat”, quando a luta química contra as
ervas daninhas passou a substituir o trabalho do preparo do solo.
Por deflagrar o processo conhecido como “Revolução Verde”, que permitiu
aumentar a produtividade de trigo na Índia, graças ao uso de variedades mais produtivas e
de melhor resposta ao uso de insumos, o Engenheiro Agrônomo Norman Ernest Borlaug foi
agraciado com o Premio Nobel da Paz em 1970. Mas este projeto de agricultura revelou

rapidamente seus efeitos perversos: ao solo, à água, ao homem e, à biodiversidade como
um todo.
No final do século XX, este modelo agrícola sofre uma “segunda Revolução Verde”,
com os “Organismos Geneticamente Modificados Artificialmente” os transgênicos. Zanoni
(2204), Noisette (2204), Pusztai (2204), Scmith (2204), Testart (2204), Mãe-Wan Ho (2204),
Dufumier (2204), entre outros, descrevem e analisam diversos aspectos de caráter e
abrangência: jurídica, econômica, agronômica, ambiental, de saúde, buscando uma análise
multidisciplinar que integra as ciências biológicas com as ciências sociais, além de levar em
conta as posições de diversos segmentos da sociedade, como agricultores, fabricantes e
consumidores, para questionar de forma contundente os falsos mitos, as manipulações
técnicas, científicas e jurídicas que envolvem as pesquisas, os testes de segurança e a
liberação destes produtos OGM’s para fins comerciais.
Existem dois tipos de agricultura: uma se adapta aos ecossistemas e a outra, com
um número muito limitado de variedades padrão, tenta adaptar os ecossistemas e consome
muitos insumos. A primeira é a dos pequenos agricultores, a segunda, é aquela que a
indústria agroalimentar tenta impor às sociedades agrárias do mundo (DUFUMIER, 2003.
p.87)
Nos últimos cem anos da historia agrária se pode fazer referência a duas transições
agroecológicas em grande escala. Buttel (1995) considera que a primeira delas teve início
na Europa e na América do Norte no final do século XIX e se estendeu até a metade do
presente século. Nessa transição se passou de agriculturas de "criação autóctone a outras
que cabe caracterizar no sentido amplo como agriculturas da Revolução Verde". A segunda
transição agroecológica tem como essência um processo de "ecologização" da agricultura, e
acaba de começar. (COSTABEBER, 2004 p.17)
Desta forma, a transição agroecológica que começou neste final de milênio,
denominada por Buttel (1995) como a segunda transição do século XX, é concebida como
a passagem do modelo convencional à formas de produção mais complexas, desde o ponto
de vista da conservação dos recursos naturais e, conseqüentemente, mais sustentáveis a
médio e longo prazo. A característica fundamental deste processo de transição é a
"ecologização" da agricultura, assumindo as considerações de caráter ambiental e biofísico
um papel ativo na determinação das práticas agrárias. Esta ecologização das práticas
agrárias estaria por sua vez crescentemente marcada por uma maior integração entre a
agronomia e a ecologia, dois campos de estudo até agora pouco explorados em suas
complementariedades para gerar conhecimentos relevantes. (COSTABEBER, 2004 p 40)
A ecologização entendida como um processo dinâmico, contínuo, multilinear e em
constante adaptação às condições de tempo e de lugar, ou seja, teria que adequar-se às
diversas características ecossistêmicas que potencialmente intervêm na sustentabilidade
agrária ao longo do tempo. Este processo visa a construção de estilos de produção mais
complexos em relação ao manejo dos recursos naturais, com indicadores mais equilibrados
de sustentabilidade, estabilidade, equidade, produtividade e qualidade de vida na atividade
agrícola.
Gliessman (2001) evidência que a agricultura do futuro deverá ser não somente
sustentável, mas também altamente produtiva ao objeto de proporcionar os alimentos
requeridos por uma população que segue aumentando. Esse duplo desafio da
sustentabilidade e da produtividade ensina que não seria viável simplesmente abandonar
as práticas convencionais e retornar às práticas tradicionais, embora se reconheça que a
agricultura tradicional poderia proporcionar modelos e práticas úteis para o
desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Tratar-se-ia muito mais de buscar um

novo enfoque para a agricultura e o desenvolvimento rural que se construa sobre aspectos
da conservação de recursos da agricultura tradicional e de pequena escala, desenhando ao
mesmo tempo conhecimentos e métodos ecológicos modernos.
A transição agroecológica, pode ser definida como o processo gradual de troca
através do tempo nas formas de manejo e gestão dos agroecossistemas, tendo como meta
a passagem de um sistema de produção "convencional" (que pode ser mais ou menos
intensivo em insumos externos) a outro sistema de produção que incorpore princípios,
métodos e tecnologias com base ecológica. Nesta definição, a idéia "de base ecológica"
da atividade agrária se refere a um processo de ecologização dinâmico, continuo e
crescente através do tempo, e sem ter um momento final determinado. Este processo
de ecologização implicaria não somente uma maior racionalização produtiva em base às
especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também um câmbio de atitudes e
valores dos atores sociais em relação ao manejo dos recursos naturais e à conservação do
meio ambiente. (CAPORAL & COSTABEBER, 2004. p. 91)
Uma vez que se fala de meio ambiente e não de ecossistemas ou de sistemas
físicos ou biológicos, isso implica que a noção integra o ser humano, individualmente ou
coletivamente, como ocupante e utilizador de um espaço e do conjunto de objetos e seres
bióticos e abióticos que abarca. O que a palavra meio ambiente envolve e designa é o
mundo físico e biótico encarado nas suas relações com o homem. Esta noção é
multicêntrica, sendo que os processos abrangidos pela noção de meio ambiente envolvem
múltiplas escalas de espaço e de tempo e movimentam uma enorme diversidade de níveis
de organização (RAYNAULT, 2004. p. 27)
A história da agricultura alternativa antecede à chamada “Revolução Verde”, mas no
Brasil, enquanto movimento socialmente organizado, tem sua origem na década de 70,
surgindo como um ‘contramovimento’, uma via alternativa à política de modernização da
agricultura. Os grupos alternativos, formados por agricultores familiares em via de exclusão
ou excluído das políticas agrícolas oficiais, se tornam ‘agentes de ação’ de órgãos oficiais
ligados à ala progressista da Igreja Católica ou Protestante. Estas organizações
desenvolveram um serviço de assistência aos agricultores, numa perspectiva política crítica
à modernização da agricultura. Sob o ponto de vista técnico resgatam práticas tradicionais já
conhecidas dos agricultores. Assim, a agricultura alternativa representa uma opção de
sobrevivência para o agricultor familiar e significa a reconstrução de uma relação
socioambiental cuja raiz tem origem na condição camponesa. (BRANDENBURG, 2002. p
12)
O século XX testemunhou o afloramento das contradições na agricultura e no
desenvolvimento rural, ficou marcado pelo avanço no desenvolvimento científico e
tecnológico, que conferiu à humanidade maior poder de transformação do meio ambiente e
acumulou uma riqueza de “escolas” das agriculturas de base ecológica. Khatounian (2001)
menciona que quando o modelo baseado nos insumos químicos alcançou todos os
quadrantes geográficos do planeta, surgiram as reações buscando o desenvolvimento de
modos de produção mais naturais ou ao menos de menor impacto ambiental. Tais reações
surgiram quase que simultaneamente em vários paises, incorporando elementos da cultura
de onde emergiam ao seu corpo filosófico e prático. Nas décadas de 20 a 40 organizaramse os primeiros movimentos que se diferenciavam da doutrina dominante centrada na
química.
As duas ciências das quais a agroecologia se origina, a ecologia e a agronomia,
tiveram um relacionamento tenso durante o século XX. A ecologia ocupou-se principalmente
do estudo de sistemas naturais, enquanto a agronomia tratou da aplicação de métodos de

investigação científica à prática da agricultura. A fronteira entre a ciência pura e a natureza,
por um lado, e a ciência aplicada e o esforço humano, por outro, manteve as duas
disciplinas relativamente separadas, com a agricultura cedida ao domínio da agronomia.
Com poucas exceções importantes, apenas recentemente foi devotada mais atenção à
análise ecológica da agricultura. (GLIESSMAN, 2001, p.55)
A Agroecologia surgiu na América Latina, procurando entender simultaneamente as
necessidades de preservação ambiental e de promoção sócio-econômica dos pequenos
agricultores. Destaca-se nesta proposta o chileno Miguel Altieri, que popularizou a disciplina
de Agroecologia, propondo em seu trabalho ligar as pontas da valorização da produção
familiar camponesa com o movimento ambientalista na América Latina, fazendo convergir a
preocupação ambiental com a grave e crônica questão social latino-americana e,
encontrando um meio fértil em ONG´s ligadas ao desenvolvimento de comunidades rurais
de pequenos agricultores, caso que pode ser observado nos trabalhos realizados pela ASPTA e no Centro Ecológico de Ipê, na serra gaúcha.
Para Hecht (1989) conceituar a Agroecologia pressupõe, inicialmente, vincular seus
interesses e suas pretensões no campo da agricultura e da sociedade, pois a agroecologia
geralmente incorpora idéias ambientais e de sentimento social a respeito da agricultura. Isso
constitui sua característica normativa ou prescritiva, uma vez que inclui determinados
aspectos da sociedade e da produção que ultrapassam os limites da agricultura
propriamente dita.
A Agroecologia é uma ciência que surge então como forma de estabelecer uma base
teórica para as experiências desenvolvidas pelos movimentos de agricultura ecológica,
procurando entender o funcionamento dos agroecossistemas, preservando e ampliando sua
biodiversidade, para produzir auto-regulação e sustentabilidade. A ciência agroecológica
resgata sob novas bases tecnológicas e econômicas, a lógica da complexificação das
sociedades camponesas tradicionais e seus conhecimentos desprezados pela agricultura
moderna, como forma de vencer o desafio de estabelecer uma agricultura sustentável.
(ASSIS & ROMEIRO, 2002, p. 76-77)
Sob a ótica das agriculturas ecológicas, a agricultura familiar desempenha papel
central, uma vez que no seu âmbito, existe uma “racionalização no uso dos recursos,
diferentemente das propriedades de grande escala”. Ehlers (1996), Altieri (1995),
Brandenburg (2002), entendem que esta característica confere à produção familiar uma
série de vantagens, dentre as quais: maior capacidade gerencial, mão-de-obra mais
qualificada, maior flexibilidade perante as adversidades climáticas, maior aptidão à
diversificação de culturas e de alimentos e a maior preservação dos recursos naturais. Isso
corresponde a dizer, que “a agricultura ecológica familiar tem a habilidade potencial de
poder combinar em uma só proposta os elementos centrais que respondem à crise
ecológica e à crise social”.

OBJETIVOS:
Acompanhamento e monitoramento das experiências de projetos
agroecológicos;
Fomentar o diálogo de saberes como metodologia interdisciplinar e
interinstitucional de ação na construção da agroecologia;
Participação em eventos onde ocorrem as trocas de experiências e saberes
populares e técnicos.

METODOLOGIA, RESULTADOS E DISCUSSÕES
O Seminário gerador para socialização e ampliação do conhecimento das
experiências de projetos de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar foi
uma atividade organizada pelo Fórum Oeste de Entidades da Agricultura Familiar,
pela RURECO, AOPA, CRESSOL Base Sudoeste, e pelo CEMAR (Centro de
Motivação Ecológica e Alternativa da Região do Vale Norte de Santa Catarina. Estas
entidades possuem uma parceria com a ONG Belga TRIAS através do Programa de
Inclusão Social (PISO), que vem sendo executado desde 2003 em 4 Regiões do
estado do Paraná e uma de Santa Catarina.
O evento ora relatado teve a seguinte programação:
Dia 06 de abril (quinta feira).
8h Acolhida aos participantes,
9h50 Abertura oficial do Seminário Gerador.
10h15 Palestra: “Atuação do profissional de ATER frente a organização da
agricultura familiar” (Prof. Wilson João Zonin – UNIOESTE)
12h15 Almoço
14h Inicio das apresentações dos trabalhos, organizados em quatro salas (Sala
Água, Sala Terra, Sala Ar e Sala Fogo).
Horários
Sala Água
14h00 às Produção
e
15h00
comercialização de
sementes
crioulas
de milho e adubação
verde - Luis Pozzolo e
Rodrigo Faccioni
Organização
do
Fórum da Agricultura
Familiar no Vale do
Ribeira - Joaquim
Gregório Rausis
15h00 às
15h30min
15h30min
às 17h00

Intervalo / Painéis /
Café
A saúde através da
manipulação de
plantas medicinais Alcides Moreschi e
Darcieli Cassol

Sala Terra
Campo coletivos de
produção
de
semente de milho Luiz Carlos S. Bueno
e Acir Fiori Murbach

Sala Ar
Preparação
de
caldas e pó de
osso
para
a
utilização
nas
pequenas
propriedades
Uso de preparados Edenir
Basso,
homeopáticos
na Rodrigo Prestes
agricultura - Juliano
de Faveri, Jose Petri PROJETO
VILA
NOVA – Produção
para Subsistência,
Saúde e Autonomia
- Mariano Leites
Intervalo / Painéis /
Intervalo / Painéis /
Café
Café
Campos
Sistemas
de
demonstrativos do Pastoreio Racional
desenvolvimento de Voisin na Região
variedade de milho do Alto Vale do
crioulo e feijão – Itajaí - Allan Luiz
Roberto Bronstrup
Rizzoli,
Carlos
Alberto Noriler
Fortalecimento dos
Sistemas de
Criação de Abelhas

Adubação verde de
verão. Consórcio

Sala Fogo
Compra Direta /
Programa Fome
Zero - Cleusa dos
Santos
Lima,
Maria Antonia e
Nilton Agner Júnior
Artesanato na
Agricultura
Familiar - Zenaide
e Mauri

Intervalo / Painéis /
Café
Capacitação
de
agricultores
familiares
e
agentes de ATER
dentro de um
processo
de
inclusão social –
Jorge
Augusto
Schanuel

Indígenas na
Região do Alto Vale
do Itajaí - Alexandre
Luiz Prada, Nemias
da Silva, Sidemar
Kraus, Pablo
Avaliação
e Spredemann
Monitoramento: uma
questão de base Organização
e
Valdir O. Neis
participação
comunitária:
inclusão social José Antonio da Silva
Marfil,
Moacir
Germano Frohlich e
Jandira Jacomite
Gênero e Resgate do
Saber
Popular
Salete Zilio e Libera
Zucchi Albertuni

17h00 às
17h45min
17h45min
às
19h15min

Intervalo / Painéis /
Café
Acompanhamento
técnico às famílias
do
Programa
de
Inclusão Social na
região
Oeste
Rodrigo Faccioni

Jantar / Painéis
Cultural

Construção
participativa
de
indicadores
de
sustentabilidade
em
Sistemas
Agroflorestais em
rede
na
Mata
Atlântica - Carlos
Roberto de Azevedo
e Mario dos Passos

Intervalo / Painéis /
Intervalo / Painéis /
Café
Café
Vida
de
Índio, Produção orgânica
“Costumes
e
Contradições”
- de frangos caipiras
André Mosselim e
Valdir dos Santos para agricultores
(cacique)
familiares de Vera

Metodologia usada
para
escolha
do
espaço de atuação
do
Programa
de
Inclusão Social e
motivação para o
inicio das atividades
desse Programa na
região
Oeste
do
Paraná – Luis Pozzolo

19h30min
21h00

de milho com feijão
guandu na região
Oeste do Paraná –
Nelson A. Girotto

Cruz do Oeste – Pr
– Jacir Daga

Jantar / Painéis
Cultural

Custo de produção
na
agricultura
familiar de base
agroecológica na
região Oeste do
Paraná
– Alceu
Gatelli
Jantar / Painéis
Cultural

Curso
de
formação
para
coordenadores de
grupo
Luiz
Fernando Machado
Kramer
Incentivo
e
articulação para
formação
de
cooperativas de
leite
da
agricultura
familiar
–
COOPLAFS
–
Região Oeste do
Paraná – Rodrigo
Faccioni
Intervalo / Painéis /
Café
O trabalho da
Família David Everlaine David, e
Avero David
Organização
e
reconversão
do
grupo Santa Rita,
município
de
Pitanga/PR
Carlos Roberto de
Azevedo
e
Rosicleia

Jantar / Painéis
Cultural

Dia 07 de abril (sexta feira).
Água, Sala Terra, Sala Ar e Sala Fogo).
Horários
8h00 às
9h30min

Sala Água
A saúde através da
manipulação de plantas
medicinais - Alcides
Moreschi e Darcieli

Sala Terra

Sala Ar

Sala Fogo

Campos demonstrativos
do desenvolvimento de
variedade
de milho
crioulo e feijão – Roberto
Bronstrup

Sistemas de Pastoreio
Racional
Voisin
na
Região do Alto Vale do
Itajaí - Allan Luiz
Rizzoli, Carlos Alberto
Noriler

Capacitação
de
agricultores familiares
e agentes de ATER
dentro de um processo
de inclusão social –
Jorge Augusto Schanuel

Fortalecimento dos
Sistemas de Criação de
Abelhas Indígenas na
Região do Alto Vale do
Itajaí - Alexandre Luiz
Gênero e Resgate do Prada, Nemias da Silva,
Saber Popular - Salete Sidemar Kraus, Pablo
Zilio e Libera Zucchi Spredemann
Albertuni
Cassol

Avaliação
e
Monitoramento:
uma
questão de base - Valdir O.
Neis

9h30min às
Intervalo / Painéis / Café
10h15min
10h15min às Acompanhamento técnico
11h45min
às famílias do Programa
de Inclusão Social na
região Oeste - Rodrigo
Faccioni

Organização
e
participação
comunitária:
inclusão
social - José Antonio da
Silva Marfil, Moacir
Germano
Frohlich
e
Jandira Jacomite
Intervalo / Painéis / Café

Adubação verde de
verão. Consórcio de
milho com feijão
guandu na região Oeste
do Paraná – Nelson A.
Girotto
Construção
participativa
de
indicadores
de
sustentabilidade
em
Sistemas Agroflorestais
em rede na Mata
Atlântica
Carlos
Roberto de Azevedo e
Mario dos Passos
Intervalo / Painéis / Café

Vida
de
Índio, Produção orgânica de
“Costumes
e
Contradições” - André frangos caipiras para
Mosselim e Valdir dos
Santos (cacique)
agricultores familiares de

Curso de formação
para coordenadores
de grupo - Luiz
Fernando
Machado
Kramer
Incentivo
e
articulação
para
formação
de
cooperativas de leite
da
agricultura
familiar
–
COOPLAFS – Região
Oeste do Paraná –
Rodrigo Faccioni

Intervalo / Painéis /
Café
O trabalho da Família
David - Everlaine
David, e Avero David

Organização
e
reconversão do grupo
Metodologia usada para Uso
de
preparados Vera Cruz do Oeste – Pr – Santa Rita, município
escolha do espaço de homeopáticos
na
de Pitanga/PR - Carlos
atuação do Programa de agricultura - Juliano de Jacir Daga
Roberto de Azevedo e
Inclusão
Social
e Faveri, Jose Petri
Rosicleia
motivação para o inicio
das
atividades
desse
Programa na região Oeste
Custo de produção na
do Paraná – Luis Pozzolo
agricultura familiar de
base agroecológica na
região Oeste do Paraná
– Alceu Gatelli
Almoço / Painéis
Almoço / Painéis
Almoço / Painéis
Almoço / Painéis

11h45min às
13h30min
13h30min às Produção
e
14h30min
comercialização
de
sementes crioulas de
milho e adubação verde Luis Pozzolo e Rodrigo
Faccioni
Organização do Fórum
da Agricultura Familiar
no Vale do Ribeira Joaquim Gregório Rausis
14h30min às
Intervalo / Painéis / Café
15h00

Campo coletivos de
produção de semente de
milho - Luiz Carlos S.
Bueno e Acir Fiori
Murbach

Intervalo / Painéis / Café

Preparação de caldas e
pó de osso para a
utilização nas pequenas
propriedades - Edenir
Basso, Rodrigo Prestes

Compra
Direta
/
Programa Fome Zero
- Cleusa dos Santos
Lima, Maria Antonia e
Nilton Agner Júnior

PROJETO VILA NOVA Artesanato na
–
Produção
para Agricultura Familiar Subsistência, Saúde e Zenaide e Mauri
Autonomia - Mariano
Leites
Intervalo / Painéis / Café
Intervalo / Painéis /
Café

Trabalhos apresentados em forma de painéis:
Organização e reconversão do grupo Santa Rita, município de Pitanga/PR. Exposição
Oral e Painel - Carlos Roberto de Azevedo e Rosicleia

Campos demonstrativos do desenvolvimento de variedade de milho crioulo e feijão.
Exposição Oral e Painel - Roberto Bronstrup
Diversificação das propriedades X Adubação Verde. Painel - Neri Nohl, Itamar e Marta
Daniela Pintro
Uso de preparados homeopáticos na agricultura. Exposição Oral e Painel - Juliano de
Faveri, Jose Petri
Preparação de caldas e pó de osso para a utilização nas pequenas propriedades.
Exposição Oral e Painel - Edenir Basso, Rodrigo Prestes
Produção de leite a base de pasto. Associação 11 de Maio. Painel - Paulo Rodrigues Volnei
Crespão e Marta Daniela Pintro
Produção de sementes de milho crioulo variedade Campeão. Painel - João Muller, Volnei
Crespão, Lucas Cavagnolli e Marta Daniela Pintro
Reconversão para Agricultura Agroflorestal na comunidade do Capirú, em Rio Branco
do Sul. Painel - Daniel das Neves e Rafael Raia Carneiro
A saúde através da manipulação de plantas medicinais. Exposição Oral e Painel - Alcides
Moreschi e Darcieli Cassol
Construção participativa de indicadores de sustentabilidade em Sistemas Agroflorestais
em rede na Mata Atlântica. Exposição Oral e Painel - Carlos Roberto de Azevedo e
Mario dos Passos

CONCLUSÕES:
O evento de intercambio de saberes relacionados com a Agricultura Familiar
mostrou-se um modelo de atividade de capacitação coletiva, onde técnicos e
agricultores apresentaram e discutiram niveladamente os problemas e as soluções
encontradas em diferentes experiências de execução de projetos de
Desenvolvimento Rural na Agricultura Familiar, com foco na sustentabilidade
socioambiental. Observou-se que existem diversas experiências muito ricas que
estão sendo desenvolvidas, as quais mostram o potencial da agricultura familiar na
do desenvolvimento de comunidades local, na capacidade de resgate e conservação
da biodiversidade. Compreende-se que o projeto de inclusão social empodera os
atores locais que estão envolvidos na construção de um projeto de agricultura que
incorpora claramente as dimensões ambientais, sociais, culturais, políticas e éticas
ao processo de desenvolvimento rural, melhorando as relações entre homem e

natureza. O diálogo de saberes como tática metodológica apresenta-se como um
diferencial para o êxito dos diferentes projetos desenvolvidos.
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A INFLUENCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES DA SOCIEDADE NACIONAL NAS
ESCOLHAS ALIMENTARES DA POPULAÇÃO INDIGENA1
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Apresentação: Oral
RESUMO: A presente discussão enfoca as atividades desenvolvidas na Terra Indígena
de Palmas e Laranjinha, PR, no Projeto de Prestação de Serviço de Avaliação
Nutricional das Crianças Indígenas Menores de 60 meses, e baseia-se em informações
coletadas por meio de observação durante a coleta de dados do estudo transversal e a
interação com os membros das Terras Indígenas. O objetivo geral foi de verificar o
consumo alimentar das crianças menores de 60 meses e de suas famílias. Os
resultados demonstram que os indígenas tem os mesmos hábitos alimentares da
sociedade nacional, sendo um fato preocupante a falta de equilíbrio e variedade da
dieta alimentar. Consequentemente estas mudanças nas sociedades indígenas se
refletem na redução da capacidade de produção de alimentos tradicionais, na
monotonia da dieta e em técnicas inadequadas de preparo dos alimentos, o que
culmina geralmente com o aumento da prevalência de doenças decorrentes de hábitos
alimentares errôneos.
PALAVRAS-CHAVE: Indígenas, Consumo Alimentar, Alimentos Industrializados.
INTRODUÇÃO: A presente discussão enfoca as atividades desenvolvidas na Terra
Indígena de Palmas e Laranjinha, PR, no Projeto de Prestação de Serviço de Avaliação
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Nutricional das Crianças Indígenas Menores de 60 meses, e baseia-se em informações
coletadas por meio de observação durante a coleta de dados do estudo transversal e a
interação com os membros das Terras Indígenas. Observa-se pela revisão bibliográfica
que o interesse em avaliar o estado nutricional de indígenas é um tema emergente,
com um número pequeno de trabalhos realizados que visem conhecer o perfil de saúde
e nutrição desta população. Segundo Coimbra Jr & Santos (1991:539) são poucos os
estudos realizados neste "segmento específico da população brasileira que visem
conhecer o seu perfil de saúde e de nutrição e, em especial, seus padrões de
crescimento físico, ou que busquem caracterizar o impacto acarretado pelas mudanças
sócio-econômicas, ambientais e culturais introduzidas desde o contato com a sociedade
nacional brasileira".
O avanço da cultura ocidental através dos meios de comunicação de massa divulgando
facilidades e imagens que refletem um padrão de vida saudável e confortável tem
contribuído para que os indígenas passem a incorporar em seu dia-a-dia novo hábito e
costume que antes não eram seus. A representação que a sociedade tem do índio que
não utiliza roupas e consome alimentos somente da natureza já não é mais real, o índio
hoje tem passado por um processo que se pode chamar de mutante, tornando-se
semelhante ao homem “colonizado”. Se antes sobrevivia da pesca, coleta, artesanato,
hoje o homem indígena procura pelo trabalho remunerado, claro que não recebe os
melhores salários, sua atividade geralmente é ligada à agricultura e trabalhos que
exigem menor nível de escolaridade.
Infelizmente o indígena necessita adaptar-se ao estilo de vida da sociedade nacional,
pois já não lhe resta muitas possibilidades de manter-se somente com as atividades
extrativistas, pela falta de planejamento e orientação hoje eles dependem de órgãos
governamentais e de atividades fora de sua Terra Indígena o que contribui para
aproximá-los da cultura capitalista.
A influência do modo capitalista de viver tem refletido numa mudança dos hábitos
alimentares que podem resultar na ocorrência de doenças alimentares, principalmente,
ligadas à desnutrição protéico-energética em crianças. A alimentação e a nutrição
constituem requisitos básicos, para a promoção e a proteção da saúde, possibilitando a
afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano. Os hábitos
alimentares são as formas com que os indivíduos selecionam, consomem e utilizam os
alimentos disponíveis e, que incluem os sistemas de produção, armazenamento,
elaboração, distribuição e consumo dos alimentos (Mezomo,1989).
OBJETIVOS: Geral: Verificar o consumo alimentar das crianças menores de 60 meses
e de suas famílias. Específicos: Identificar o consumo de alimentos industrializados;
Verificar a presença do consumo de alimentos de origem indígena; Identificar as formas
de extrativismo;
MÉTODO: Trata-se de um olhar qualitativo sobre os hábitos alimentares dos indígenas

das comunidades investigadas. O método utilizado foi à observação participante
durante a coleta de dados do questionário de freqüência alimentar e recordatório 24
horas do consumo alimentar das crianças indígenas que fazem parte do Projeto de
Prestação de Serviço de Avaliação Nutricional de Crianças Indígenas menores de 60
meses das Aldeias de Palmas e Laranjinha-PR. Os questionários foram respondidos
pelos pais das crianças o que permitiu a interação para descobrir os hábitos
alimentares não só das crianças, mas também da família. Fizeram parte da pesquisa
130 pais, sendo que 29% da Aldeia Indígena de Laranjinha e 71% da Aldeia Indígena
de Palmas-PR. Os questionários foram aplicados frente-a-frente pelos pesquisadores
em local reservado na Escola e no Posto de Saúde da comunidade. O presente projeto
de prestação de serviço foi aprovado pelo Comitê de Ética da UNIOESTE, pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento em Pesquisa e pelo Conselho Nacional de
Ética em Pesquisa por estar metodologicamente correto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Resultados preliminares da avaliação antropometrica
indicam para um índice de desnutrição infantil das crianças menores de 60 meses, o
que se torna preocupante já que nos dois primeiros anos de vida são fundamentais
para o pleno desenvolvimento da criança. A alimentação é fator de saúde e garantia da
ausência de doenças como as infecciosas que tem contribuído para o aumento dos
índices de morbimortalidade nesta população.
Em relação ao consumo alimentar observa-se a influencia marcante da sociedade
nacional que passa a oferecer produtos industrializados a esta população que não tem
o hábito de consumo e preparo. Assim torna-se evidente a prevalência do grupo dos
carboidratos, alimentos ricos em energia, porém sem nenhuma contribuição protéica
para o crescimento da criança. O consumo deste grupo apresenta uma freqüência de
cinco a sete dias por semana, destacam-se neste grupo alimentos como macarrão, pão
sovado, pão francês, arroz e batata-frita. São produtos de fácil preparo e como
geralmente é adicionado gordura ressalta o sabor, despertando o interesse em
degustar. Diferente do que se esperava encontrar na cultura indígena um consumo
elevado de produtos derivados do milho, observa-se que esta população não tem o
hábito de consumir este alimento, preferem os industrializados. Também se destacou no
grupo das proteínas o consumo de vísceras, provavelmente por este tipo de carne
apresentar um menor custo para aquisição, mas mesmo assim, os pais entrevistados
responderam que uma a duas vezes por semana consome carne de frango e gado e
uma vez por mês ou ano carne de suíno. O feijão é um alimento que aparece
diariamente no consumo desta população, que tem o hábito que utiliza-lo cozido
juntamente com outros alimentos, o virado de feijão é consumido em menor escala, e
geralmente no café da manhã. Frutas e verduras fazem parte da alimentação das
crianças uma a três vezes na semana, geralmente aquelas da época ou que possui
menor custo para aquisição como o caso da banana, não ocorrendo à diversificação.
Embutidos, iogurtes, doces, refrigerantes e sucos em pó são consumidos diariamente
pelas crianças indígenas. O reflexo do consumo exagerado deste alimento aparece na

deficiência de nutrientes no organismo e na presença às vezes da obesidade. As
crianças menores de 24 meses recebem da FUNAI o leite em pó o que contribui com a
presença de proteína na alimentação. O consumo de gordura pelas crianças
surpreende já que a banha e o óleo são utilizados diariamente em todas as
preparações, o uso exagerado de gordura acarreta problemas de saúde. Observando o
questionário de freqüência alimentar verifica-se o consumo de grande quantidade de
alimentos de um só grupo, ficando deficitário o consumo de outros grupos alimentares.
Por exemplo, num dia é oferecido na refeição do almoço macarrão, arroz e batata-frita.
A forma de preparo destes alimentos não pode ser investigada, mas pelos relatos dos
pais os alimentos são preparados e logo consumidos, também não existe a fixação de
horário para as refeições e nem da dieta adequada para cada horário, é comum a
criança no café-da-manhã alimentar-se de virado de feijão e café, no almoço sopa e no
jantar polenta com mandioca.
É preocupante observar a ingestão inadequada de nutrientes por parte das crianças, já
que se tem conhecimento que uma refeição equilibrada que contém todos os nutrientes
necessários contribui para a formação e manutenção das células, preservação do
equilíbrio orgânico e o fornecimento de energia necessária para a manutenção do
organismo.
CONCLUSÕES: O acelerado processo de urbanização das Terras Indígenas e a
mudança cultural têm contribuído para agravar a situação de saúde, principalmente a
nutricional, já que os indígenas passaram a consumir produtos industrializados em
grande quantidade e de um mesmo grupo. Algumas famílias quando solicitado à
indicação de uma alimento tradicional não conseguiam responder, pois desconheciam
este tipo de alimento. A influencia da sociedade nacional na escolha dos hábitos
alimentares pode ser preocupante já que não possuem uma alimentação equilibrada e
variada, na qual o consumo é exagerado de gorduras e carboidratos, isto tudo contribui
para a instalação das doenças crônico-degenerativas. Consequentemente estas
mudanças nas sociedades indígenas se refletem na redução da capacidade de
produção de alimentos tradicionais, na monotonia da dieta e em técnicas inadequadas
de preparo dos alimentos. Essas mudanças geralmente resultam no aumento da
prevalência de gastroenterites, infecções respiratórias agudas, parasitoses intestinais e
outros processos infecciosos que são resultados de uma dieta e preparo inadequado
dos alimentos. A falta de nutrientes repercute na saúde da criança provocando a falta
de apetite, diarréia, má absorção de nutrientes, vômitos e fadiga, dentre outros.
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RESUMO: Toda equipe que trabalha nas Clínicas Odontológicas está exposta a
uma grande variedade de microrganismos provenientes da saliva ou do sangue de
pacientes. A facilidade de propagação desses elementos através dos aerossóis
produzidos pelos equipamentos odontológicos, aumenta a incidência de diversas
patologias que podem ser de uma simples gripe, a outras infecções mais graves
como pneumonia, tuberculose, herpes, hepatite e AIDS. Por esta razão, é essencial
a padronização e manutenção dentro das Escolas de Odontologia, de normas de
biossegurança como forma eficaz da redução do risco ocupacional, de infecção
cruzada e transmissão da doenças infecciosas. Protocolos de procedimentos, bem
como os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para as atividades
que serão desenvolvidas, como o atendimento ao paciente, limpeza do ambiente ou
o reprocessamento do instrumental, devem fazer parte destas normas. A exemplo de
outras instituições de ensino, construimos um material que atenda as
especificidades da Clínica Odontológica da Unioeste.
PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança, controle de infecção e odontologia
INTRODUÇÃO: Os procedimentos odontológicos geralmente implicam em contato
com secreções da cavidade oral, algumas vezes representados simplesmente pelo
contato com saliva, outras vezes pelo contato com sangue, secreções orais,
secreções respiratórias e aerossóis (KONKEWICZ, 2002). O aumento alarmante dos
casos de doenças infecto-contagiosas na população, entre elas a AIDS, hepatite B e
C, tuberculose (TB), entre outras, faz com que os profissionais de saúde se
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preocupem com a segurança de sua equipe e do seu paciente, surgindo a
necessidade de se discutir e adotar mecanismos de proteção efetivos. No entanto
existem ainda profissionais que negligenciam os cuidados de biossegurança,
deixando por exemplo de utilizar e de fornecer à sua equipe os EPIs adequados,
tanto para o atendimento do paciente, quanto durante a limpeza do ambiente,
assepsia dos equipamentos e também no reprocessamento do instrumental (SÃO
PAULO, 1995), por desconsiderarem o risco dos procedimentos odontológicos
(ANGELETTI ,2001). A orientação das equipes de trabalho quanto à necessidade do
cumprimento destas normas têm um papel de fundamental importância no controle
de infecção, já que nem todos os pacientes infectados podem ser identificados pela
anamnese, exame físico ou testes laboratoriais. Ao adotarmos normas de
biossegurança e capacitarmos nossas equipes, estaremos diminuindo o risco
evitável de contaminação, melhorando o atendimento, preservando a saúde de
nosso paciente e protegendo os profissionais. A exemplo de outras instituições de
ensino, como a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP, 2000), Universidade
Federal de Santa Catarina (MUSSI e cols, 1999) e Universidade Estácio de Sá
(Alves; Valente, 2005), buscamos construir um material direcionado a realidade da
Clínica Odontológica da Unioeste.
OBJETIVO: Elaborar o Manual de Biossegurança da Clínica Odontológica da
Unioeste, buscando sanar as dúvidas dos acadêmicos, dos docentes e funcionários,
contribuindo para melhorar o controle de infecção odontológica.
MÉTODOS: Através da revisão da literatura, atualizamos os conhecimentos
relacionados a biossegurança no exercício da atividade odontológica, e a partir de
uma enquete realizada durante o Curso de Extensão Atualização das Normas e
Rotinas da Clínica Odontológica da Unioeste tivemos conhecimento das questões
que produzem dúvida durante o exercício profissional dentro da Clínica Odontológica
da Unioeste as quais foram esclarecidas dentro do material elaborado.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os conteúdos foram revisados e discutidos em
grupo, sendo ilustrados com figuras e
fotografias da própria Clínica, e
disponibilizados a comunidade envolvida..
Os tópicos incluídos no manual foram:
1. Doenças Virais de transmissão ocupacional
2. Normas de biossegurança
3. Comissão de Controle de Infecção
4. Lavagem das mãos
5. Equipamentos de Proteção Individual
6. Rotinas de Preparo do Instrumental
7. Rotina de Preparo do Equipamento
8. Rotinas de Atendimento ao Paciente
9. Rotina de descarte de lixo contaminado e lixo comum
10. Rotina de preparo de campos e avental cirúrgico

11. Rotina para material biológico (dentes, peças de biópsias)
12. Imunização e hemograma
13.Conduta frente acidente de trabalho
Referências
As fotografias que ilustram o manual, mostram áreas específicas da Clínica
odontológica da Unioeste, como o Ambiente Clínico (figura 1), a Central de
Esterilização (figura 2) e o Expurgo (figura 3).

Figura 2 - Armazenamento de material na Central de Esterilização

Figura 3 - Desinfecção de instrumental no Expurgo

A disponibilização do manual foi realizada através de impressão gráfica de 500
unidades e através do site www.unioeste.br/manualdebiosseguranca.
CONCLUSÕES: Através da elaboração deste manual, acadêmicos, professores e
funcionários que uitilizam as dependências da Clínica de Odontologia da Unioeste,
encontram um meio de sanar as dúvidas referentes às questões de biossegurança e
protocolo clínico de atendimento. Vale ressaltar a importância das normas , sendo o
manual um incentivo para o cumprimento das mesmas.
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ALIMENTOS FUNCIONAIS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS
SARA DIANA R. DA SILVA SICA
ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE
PALAVRAS-CHAVES: Alimentos funcionais, nutrição prevenção e saúde.
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo, divulgar e esclarecer os
principais efeitos à saúde humana relacionados aos alimentos funcionais.
Realizado através de intensa revisão bibliográfica, procurará contribuir com os
participantes da oficina esclarecendo dúvidas bem como trazendo novos
conceitos científicos aos participantes. Historicamente, o estado nutricional de
populações pode ser claramente mostrado pelas tendências desfavoráveis,
como o excessivo consumo de gorduras saturadas e hidrogenadas, o elevado
consumo de açúcar refinado e sal e, ainda a diminuição considerável do
consumo de fibras dietéticas. Estudos epidemiológicos têm confirmado esta
tendência que indica déficit do consumo de ácidos graxos poliinsaturados,
proteínas de alto valor biológico, vitaminas e minerais. Este estado nutricional
carente tem originado elevadas incidências de doenças cardiovasculares,
câncer, hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras. A situação é tão
preocupante que dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram
que essas doenças são responsáveis por 70% a 80% da mortalidade nos
países desenvolvidos e cerca de 40% em países em desenvolvimento. Por
outro lado, na última década, uma nova área da ciência do alimentos e da
nutrição tem surgido com grande intensidade. É a área reconhecida
cientificamente como a dos alimentos funcionais, a qual tem demonstrado
importâncias bioquímicas e fisiologias de determinadas substâncias presentes
nos alimentos que agem de forma benéfica para a saúde. Esses alimentos
também denominados de nutracêuticos podem ser definidos como produtos
que contém em sua composição alguma substância ativa, que quando incluída
na dieta, modula os processos metabólicos e fisiológicos, que resulta na
redução do risco de doenças crônico-degenerativas e na manutenção da
saúde. Estes alimentos exercem funções específicas no organismo,
aumentando os mecanismos de defesa, prevenindo enfermidades, controlando
as condições físicas e mentais, retardando os processos de envelhecimento e
facilitando a recuperação do organismo diante de algumas doenças.
sarasica@netconta.com.br
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RESUMO: A prevenção do câncer de boca ainda não faz parte do cotidiano das
pessoas, fato que dificulta o diagnóstico precoce da doença. Assim, o Projeto de
Prevenção do Câncer Bucal busca mudar esse quadro, levando informação à
comunidade e através da realização de exames e divulgação do auto-exame,
favorecendo que o diagnóstico aconteça o mais breve possível. No período de 2004
e 2005, realizamos atividades na Praça da Catedral do município de Cascavel/PR
onde também participamos do evento Sorrindo na Praça, organizado pela
Associação Brasileira de Odontologia. Participamos do evento Educação Com
Ciência, realizado no Centro de Convenções pela Secretaria de Educação, e no
município de Marechal Cândido Rondon participamos do V SEU, onde além das
atividades desenvolvidas no estande, visitamos um abrigo de idosos, localizado
próxima ao local do evento. Após dois anos de trabalho, concluímos que nossas
atividades são de extrema importância para a prevenção do câncer bucal, e
conseqüentemente para melhorar a saúde bucal da população, uma vez que com
essas atividades, conseguimos alcançar uma parcela da população que não possui
acesso ao serviço odontológico.
PALAVRAS-CHAVE: Prevenção, Câncer Bucal e Lesões bucais.
INTRODUÇÃO: A cada ano, a disciplina de Estomatologia vem aprimorando
métodos de divulgar e ensinar a população sobre como prevenir o câncer bucal.
Verificou-se, em trabalhos de extensão à comunidade realizados anteriormente, que
há uma grande parcela da população com presença de lesões. Cerca de 30% das
pessoas examinadas após palestras realizadas em bairros de Cascavel,
apresentavam-se com algum tipo de lesão bucal e aproximadamente 90% nunca
haviam sido orientadas sobre como realizar o auto-exame de boca (MARTINS e
cols., 2004).
A população de Cascavel apresenta como principais fatores de risco as próteses mal
adaptadas, o fumo e a temperatura excessiva do chimarrão, além de pouca
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informação a respeito dos cuidados de saúde bucal (COUTINHO e cols., 2005).
Partindo destes dados é que este projeto propõe-se a divulgar o auto-exame de
boca como método preventivo do câncer bucal, realizando um trabalho conjunto
entre a UNIOESTE, o serviço de saúde do município e a comunidade de Cascavel e
região, através dos acadêmicos e docentes.
Os métodos simples de esclarecimentos e o auto-exame são estratégias de baixo
custo e têm grande efeito sobre a melhoria da saúde da população, além de
proporcionar uma aproximação dos acadêmicos de odontologia com a realidade
local.
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é divulgar a abrangência de atuação do
Projeto de Prevenção do Câncer Bucal e o envolvimento dos acadêmicos de
odontologia com a realidade da comunidade.
MÉTODOS: Através de reuniões com participantes do projeto, foram organizadas
equipes de trabalho divididas em: confecção de material didático, secretaria, material
para exame clínico, divulgação na imprensa e material de suporte. As atividades
foram desenvolvidas através de palestras educativo-preventivas sobre câncer bucal,
ministradas pelos integrantes da equipe, os quais eram orientados pelos docentes
da disciplina de Estomatologia.
As informações foram transmitidas à comunidade por meio de exposição oral
complementadas com recursos didáticos (material áudio – visual, dramatização e
folhetos) desenvolvidos pelos acadêmicos.
Após a palestra, os presentes foram instruídos sobre como realizar o auto - exame
da boca.
Imediatamente após a orientação preventiva, uma breve anamnese coletou dados
de identificação e hábitos dos indivíduos que desejavam ser examinados,
procedendo-se em seguida ao exame clínico para a detecção de lesões bucais.
A técnica utilizada para o exame físico visou a análise sistemática e metódica de
todas as estruturas da boca. Para a realização de um exame completo, iniciou-se
pela face interna dos lábios e terminando com a visualização direta da orofaringe,
incluindo-se a mucosa vestibular, gengiva livre e inserida, margens e sulco gengival,
área retromolar, assoalho de boca, língua (ventre, dorso e bordas), palato duro e
mole e amígdalas palatinas.
Os exames foram feitos sob luz natural, com auxílio de espátula de madeira e gaze.
O reconhecimento dos processos patológicos da boca foi baseado no estudo das
lesões fundamentais (alterações da estrutura anátomo-funcional bucal) que podem
ou não contituir-se em moléstias como: bolhas, manchas, úlceras. Constatadas as
lesões fundamentais, duvidosas ou não quanto a sua patologia, os pacientes foram
questionados sobre a sua evolução e encaminhados a Clínica de Estomatologia da
UNIOESTE.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: As atividades desenvolvidas pelo projeto na
comunidade, proporcionaram a inserção do mesmo em vários eventos, no período
de 2004 e 2005. Dentre estes eventos pode-se citar o Sorrindo na Praça, realizado
pela Associação Brasileira de Odontologia; o Educação Com Ciência, realizado no
Centro de Convenções pela Secretaria de Educação e o V Seminário de Extensão

da Unioeste -SEU, realizado no município de Marechal Cândido Rondon.
No evento Sorrindo na Praça, realizado na praça da Catedral de Cascavel, a
população recebeu informações sobre o auto-exame de prevenção do câncer bucal,
bem como sobre as lesões e doenças de maior prevalência na cavidade oral. A
comunidade ainda foi orientada quanto as possíveis etiologias dessas lesões e à
população adulta, foi dada a oportunidade de submeter-se a exame clínico para a
detecção de lesões bucais. Assim, foram individualmente instruídas quanto à sua
condição clínica, bem como suas dúvidas esclarecidas pelo examinador. Em caso
de necessidade, foram encaminhadas à Clínica de Estomatologia da UNIOESTE,
onde foram realizados exames mais apurados, como radiografias, biópsias e outros
exames complementares necessários para o diagnóstico da lesão detectada
(figuras 1 e 2 ).

Figura 1 - Palestras informativas sobre o câncer bucal

Figura 2 - Painéis ilustrativos sobre o auto-exame bucal.

A participação no V SEU, Seminário de Extensão da UNIOESTE, realizado em
Marechal Cândido Rondon, aconteceu na forma de estande. Este acontecimento
propiciou a divulgação das atividades desenvolvidas no projeto em um município
diferente, ampliando sua abrangência de atuação, as quais seguiram o mesmo

padrão de atividades. Trouxe ainda à população desse município o conhecimento de
um local de referência (Clínica de Estomatologia da UNIOESTE), onde se possa
procurar por tratamentos e orientações em caso de ocorrência de lesões. Além
disso, foi possível a extensão do desenvolvimento das atividades do projeto a um
abrigo de idosos, localizado próximo ao local do evento, em que estes se
encontravam acamados ou sobre cadeiras de rodas, e que ainda não possuíam
acesso as orientações e aos exames clínicos realizados (figuras 3 e 4).

Figura 3 – Realização de exames clínicos preventivos.

Figura 4 – Visita ao abrigo de idosos.

A participação no evento Educação Com Ciência, da secretaria de Educação,
realizado no Centro de Convenções da Cascavel, também aconteceu na forma de
estande, reforçou a divulgação das informações oferecidas pelo projeto através de
folders explicativos, cartazes de auto-exame e prevenção do Câncer bucal.
Além da inserção em eventos desenvolvidos por outros órgãos, o Projeto de
Prevenção do Câncer Bucal desenvolveu atividades na praça da Catedral em
comemoração ao Dia do Dentista, 25 de outubro, na qual as equipes realizaram

suas tarefas e proporcionaram um dia de muita informação à comunidade.
Novamente a população foi orientada quanto as lesões mais freqüentes, etiologia e
tratamentos, além da realização de exames clínicos (figuras 5 e 6).
Pode-se citar que o reforço periódico das informações em eventos ajudou no
aumento da procura por cuidados relacionados à prevenção do câncer bucal na
Clínica de Odontologia da UNIOESTE, bem como a participação de um número
cada vez maior de pessoas nos eventos promovidos pelo projeto.
Estima-se que entre 2004 e 2005, foram realizados aproximadamente 1000 exames
clínicos e destes, 350 encaminhamentos para a Clínica Odontológica da UNIOESTE
para dar seqüência ao diagnóstico e/ou tratamento das lesões detectadas. Ainda
pode-se ressaltar que mesmo não sendo o público alvo do projeto, a presença
relevante de crianças e jovens em todos os eventos em que foi desenvolvido,
propiciou informações até mesmo aos adultos e idosos familiares que não estavam
presentes, pois estes jovens eram orientados a transmitir os conhecimentos ali
adquiridos.

Figura 5 – Comemoração do Dia do Dentista.

Figura 6 – Envolvimento da população nas atividades.

CONCLUSÕES: A integração dos discentes em atividades comunitárias aproximou
a Universidade das comunidades, integrando o ensino e extensão, possibilitando
uma vivência baseada no respeito e valorização do ser humano como um ser
integral.
A inserção do projeto em outros eventos possibilitou a disseminação da informação
a um número maior de pessoas, valorizando o trabalho de extensão realizado,
divulgando o propósito do projeto e favorecendo o surgimento de novos convites
para participação em eventos relacionados à Saúde no ano de 2006.
Acredita-se que através deste projeto, a universidade cumpre seu importante papel
como multiplicadora de conhecimentos, formadora de opiniões, construtora de
saberes, transformadora de hábitos, não se restringindo apenas à formação técnica
do acadêmico, mas também repassando conhecimentos adquiridos com a pesquisa
e o ensino para a comunidade.
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RESUMO: Os pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam perda
significativa no controle postural que afetam a sua capacidade de cumprir suas
funções independentemente. Com isso, há uma redução das informações sensoriais
oriundas do sistema visual, sistema vestibular assim como a diminuição da
somatossensação nos membros hemiparéticos. Este estudo teve por objetivo
analisar as componentes do equilíbrio na marcha de hemiplégicos que deambulam
com ou sem auxilio, através da posturografia dinâmica. Foram avaliados 9 pacientes
hemiplégicos com idade entre 20 e 76 anos. A avaliação foi realizada entre 1 e 12
meses após a lesão ter ocorrido. Pacientes com melhores condições de equilíbrio
deambulam sem auxílio.
PALAVRAS-CHAVES: Controle postural, Posturografia dinâmica, Hemiplegia.
INTRODUÇÃO: Para compreender o controle postural de um indivíduo devemos
conhecer a tarefa do controle postural e examinar o efeito do ambiente sobre esta
tarefa, pois este envolve o controle da posição do corpo no espaço, para o objetivo
duplo de estabilidade e orientação (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2003). A
postura estática humana é mantida através de um programa postural central
assistido por várias modalidades sensoriais, principalmente de origem vestibular,
visual, muscular, cutânea e interoceptiva. Juntos, estes sistemas interagem para a
estabilização e representação postural do corpo (PONTELLI et al, 2005). O controle
da postura consiste em um processo sofisticado que envolve a manutenção de
várias articulações e grupamentos musculares em relação geométrica uns com os
outros e com o ambiente. Neste processo, as informações visuais, vestibulares e
proprioceptivas são utilizadas, tanto na detecção de variações da posição de
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segmentos corporais e das pistas do ambiente, quanto no ajuste fino dos
movimentos da musculatura axial e proximal, com vistas à manutenção do equilíbrio
(RODRIGUES et al, 2003). Os componentes neurais essenciais para o controle
postural envolvem: (a) processos motores, incluindo sinergias da resposta muscular;
(b) processos sensoriais, abrangendo os sistemas visual, vestibular e
somatossensitivo; e (c) processos de integração de nível superior, essenciais para
mapear a sensação para a ação e garantir os aspectos de antecipação e adaptação
do controle postural (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2003). Do ponto de vista
evolucional, as informações da visão têm três utilidades principais: 1) a observação
de objetos móveis e imóveis, como alimento em potencial; 2) a manutenção de uma
postura adequada; e 3) a percepção de sua própria posição no espaço (COHEN,
2001; GUYTON, 2002). O sistema nervoso utiliza essas informações em quatro
tarefas: 1) auxiliar no controle do equilíbrio por meio da geração de reflexos
posturais que mantêm a cabeça ereta; 2) para ver claramente durante o movimento,
mantendo os olhos direcionados para o alvo desejado; 3) para facilitar a orientação
espacial pela sinalização da direção da gravidade e mantendo os limites de
alterações de pequenas distâncias da posição; e 4) para preparar para o reflexo de
“lute ou fuja” numa emergência (COHEN, 2001). Perturbações no sistema nervoso e
músculo-esquelético levam à degeneração do controle do equilíbrio. Este fato pode
não ser aparente até que o indivíduo seja privado do seu sistema de compensação,
pelo qual os sistemas íntegros suprem aquele que está deficitário devido à
capacidade de adaptação do SNC (TOOKUNI et al, 2005). Os pacientes com
Acidente Vascular Encefálico (AVE) apresentam perda significativa no controle
postural que afetam a sua capacidade de cumprir suas funções independentemente.
Suas respostas posturais podem ser atrasadas nos membros parético e a
organização sinergística dos músculos do membro parético também pode ser
interrompida. Durante a recuperação dos desafios ao equilíbrio, os músculos
proximais do membro hemiparético podem apresentar disparos antes dos músculos
distais ou muito depois deles. Pode também haver perda da ativação antecipatória
dos músculos posturais durante os movimentos voluntários, promovendo uma
instabilidade durante a execução de atividades funcionais. Ocorre também
dificuldade de modificar e adaptar os movimentos posturais às demandas mutáveis
da tarefa, o que pode dificultar a conservação da estabilidade em resposta às
mudanças na base de apoio ou pode não conseguir responder adequadamente aos
desafios do equilíbrio que varia em velocidade e amplitude (SHUMWAY-COOK &
WOOLLACOTT, 2003; SANVITO, 2002; UMPHRED, 1994). O hemiplégico possui
marcha característica, denominada marcha ceifante, onde, ao tentar fletir o membro
parético para dar o passo, ocorre abdução involuntária e excessiva desse membro,
que então descreve um arco semelhante ao movimento de uma foice (NUTRINI,
2003). A capacidade de ficar em pé constitui parte integrante da marcha funcional
normal. Uma postura ereta correta foi descrita como um estado de prontidão para
andar e, portanto, como marcha potencial (DAVIES, 1996). Os pacientes com
coordenação e tônus anormais não se ajustam normalmente às mudanças da
postura. O hemiplégico perde suas reações posturais automáticas normais contra a
gravidade e também a adaptação normal dos músculos contra a gravidade durante
os movimentos dos membros (BOBATH, 2001).

OBJETIVOS: Identificar as alterações das componentes do equilíbrio postural de
hemiplégicos que deambulam com e sem auxílio.
METODOLOGIA: Foram avaliados 9 pacientes hemiplégicos (4 homens e 5
mulheres), com idade entre 20 e 76 anos, 4 deambulavam com auxílio e 5 sem
auxílio. Todas as avaliações foram realizadas na Clínica de Fisioterapia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. A avaliação foi realizada
entre 1 a 12 meses após a lesão ter ocorrido. Os participantes foram avaliados
individualmente através do teste de Posturografia Dinâmica (CASTAGNO, 1996)
duas vezes com descanso de 10 minutos entre as provas. Foram avaliadas as
componentes do equilíbrio: somatossensorial, visual, vestibular e preferência visual.
Os pacientes foram avaliados de acordo com o tipo de marcha e a necessidade de
auxílio para a marcha, comparados ao valor padrão.
RESULTADOS: Nos hemiplégicos avaliados foram encontrados os seguintes
resultados para as componentes do equilíbrio: somatossensorial com auxílio 0,87,
sem auxílio 0,92, sendo o padrão 0,92; visual 0,86, 0,89 e 0,88; vestibular 0,78, 0,75
e 0,67. A preferência no grupo com auxílio foi 0,82, sem auxílio 0,81, sendo o padrão
0,95.
Tabela 01 – Médias das componentes sensoriais do equilíbrio e o valor de referência
para os grupos avaliados.
SOMATOSENSORIAL

VISUAL

VESTIBULAR

PREFERÊNCIA
VISUAL

C/AUX

0,87 ±0,02

0,86 ±0,12

0,78 ±0,11

0,82 ±0,12

S/AUX

0,92 ±0,03

0,89 ±0,09

0,75 ±0,09

0,92

0,88

0,67

GRUPOS

PADRÃO

0,81 ±0,09
0,95

Fonte: autor.
DISCUSSÃO: Muitos estudos que examinaram o efeito da visão sobre a postura
vertical imóvel analisaram a amplitude da inclinação com os olhos abertos e
fechados, descobrindo um aumento significativo na oscilacao em indivíduos normais
com os olhos fechados. Portanto, embora a visão não seja absolutamente
necessária para o controle da postura vertical imóvel, ela contribui ativamente para o
controle do equilíbrio durante essa postura. As informações visuais nem sempre são
uma fonte acurada de dados sobre a orientação do automovimento, elas podem ser
mal-interpretadas pelo cérebro. O sistema visual tem dificuldade para distinguir o
movimento do objeto, denominado exocêntrico, do automovimento, chamado
egocêntrico (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT, 2003). As informações
somatossensitivas parecem dominar o controle postural em resposta às
perturbações temporárias da superfície (DIENER et al. 1986). A contribuição do
sistema vestibular é muito menor do que a das informações somatossensitivas
(DIETZ et al., 1991). No hemiplégico ocorrem problemas sensoriais que contribuem

para o comprometimento do controle postural. Há uma redução das informações
sensoriais oriundas do sistema visual, assim como a diminuição da
somatossensação nos membros hemiparéticos. Pode apresentar dificuldades na
adaptação às informações sensoriais às demandas ambientais mutáveis, o que afeta
a capacidade de manter a estabilidade em certos ambientes. A incapacidade de
manter o equilíbrio, quando existe uma perda da redundância sensorial, pode ser um
fator fundamental nos problemas com o equilíbrio (SHUMWAY-COOK &
WOOLLACOTT, 2003). Os hemiplégicos podem manter a estabilidade na ausência
de dicas proveitosas, desde que informações somatossensitivas da superfície
estejam imediatamente disponíveis (LUNDY-EKMAN, 1999). No entanto, quando as
dicas somatossensitivas e visuais são reduzidas, o resultado é uma instabilidade
postural (ENOKA, 2000). Quando o conjunto de informações visuais, labirínticas e
proprioceptivas não é integrado corretamente no SNC, origina-se uma perturbação
do estado de equilíbrio, que pode ser manifestada por desequilíbrio corporal,
podendo culminar com o evento da queda (RIBEIRO E PEREIRA, 2005). Segundo
BOBATH (2001), todos os nossos movimentos são realizados em resposta a
estímulos sensoriais do mundo exterior que agem sobre o sistema nervoso central
por intermédio dos exteroceptores, sobretudo os receptores à distância, os olhos e
os ouvidos. Essas mensagens sensoriais são integradas em vários níveis do SNC e
produzem uma resposta coordenada conforme as exigências do ambiente. Os
movimentos iniciados desta forma são orientados através de todo seu curso por um
feedback constante (referência) proveniente dos proprioceptores dos músculos e
articulações. A falta de percepção de todo o lado hemiplégico, por exemplo, está
relacionado aos distúrbios sensoriais e de percepção. Neste estudo, a diminuição
das informações proprioceptivas pode ser a causa do auxílio para a marcha em
hemiplégicos. A incapacidade de adaptar os movimentos às demandas mutáveis da
tarefa é característica de muitos pacientes com disfunções neurológicas. As posturas
habituais influenciam a recuperação da estabilidade (DAVIES, 1996). Os resultados
mostram que os hemiplégicos que não apresentaram alterações nas componentes
do equilíbrio apresentam marcha sem auxílio, provalvelmante devido a qualidade e
quantidade de informações que contribuem para a manutenção da estabilidade
postural. A diminuição da componente preferência visual pode caracterizar
alterações centrais decorrentes do AVE, comum a ambos os grupos avaliados. Em
resumo, o controle postural inclui a organização de informações sensoriais múltiplas
em estratégias sensoriais para a orientação (SHUMWAY-COOK & WOOLLACOTT,
2003). Um exame específico das componentes do equilíbrio poderá fornecer a
adequada forma de tratamento para superar estas incapacidades.
CONCLUSÃO: Os hemiplégicos que deambulam com auxílio apresentam
diminuição na componente somatossensorial do equilíbrio. Todos os hemiplégicos
avaliados apresentaram diminuição na componente preferência visual.
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Barzotto, I. L. M.; Vendruscolo, A.

Área Temática: 06 (saúde)

Modalidade de apresentação: Painel

RESUMO:
A hipertensão arterial sistêmica (HAS), caracterizada pela elevação sustentada da
pressão arterial é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular e
renal. É considerada um dos principais fatores de risco de morbidade e mortalidade
cardiovascular, e por isso tem sido constante a preocupação em ampliar e
aperfeiçoar o método para diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial. Com o
objetivo de determinar os níveis de pressão arterial nos pacientes que recorrem à
farmácia escola da UNIOESTE, foram realizadas pesquisas durante um ano em 153
pacientes de Cascavel, PR. Do total de pacientes verificados, 90 (58,8%) dos
valores de pressão aferidos foram classificados como normais. Dos valores
alterados, a predominância foi de 19 (12,4%) para a hipertensão sistólica isolada.
Quanto à hipertensão normal limítrofe e a moderada, os valores foram de 11 (7,2%)
para cada uma. A hipertensão leve representou 12 (7,8%) dos valores encontrados,
e com menor freqüência, situou-se a hipertensão grave, com 10 (6,5%). A
prevalência de hipertensão arterial foi de 41,2%, tendo sido maior no sexo masculino
do que no feminino. O período que ocorreu o maior número de verificações foi o da
manhã, com 60,1%.

Palavras – chave: hipertensão arterial sistêmica, pressão arterial sistólica, pressão
arterial diastólica.

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), caracterizada pela elevação
sustentada da pressão arterial é um dos principais fatores de risco para doença

cardiovascular e renal. Aumenta a incidência de aterosclerose, associando-se com
aumento de incidência de cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular, vascular
renal e vascular periférica. Além disso, através da sobrecarga de trabalho crônica
imposta ao ventrículo esquerdo, a hipertensão arterial sistêmica é causa de
cardiopatia hipertensiva, etiologia comum de insuficiência cardíaca. De forma
análoga, é causa freqüente de insuficiência renal (FUCHS, WANNMACHER, 1998).
As complicações da HAS derivam das modificações anatômicas e fisiológicas
decorrentes do regime de pressão a que estão submetidas as câmaras cardíacas e,
também, da aceleração do processo aterosclerótico, atua sinergicamente com outros
fatores de risco aterogênicos como a hiperlipidemia, o diabetes mellitus, a
obesidade, o sedentarismo e o hábito de fumar, dentre outros (LOLIO, 1990).
Segundo o III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998), a prevalência da
hipertensão arterial é elevada estimando-se que 15% a 20% da população adulta
brasileira é rotulada como hipertensa. É considerada um dos principais fatores de
risco de morbidade e mortalidade cardiovascular. Devido a magnitude do problema,
tem sido constante a preocupação mundial em ampliar e aperfeiçoar o método para
diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial. O diagnóstico da hipertensão
arterial é basicamente estabelecido pelo encontro de níveis tensionais
permanentemente elevados acima dos limites de normalidade, quando a pressão
arterial é determinada por meio de métodos e condições apropriados. Portanto, a
medida da pressão arterial é o elemento-chave para o estabelecimento do
diagnóstico da hipertensão arterial (III CBHA, 1998). A verificação da pressão arterial
(PA) é um procedimento simples e essencial tanto para a detecção precoce como
para o acompanhamento dos pacientes hipertensos (MION, NOBRE, OIGMAN,
1998). De acordo com a Resolução 54/96 da Secretaria de Saúde do Estado do
Paraná, as farmácias podem realizar a verificação da pressão arterial, sendo este
serviço de responsabilidade do farmacêutico, o qual integrado à equipe de saúde
contribui para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes hipertensos.
OBJETIVOS: Verificar os valores da pressão arterial detectados nos pacientes
atendidos pela Farmácia Escola da UNIOESTE, bem como o período de
atendimento e o sexo dos pacientes atendidos.
METODOLOGIA: Durante o período de 06/01/04 a 19/07/04, foram coletados os
dados do Livro de Registro da Pressão Arterial da Farmácia Escola Unioeste Farma,
referentes ao número de procedimentos de verificação de pressão arterial
realizados, valores pressóricos obtidos, horários de execução e sexo dos pacientes.
Todas as verificações foram realizadas com esfigmomanômetro de coluna de
mercúrio certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). Os valores
pressóricos foram classificados segundo o III Consenso Brasileiro de Hipertensão
Arterial (1998). Para os casos de níveis pressóricos diastólicos proporcionalmente
maiores do que os níveis pressóricos sistólicos, a classificação foi realizada
seguindo o valor da pressão diastólica.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: A classificação da pressão arterial segundo o III
Consenso Brasileiro em Hipertensão Arterial (1998) está demonstrada na tabela 01
abaixo.

Tabela 01 – Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (adultos com mais de
18 anos de idade)
PAD (mmHg)

PAS (mmHg)

< 85

< 130

85 - 89

130 – 139

Normal Limítrofe

90 - 99

140 - 159

Hipertensão Leve (estágio 1)

100 - 109

160 - 179

Hipertensão Moderada (estágio 2)

≥ 110

≥ 180

Hipertensão Grave (estágio 3)

< 90

≥ 140

Hipertensão Sistólica Isolada

HSI
HG III

Classificação
Normal

19 (12,4%)
10 (6,6%)

HM II

11 (7,2%)

HL I

12 (7,8%)

NL

11 (7,2%)

HSI =0Hipertensão
20Sistólica Isolada
40
HM II = Hipertensão Moderada - estágio II
NL = Normal Limítrofe

1
1

N

90 (58,8%)

Grave
60HG III = Hipertensão
80
100 - estágio III
HL I = Hipertensão Leve - estágio I
N = Normal

Figura 01 – Gráfico dos níveis pressóricos encontrados conforme a
classificação utilizada
Como observado na figura 01, do total dos 153 pacientes, 90 (58,8%) dos valores de
pressão aferidos foram classificados como normais. Dos valores alterados,
representando 63 (41,2%) dos pacientes, a predominância foi de 19 (12,4%) para a
hipertensão sistólica isolada. Quanto à hipertensão normal limítrofe e a moderada,
os valores foram de 11 (7,2%) para cada uma. A hipertensão leve representou 12
(7,8%) dos valores encontrados, e com menor freqüência, situou-se a hipertensão
grave, com 10 (6,5%). Quanto ao sexo dos pacientes, das verificações em que se
encontrou a pressão arterial normal (90 pacientes), 74 (82,2 %) foram mulheres e 16

(17,8%) homens e da normal limítrofe, de um total de 11 pacientes, 05 (45,5%) foram
mulheres e 06 (54,5%) homens. Dos valores alterados para a hipertensão sistólica
isolada (19 pacientes), 08 (42,1%) foram mulheres e 11 (57,9%) homens. Quanto à
hipertensão moderada (11 pacientes) houveram 05 mulheres (45,5%) e 06 homens
(54,5%). A hipertensão leve esteve presente com 12 pacientes dos quais 05 foram
mulheres (41,7%) e 07 (58,3%) homens. Para a hipertensão grave, de um total de
10 pacientes (6,5%), 04 foram mulheres (40%) e 06 homens (60%). Neste estudo,
verifica-se que a prevalência da HAS é maior no sexo masculino, inclusive dentro de
cada modalidade levantada.

61 (40%)

92 (60%)

MANHÃ
TARDE

Figura 02 –
Classificação conforme o horário das verificações
Quanto ao horário, 92 (60,1%) verificações foram feitas no período da manhã, e 61
(39,9%) no período da tarde, conforme a figura 02.

101
(66%)

120
100
52
(34%)

80

HOMENS
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60
40
20
0
HOMENS
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Figura 03 Gráfico do total de verificações conforme o sexo
Quanto ao sexo, dos 101 pacientes pesquisados, 101(66%) foram mulheres e 52
(34%) homens (figura 03).
CONCLUSÃO: Apesar de terem sido encontrados em 90 pacientes valores de PA

normais, 33,9% dos pacientes apresentaram valores alterados, que indicam a
necessidade de verificações mais freqüentes, e que podem revelar a necessidade
de acompanhamento médico. Além disso, como toda medida, a PA pode apresentar
o fenômeno da regressão à média, devido a erro de medida ou à variabilidade
fisiológica. Assim, a Organização Mundial da Saúde preconiza que, exceto em
emergências, se façam ao menos três medidas em duas ocasiões diferentes, sob
condições controladas, isto é, de acordo com um protocolo para minimizar vícios de
aferição, antes de se considerar um paciente como hipertenso (WHO, 1978). Outro
dado relevante desta pesquisa foi o fato de que a freqüência feminina nas
verificações foi 32% maior que a masculina, demonstrando talvez uma melhor
conscientização das mulheres sobre a necessidade do acompanhamento dos
valores da PA. No entanto, a maioria das pressões arteriais alteradas foram
encontradas em pacientes do sexo masculino. De acordo com CAR et al (1991)
citado por PÉRES, MAGNA, VIANA (2003), apenas um terço dos pacientes sempre
toma a medicação conforme a prescrição. Outro terço, às vezes, e um terço
raramente ou nunca a toma. Tais dados podem ser atribuídos ao cansaço do
paciente em viver na condição de "doente", situação esta que o uso da medicação
de algum modo salienta. Ou seja, tomar o remédio o faz lembrar de sua condição
crônica de saúde, podendo levá-lo a evitar esta situação. Este é mais um ponto
importante no monitoramento da PA, qualquer esquecimento ou não adesão ao
tratamento pode ser evidenciado por um aumento desta, o que poderá ajudar na
conscientização do paciente quanto ao uso correto do medicamento. Segundo
LOLIO (1990), os estudos de prevalência da HAS são em geral extremamente caros
e de abrangência restrita. A maioria das informações rotineiras sobre a doença
depende de dados secundários, dentre os quais cabe destacar as estatísticas de
mortalidade, as estatísticas de morbidade hospitalar, além de informações sobre
incapacitações temporárias ou permanentes decorrentes da HA. Estes dados
permitem ter uma idéia de magnitude da HAS na sociedade. Diante dos dados
levantados, pode-se concluir que se justifica a realização deste procedimento em
farmácia, considerando a alta prevalência da doença na população e tendo em vista
os valores alterados obtidos nas verificações. Também concluímos que estudos
maiores e mais abrangentes sobre a HAS são necessários e justificados, além de
trabalhos de conscientização da população. Na medida em que tivermos um melhor
monitoramento da PA por parte do próprio paciente, teremos como conseqüência
direta uma diminuição da incidência das doenças correlacionadas, aumentando a
qualidade de vida da população, e ao mesmo tempo diminuindo custos de
atendimento no setor de saúde pelas complicações geradas pelo descontrole da PA.
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CAPITAL SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM NA MARGEM DO RIO QUATI
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Área temática: Saúde
Apresentação: Oral
RESUMO: A pesquisa é uma proposta de estudo do capital social das famílias que
vivem na margem do Rio Quati, em Cascavel- Pr., sob uma ótica interdisciplinar
abordando o nível de participação e confiança. O perfil socioeconômico e
demográfico das famílias pesquisadas identifica as características especificas.
Tratar-se de uma pesquisa campo, exploratória, realizado, no mês de maio de 2005,
tendo como foco do estudo as famílias residentes, o instrumento utilizado foi à
entrevista semi-estruturada e a amostra consiste em 25 famílias.

PALAVRAS-CHAVE: Família, perfil, capital social.
INTRODUÇÃO:
O capital social “significa pensar em mecanismos que
proporcionem uma democracia social mais justa, implica trazer as pessoas para a
esfera pública. Tal transição depende, fundamentalmente, da capacidade do Estado
e de suas instituições de aceitar e valorizar essa participação. Uma democracia
social sem políticos ou cidadãos democráticos está fadada ao fracasso” Baquero
(2003, p. 84). Em Cascavel o Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,810, a taxa
de analfabetismo é de 0,930, a renda per capita é de R$ 347,00, a taxa bruta de
freqüência escolar é 0,930 e o índice de educação é de 0,937 e o município ocupa
na classificação do (IBGE, 2002) a 15 em nível estadual e 375 em nível federal,
sendo a esperança de vida ao nascer 69,604 anos. As famílias participam em grupos
religiosos, associações, Pastorais e escola, sendo, as regras de reciprocidade
altamente produtiva de capital social são aquelas que se apóiam em contínua
relação de troca, e não supõem, necessariamente, permuta simultânea de itens de
igual valor ou expectativa de recompensa imediata, mas estão associadas a um
amplo sistema de intercâmbio, em que indivíduos conciliam interesses de
solidariedade (BONFIM; SILVA, 2003, p. 115). Também, foi medido o nível de
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confiança dos membros das famílias nos amigos, vizinhos, no governo, na
sociedade, nas instituições, nos políticos e nos partidos políticos. Sendo que para o
bom funcionamento das instituições políticas é imperativa a confiança dos cidadãos
nelas. Portanto, o capital social é um importante instrumento de desenvolvimento
das pessoas para agirem coletivamente, pode ser o mecanismo que estava faltando
para gerar uma democracia mais eficiente e com qualidade, em que as demandas
de grupos tradicionalmente excluídos não sejam esquecidas, ao mesmo tempo em
que tais experiências fortaleçam o conceito de cidadania (BAQUEIRO, 2003, p. 91104).
CAPITAL SOCIAL: O cidadão, para ser pleno sujeito histórico competente, não
pode apenas possuir consciência crítica, mas saber manejar e reconstruir
conhecimento, com qualidade formal e política (DEMO, 1997). A família tem um
papel central no desenvolvimento das pessoas, especialmente das crianças, não
somente porque garante sua sobrevivência física, mas também porque é ali que se
realizam as aprendizagens básicas necessárias para o desenvolvimento autômato
do indivíduo dentro da sociedade (BRASIL, 2000).
A família é considerada como uma unidade social básica e universal. Básica porque
dela depende a existência da sociedade e universal, pois é encontrada em todas as
sociedades humanas, de uma forma ou de outra (DIAS, 2000). A família esta
inserida na comunidade que “abrange todas as formas de relacionamento
caracterizadas por um grau elevado de intimidade pessoal, profundeza emocional,
engajamento moral, coerção social e continuidade no tempo, ou seja, a fusão do
sentimento e do pensamento, da tradição e da ligação intencional, da participação e
da volição” (NISBET, 1973 apud FORACHI; MARTINS, 1977, p. 255).
O espaço social é um espaço multidimensional constituído de campos relativamente
autônomos quanto ao seu funcionamento e suas transformações. No interior de
cada um desses campos – estruturados conforme o quantun de capital social os
ocupantes das posições dominantes e os ocupantes das posições dominadas se
encontram envolvidos em lutas simbólicas pelo poder (BOURDIEU, 1989). As
pessoas, as famílias, os grupos são, essencialmente, capital social e cultura. São
portadoras de atitudes de cooperação, valores, tradições, visões da realidade – que
constituem sua própria identidade (KLIKSBERG, s/d).
Para Baqueiro apud Nazzari (2003), o capital social surge como uma ponte entre o
mundo real e o teórico, na medida em que proporciona um conjunto de recursos
inerentes às relações sociais, tornando possível atingir determinados objetivos que
não seriam alcançados na sua ausência. Segundo o entendimento de PUTNAN
(1996), o capital social é fundamentalmente, formado pelo grau de confiança
existente entre os atores sociais de uma determinada sociedade, pelas normas de
comportamento cívicas praticadas e pelo nível de associativismo que a caracteriza.
Portanto, o capital social é para Baquero (2003) um potencial e poderoso conceito
explicativo nas Ciências Sociais. Ao contrário da cultura política, que enfatiza a
estabilidade ideológica e a estabilidade das democracias, a teoria do capital social
tem no âmago de sua análise o desempenho das instituições democráticas. “A teoria
e a política do desenvolvimento devem incorporar os conceitos de cooperação,
confiança, etnia, identidade, comunidade e amizade, já que estes elementos
constituem o tecido social em que se baseiam a política e a economia” (ARIZPE,

1997, apud KLIKSBERG, s/d, p. 15). “Estes fatores não apenas garantem o caráter
democrático da sociedade civil, mas também determinam o desempenho dos
governos locais e de suas instituições” (PUTNAM, 1996, p. 186). Neste sentido, “o
capital social é gerado por redes de confiança, que proporcionam o elemento de
previsibilidade que está ausente, tendo em vista o baixo estoque de racionalidade
formal nos sistemas políticos” (BAQUEIRO apud NAZZARI, 2003, p. 72).
Entretanto, para Becker (2003) a sociedade democrática só será efetivamente
democrática, se for organizada respeitando e desenvolvendo os valores de cada
região, já que a organizações da sociedade tornou-se pressuposto e resultado do
próprio processo de democratização e, este, fundamento dos padrões de
desenvolvimento. “A velocidade e a consistência de um movimento em direção à
formação de um sistema local de produção vai depender do grau de consolidação da
‘comunidade cívica’. Existindo esta consolidação, abre-se a possibilidade de
acumulação de “capital Social”. Quando isto ocorrer, a comunidade passa a se
organizar em torno do trabalho coletivo, incentivando a troca de experiências e
informações e aumentando a capacidade inovativa do sistema (PUTNAM apud por
BECKER, 2003, p. 133).
De acordo com Moraes (2003) aponta que a transição e a construção do futuro
dependem da qualidade e da vontade política, da organização popular, de diálogos e
de alianças ente os atores e os espaços de participação. Estes mecanismos
democráticos são formas concretas de pode, necessário para que a população local
possa atuar na defesa de seus interesses e na intervenção direta na tomada de
decisões. A suposição básica de Putnam (1996) é que membros de associações
tendem a ser política e socialmente mais ativos, dando apoio às normas
democráticas. Isto significa que a densidade de todos os tipos de associações em
uma dada sociedade representa o seu estoque de confiança e reciprocidade, isto é,
seu estoque de capital social. No entanto, ressalta-se que “confiança apresenta-se
como uma caixa-preta conceitual, passível de variadas interpretações. Está implícita
na rationale da pergunta a concepção da confiança como um atributo individual que
responde de maneira relativamente previsível (em princípio, relativamente
homogênea) a certos estímulos do contexto social em que operam esses indivíduos,
acabando por configurar uma ‘síndrome’ coletiva a partir da qual se identificaria um
indicador de certa ‘cultura política’ específica, favorável ou não à boa operação das
instituições políticas naquela dada sociedade” (REIS, 2003, p. 46).
No Brasil também existem experiências democráticas interessantes em que
governos locais, comprometidos com a democratização do sistema político,
procuraram reinventar as relações políticas por meio de inovações políticas
institucionais, como, por exemplo, por meio do orçamento participativo. Tais
inovações evidenciam um potencial elevado de solidariedade e aprendizagem
institucional em casos de governos dispostos a estabelecer processos públicos de
participação e deliberação política (FREY, 2001). Neste sentido, “[...] o dilema
enfrentado pelo país é de recursos econômicos para satisfazer as demandas
materiais básicas que são insuficientes, levando a um processo acelerado de
desagregação da vida. A história recente tem mostrado que sociedades nessas
condições dificilmente promovem estabelecimento de culturas políticas participativas
contrário, caracteriza-se pela ineficiência, corrupção ou regimes despóticos”
(BAQUERO, 2003, p. 85).

Para Navarro et al. (2003) a produção e a organização do espaço pela sociedade
moderna realizam-se através do processo de trabalho, portanto, a relação
sociedade/natureza se faz através do trabalho e leva as transformações territoriais
para a construção de espaços diferenciados, conforme os interesses da produção no
momento. Deste modo, nas sociedades estudadas é um fato bastante conhecido à
participação, de forma passiva, em igrejas e associações religiosas, freqüentemente
resultado de uma pressão social e moral existente que torna o não-pertencimento às
igrejas dominantes um empecilho à ascensão social. Em contrapartida, observa-se
em países em desenvolvimento como o Brasil exatamente o contrário: pessoas,
engajadas em atividades de grupos comunitários ou religiosos, mas sem
pertencerem à categoria de membros formais de tais organizações.
OBJETIVO: Identificar o capital social das famílias que vivem na margem do Rio
Quati.
METODOLOGIA: Tratar-se de uma pesquisa campo, exploratória é descritiva,
porque o foco essencial reside no desejo de conhecer a comunidade, seus traços
característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, seus professores, sua
educação, sua preparação para o trabalho, seus valores, etc., (TRIVIÑOS, 1994).
Amostra constitui-se de 25 famílias residentes à margem do Rio Quati no município
de Cascavel/PR, o critério de seleção considerou as residências construídas no
terreno que faz divisa como o rio, ou seja, na margem. O instrumento utilizado foi a
entrevista semi-estruturada e a coleta do material foi no mês de maio de 2005. O
método de análise utilizado foi o quantitativo no primeiro momento, utilizado para
qualificação dos dados obtidos e qualitativos para responde as questões muito
particulares.
RESULTADOS: O perfil das famílias pesquisadas ficou assim constituído, quanto ao
sexo, observou-se que 47,8% são do sexo feminino e 52,2% são do sexo masculino.
Com relação à idade, constatou-se que o maior percentual de 22,2% na faixa etária
consideradas como crianças. Já na faixa etária de 11 a 20 anos o percentual foi de
21,1%, sendo esta população considerada adolescentes, e na idade de 21 a 30 com
16,7%, enquanto que na faixa etária de 41 a 50 anos observamos-se 14,5%. Já na
faixa etária acima dos 50 anos o percentual foi de 15,5%. Na faixa etária de 31 a 40
anos os dados foram de 10%.
Quanto ao nível de escolaridade, constatou-se que 5,5% são analfabetos, o maior
percentual, 32,2% , refere-se ao ensino fundamental incompleto, no ensino
fundamental completo o índice é de 14,5%. Já no ensino médio incompleto é de
6,6% e no ensino médio completo apurou-se o índice de 21,2%. Quanto ao curso
superior, verificou-se que 7,8% têm curso superior incompleto e apenas 1,2% possui
ensino superior completo. O índice de 7,7% foi atribuído às crianças sem idade
escolar e 3,3% para aquelas atendidas na educação infantil 3,3%. Sendo que, a
família desempenha um papel primordial na transmissão da cultura, nas tradições
espirituais, na manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação das técnicas e
do patrimônio. São com ela disputadas por outros grupos sociais, a família prevalece
na primeira educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua, segundo
Bock citado por Rocha et al. (2001).
Quanto a renda 32% das famílias apresentam renda entre R$ 100,00 a 500,00, 32%

têm renda de R$ 501,00 a 1.000,00. O índice de 28% aponta rendimentos de R$
1.001,00 a 2.000,00, sendo apontado o índice de 4% para as famílias com renda
superior a R$ 4.000,00. A pesquisa também constatou uma família que não
apresenta nenhum tipo de renda, se mantendo com cesta básica, cedida pelo SOS
(Prefeitura de Cascavel). Em Cascavel o Índice de Desenvolvimento Humano é de
0,810, a taxa de analfabetismo é de 0,930, a renda per capita é de R$ 347,00, a taxa
bruta de freqüência escolar é 0,930 e o índice de educação é de 0,937 e o município
ocupa na classificação do (IBGE, 2002) a 15 em nível estadual e 375 em nível
federal, sendo a esperança de vida ao nascer 69,604 anos.
Com relação a participação das famílias nos grupos, os resultados evidenciaram
que, o maior índice de participação esta relacionada a grupos religiosos com 64% de
participação, o segundo é a participação na escola com um índice de 44%, as
pessoas que participam de grupo de pastoral representa 40% e os entrevistados que
participam de associações representam 20%. As regras de reciprocidade altamente
produtiva de capital social são aquelas que se apóiam em contínua relação de troca,
e não supõem, necessariamente, permuta simultânea de itens de igual valor ou
expectativa de recompensa imediata, mas estão associadas a um amplo sistema de
intercâmbio, em que indivíduos conciliam interesses de solidariedade (BONFIM;
SILVA, 2003). Na Tabela 1 apresenta-se os resultados do nível de confiança das
famílias que residem na margem do rio Quati:
Tabela 1 – Nível de confiança
Variáveis
Confia nos amigos
Confia nos vizinhos
Confia no governo
Confia na sociedade
Confia nas instituições
Confia nos políticos
Confia nos partidos

Descrição
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Freqüência Absoluta
12
13
14
11
10
15
13
12
14
11
4
21
5
20

Freqüência Absoluta
48%
52%
56%
44%
40%
60%
52%
48%
56%
44%
16%
84%
20%
60%

O índice de 56% dos entrevistados confiam nos vizinhos. Para Putnam a confiança é
uma espécie de bem de valor variável que aumenta se é usado e diminui se é
deixado sem uso (PUTNAM, 1993 apud LUNDÄSEN, 2002). Em relação a confiança
no governo 40% confiam e 60% não confiam. Na sociedade os dados apresentam
que 52% confiam. Já, os dados sobre a confiança nas instituições apontam o índice
foi de 56% que confiam e 44% não confiam. Nos partidos políticos os dados
apresentam que 60% não confiam. O menor índice de confiança foi detectado nos
políticos com 16% de entrevistados afirmando que confiam e 84% não confiam, nos
amigos 52% não confiam.
Confiar em alguém implica a possibilidade de ficar desapontado. Uma vez
depositada a confiança, ela pode ser tanto honrada como violada pelo depositário.

Desta forma, assumir o risco de confiar pode valer a pena, pois é a única maneira de
obter informação sobre os incentivos do depositário (GAUTSCHI, 2000, apud
LUNDÄSEN, 2002). Segundo a teoria da cultura política, a confiança interpessoal e
a confiança nas instituições políticas são pré-condições para a formação de
associações secundárias que, por sua vez, podem agir como promotoras da
participação política e, conseqüentemente, no aperfeiçoamento da democracia. Para
o bom funcionamento das instituições políticas é imperativa a confiança dos
cidadãos nelas (BAQUERO, 2003).
Cidadania, mundo público aberto à discussão, alto nível de associativismo, relações
de confiança e reciprocidade disseminadas na sociedade, relações individuais não
segmentadas; para além do grupo social familiar e, finalmente, experiência de
governo comunal, em que a participação popular é a tônica e a informação circula
sem grandes barreiras responsáveis por um desenvolvimento sustentável e
participativo (BONFIM; SILVA, 2003). Porque, as variáveis de desenvolvimento
humano refletem o conjunto das oportunidades que os indivíduos possuem a seu
favor para alcançar funcionalidades, tanto as elementares – nutrição, abrigo e saúde
– quanto as que envolvem auto-respeito e integração social (SEN, 2000 apud
BRAGA, 2004).
CONCLUSÃO: Ao termino do trabalho realizado observou-se que existem relações
conflituosas e uma grande diferença da renda, onde constatou-se que as famílias
sem nenhum tipo de rendimento, mantidas por programas assistências da Prefeitura
de Cascavel, e outra família com renda superior a R$ 4.0000,00 mensais. O índice
de 32,2% dos membros das famílias está cursando ou não conclui o ensino
fundamental, enquanto 1,2% possui ensino superior completo. Os índices
demonstram que o maior percentual, 21,1% recaiu para a idade de 11 a 20 anos,
evidenciando que somos um país de jovens. Os maiores índices de confiança estão
depositados nos vizinhos e nas instituições, com 56% e os menores índices são dos
partidos com 16% e dos políticos com 20%, deve-se ressaltar que a pesquisa foi
realizada no mês de maio, antes dos escândalos do mensalão, que envolverão
vários parlamentares e dirigentes de partidos políticos. Conclui-se que, o grupo de
famílias estudadas apresenta uma grande diversidade de formas, tamanhos e
relações, que evidenciam uma sociedade estratificada e desigual e uma das formas
para minimizar é o associativismo, através de ações conjuntas, a comunidade
buscar soluções para os problemas que afeta a qualidade de vida das famílias
residentes a margem do rio Quati.
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CORPOREIDADE E CINESIOTERAPIA: SUAS INTER-RELAÇÕES
Karen Andréa Comparin1
Joseane Rodrigues da Silva2
Área Temática 06: Saúde
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: A corporeidade é um tema bastante novo e trata-se da observação, da
abordagem do indivíduo nos aspectos físico, psicológico, social e cultural. A
cinesioterapia, como a própria palavra designa, é a terapia através do movimento,
dos exercícios, muito usada na prática fisioterapêutica. Levando em consideração a
relevância dos dois temas, este trabalho teve por objetivo esclarecer e orientar os
acadêmicos do curso fisioterapia a respeito da atuação do profissional fisioterapeuta
sobre a corporeidade associada à cinesioterapia. Para isso, foi necessário
apresentar aos acadêmicos os conceitos básicos sobre a corporeidade e a
cinesioterapia, abordando a inter-relação entre elas, especificamente. O trabalho
teve como procedimento metodológico principal a elaboração e apresentação de
palestras aos acadêmicos sobre os temas abordados. Ao todo foram vinte e dois
encontros, com dezesseis assuntos diferentes, sendo que, o projeto se mostrou bem
recompensador, onde houve um interesse grande pelos acadêmicos e a certeza de
ter despertado neles um espírito mais humanizado para o atendimento ao paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Corporeidade; Cinesioterapia.
INTRODUÇÃO: O corpo sempre foi objeto de muitas pesquisas nos mais variados
campos de atuação, nas ciências da saúde, humanas, exatas e sociais. Para quem
atua na área da saúde, talvez pela própria formação acadêmica é mais fácil
visualizar o corpo como biológico, químico e psicológico, mas é difícil visualizá-lo
como um corpo sociocultural e as relações que nele interferem.
A corporeidade é o corpo integral, corpo este, que deve ser observado e tratado na
sua totalidade, ou seja, nos aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais.
Para entender melhor a corporeidade, no que diz respeito aos aspectos
socioculturais, Carmo (2000, p. 81-82) coloca que:
O corpo é natureza, na medida em que é do mesmo tecido das
coisas do mundo, é submetido a elas, vive em relação a essas coisas
e é dependente, também, do domínio biológico. Entretanto,
transcende essas imposições: o corpo é também cultura, pois o
1 Fisioterapeuta, Mestre em Linguagem e Sociedade, docente do Curso de Fisioterapia
Unioeste/Cascavel; karencomparin@gmail.com
2 Fisioterapeuta, Mestre em Gerontologia, docente do Curso de Fisioterapia Unioeste/Cascavel.

homem ultrapassa a fronteira do animal, institui níveis da ordem
simbólica, transforma o mundo, cria e recria culturas. [...] Há no corpo
entrelaçamento entre natureza e cultura, pois os gestos mais simples,
como um sorriso de criança, a alegria, a tristeza, etc., são tanto
naturais quanto culturais.

E ainda, outro exemplo bem interessante do corpo enquanto cultura:
[...] a mímica da cólera ou a do amor não são as mesmas para um
japonês e para um ocidental. Mais precisamente, a diferença das
mímicas esconde uma diferença das próprias emoções. Não é
apenas o gesto que é contingente em relação à organização corporal,
é a própria maneira de acolher a situação e vivê-la. O japonês
encolerizado sorri, o ocidental enrubesce e bate o pé, ou então
empalidece e fala com uma voz sibilante. Não basta que dois sujeitos
conscientes tenham os mesmos órgãos e o mesmo sistema nervoso
para que em ambos as mesmas emoções se representem pelos
mesmos signos. O que importa é a maneira pela qual eles fazem uso
de seu corpo [...] (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 256-257).

Para Polak (1997), a cultura tem influência precisa sobre o corpo, e dita normas que
normalmente são seguidas. Essas normas determinam a maneira de agir, pensar e
sentir do ser humano, modos reproduzidos no seu corpo, atribuindo a ele um
significado particular em cada sociedade, em cada cultura. Dessa forma, embora o
corpo assuma um caráter universal, ele é influenciado e afetado pela religião, pelos
mitos da sociedade a que pertence, pela educação familiar, pelas forças individuais
e coletivas, ou seja, pela cultura que intervém sobre ele.
Assim, o corpo deve ser entendido como corporeidade. A partir do momento que isso
acontece, você não tratará mais um joelho, você tratará uma pessoa, que tem um
joelho necessitando de cuidados.
A cinesioterapia é o tratamento através do movimento e engloba técnicas e recursos
variados. Inclui exercícios manuais, alongamentos, fortalecimentos, técnicas
posturais, mobilizações, exercícios proprioceptivos, entre outros.
A cinesioterapia é um dos recursos disponíveis ao fisioterapeuta e que a maioria
deles se utiliza para prescrever seus tratamentos.
É o elemento central na maioria dos planos de assistência da fisioterapia,
complementado por outras intervenções, com a finalidade de aprimorar a função
física, o estado de saúde e a sensação geral de bem-estar, e também prevenir e
reduzir a perda funcional ou incapacidade do paciente ou cliente. As decisões acerca
da intervenção através da cinesioterapia devem basear-se nos objetivos individuais,
que possibilitem o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo (HALL; BRODY,
2001).
A corporeidade deveria ser aplicada a todas as áreas de atuação, se falando nesse
momento especificamente na área da saúde. Muitas vezes é possível visualiza-la
facilmente na teoria, mas na prática, no dia-a-dia da abordagem do paciente,
atende-se sem individualidade de tratamento. É comum na prática fisioterapêutica
utilizar-se de protocolos de atendimento, onde todos os pacientes com as mesmas
patologias são tratados iguais, sem levar em consideração suas características
físicas individuais, o aspecto psicológico que apresenta e as condições em que vive.
Talvez, de qualquer forma, o exercício a ser prescrito seja o mesmo, no entanto, a
abordagem será outra, e na prática é isso que faz a diferença para um tratamento de
sucesso.
A corporeidade é um tema bastante novo e relevante, que está sendo cada vez mais

estudada pelos profissionais da saúde. Filósofos e antropólogos já usam o corpo
como objeto de estudo a bastante tempo, desde a antiguidade, no entanto, é
somente agora que esta temática está sendo mais abordada e introduzida na
graduação dos cursos da área da saúde.
O corpo é o meio de trabalho e estudo do profissional da saúde, e diante disso, é
relevante introduzir o assunto corporeidade já na formação desses profissionais,
portanto, no período da sua graduação.
Levando em consideração que o Curso de Graduação em Fisioterapia da Unioeste,
na sua grade curricular não contempla nenhum assunto relacionado à corporeidade,
consideramos importante introduzir a temática aos alunos interessados, no entanto,
associando a corporeidade a outro tema, a cinesioterapia, muito usada pelos
estudantes e por todos os profissionais fisioterapeutas, tornando dessa forma o
assunto mais prático e atrativo aos acadêmicos. O produto final, com certeza será
um tratamento mais humanizado ao cliente, onde todos ganham, o terapeuta em
credibilidade e o paciente que diante de um bom resultado, retorna ao estado de
saúde mais rapidamente.
OBJETIVOS: Acerca do tema corporeidade e cinesioterapia, o projeto teve como
objetivo esclarecer e orientar os acadêmicos do curso fisioterapia a respeito da
atuação do profissional fisioterapeuta sobre a corporeidade associada à
cinesioterapia. Para isso, foi necessário apresentar aos acadêmicos os conceitos
básicos sobre a corporeidade e a cinesioterapia, abordando a inter-relação entre
elas, especificamente.
MÉTODOS: O projeto foi desenvolvido seguindo os passos a seguir. Primeiramente
se mostrou necessário fazer uma revisão bibliográfica sobre os temas corporeidade
e cinesioterapia, para que houvesse uma atualização e aperfeiçoamento dos
conhecimentos e assim, uma maior interação entre todos os colaboradores do
projeto. Para isso, foram feitos grupos de estudo, visando também elaborar o
material pedagógico que seria utilizado nas palestras.
Foram realizadas palestras aos acadêmicos de fisioterapia interessados sobre o
tema cinesioterapia, aproveitando para fazer uma revisão geral e abordar técnicas
atuais sobre o assunto. Após foi feita uma contextualização geral sobre a
corporeidade e por fim, as inter-relações entre as duas temáticas.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Foram elaboradas e apresentadas palestras para os
acadêmicos de fisioterapia, com os temas abaixo relacionados:
• Cinesiologia (2 palestras ou encontros);
• Introdução à Biomecânica (2 palestras);
• Biomecânica da Coluna Vertebral e Sacro-Ilíaco (2 palestras);
• Introdução à Cinesioterapia (1 palestra);
• Osteopatia (2 palestras);
• Bola Suíça (1 palestra);
• Mckenzie (1 palestra);
• Músculo-Energia (1 palestra);
• Cadeias Musculares (2 palestras);
• Stretching Global Ativo (1 palestra);

• Reeducação Vestibular (2 palestras);
• Propriocepção (1 palestra);
• Cinesioterapia aplicada à criança (1 palestra);
• Cinesioterapia aplicada à mulher (1 palestra);
• Cinesioterapia aplicada ao idoso (1 palestra);
• Corporeidade e suas inter-relações (1 palestra).
Conforme abordado anteriormente, iniciou-se com o tema cinesioterapia, fazendo
uma revisão geral sobre o assunto, para após introduzir técnicas cinesioterápicas
atuais, sendo que, a maioria das palestras contemplou assuntos teóricos e práticas
relacionadas. Por fim, para fazer o fechamento dos assuntos abordados, houve a
contextualização da corporeidade e suas inter-relações.
Ao todo foram vinte e dois encontros, com dezesseis assuntos diferentes, sendo que
quando se descrevem duas palestras ou encontros, significa e naquele assunto foi
necessário dois encontros para findar o conteúdo.
CONCLUSÕES: O projeto se mostrou bastante recompensador, pois, houve um
número grande de acadêmicos interessados, participantes ativos. Para os
colaboradores foi também uma experiência enriquecedora, com troca de
experiências e um maior aprofundamento nos assuntos.
O fisioterapeuta, assim, como os outros profissionais da saúde, devem ser os
agentes facilitadores do equilíbrio da saúde de seu cliente. Equilíbrio que pode ser
alcançado mais facilmente com ações sobre a corporeidade. Seja com a
cinesioterapia, ou outra técnica aplicada para o retorno à saúde do indivíduo, a
integralidade e a individualidade, devem ser percebidas e assistidas, assim, o
sucesso do tratamento será garantido.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, sensibilizar os participantes da
oficina cuidando do ostomizado, para que todos tenham acesso a informações
e saibam como cuidar da pessoa ostomizada. Faz parte de um trabalho que
vem sendo desenvolvido junto ao Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste
do Paraná, por meio do Projeto de Extensão Assistência de Enfermagem ao
Ostomizado. No referido projeto são atendidos os ostomizados de Cascavel e
municípios pertencentes a 10ª Regional de Saúde de Cascavel. Os
ostomizados que residem fora da área de abrangência da 10ª Regional, são
atendidos no Núcleo e encaminhados para suas cidades de origem. Na oficina,
os participantes aprenderão o que é uma ostomia, os tipos, as causas, tipos de
equipamentos, dispositivos e vão saber principalmente como cuidar. Oficinas
como esta, devem acontecer sempre, pois esse é um problema de Saúde
Publica, e todos os municípios devem ter um programa para atender essas
pessoas com distribuição de materiais de boa qualidade e quantidades
suficientes para caso tipo. A troca de equipamento, a limpeza, quem vai trocar,
quem e quando se deve esvaziar, também serão abordados. A contribuição
esperada é de que quanto mais pessoas souberem o que é um ser ostomizado
e como cuidar, menos pessoas sofrerão quando necessitarem de uma ostomia.
Contato: lorenagemelli@hotmail.com, ou fone 3038-6090.
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RESUMO
A grande incidência de lesão cerebral decorrente de Acidente Vascular Encefálico
(AVE) motiva diversos estudos e o desenvolvimento de terapias capazes de
minimizar ou extinguir suas seqüelas. A reaprendizagem motora e recuperação de
funções perdidas em decorrência de lesão cerebral em adultos é a primeira causa
de procura do programa de fisioterapia. O programa terapêutico com abordagem
orientado a tarefas utiliza uma avaliação onde são considerados os diferentes
sistemas que participam do movimento e o comportamento motor nas capacidades
funcionais, descrição das estratégias empregadas para obter as habilidades
funcionais e quantificação dos comprometimentos sensoriais, motores e cognitivos.
Esta oficina tem por finalidade divulgar a terapia orientada a tarefas como base para
um processo de recuperação funcional e integração social aos portadores de
seqüela de AVE. Foi exposto e discutido em plenária aberta questões referentes ao
AVE suas conseqüências, prevenções e cuidados elementares. Benefícios como
melhora na qualidade de vida, retorno às atividades de acordo com as possibilidades
e a diminuição da desorientação da família é o retorno desejado com este trabalho.
FORMAS DE CONTATO
e-mail: ceafit@yahoo.com
Fone: (45) 3220-3157
erosania@unioeste.br
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Área 03 – Saúde
Modalidade de apresentação: Painel
RESUMO: As parasitoses intestinais constituem-se um grave problema de saúde
pública, associando-se freqüentemente a quadros de diarréia crônica e desnutrição.
Creches, escolas e abrigos contribuem para a infecção devido ao contato direto entre
as crianças que, normalmente, possuem hábitos higiênicos mais precários ou
ausência de imunidade a reinfecções. Amostras de fezes foram analisadas para
observar-se a frequência de parasitas intestinais nas crianças, mantidas em
instituições que abrigam menores, com o objetivo de tratá-las adequadamente e
realizar ações de prevenção dessas doenças. Entre as 131 amostras analisadas,
43,51% apresentaram-se positivas para parasitas intestinais. Após o tratamento em
duas instituições, um índice de positividade de 6,11% ainda foi encontrado em
crianças de uma mesma instituição, podendo este quadro estar relacionado à
ineficácia do tratamento ou à reinfecções. Novo tratamento mostrou a negativação dos
exames. Atividades de prevenção para manter o controle das parasitoses intestinais e
impedir novos casos de infecção, estão sendo elaboradas.
PALAVRAS-CHAVE: parasitoses intestinais, crianças, orfanatos.
INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde
pública, sendo um dos principais fatores debilitantes da população, associando-se
freqüentemente a quadros de diarréia crônica e desnutrição, comprometendo, como
conseqüência, o desenvolvimento físico e intelectual, particularmente das faixas
etárias mais jovens da população . Em crianças de 0 a 5 anos, por apresentarem,
normalmente, hábitos higiênicos mais precários ou ausência de imunidade a
reinfecções, o parasitismo intestinal torna-se mais freqüente (Giraldi, et al.,2001).
Creches, escolas e abrigos contribuem para a infecção devido ao contato direto entre
as crianças. Em decorrência dos efeitos deletérios à saúde dos indivíduos, vários
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programas têm sido dirigidos para o controle das parasitoses intestinais em diferentes
países, mas, infelizmente, constata-se um descompasso entre o êxito alcançado nos
países mais desenvolvidos e aquele verificado nas economias mais pobres. Além do
custo financeiro das medidas técnicas, a falta de projetos educativos com a
participação da comunidade, dificultam a implementação das ações de controle. Há
que se considerar, portanto, que além da melhoria das condições sócio-econômicas e
de infra-estrutura geral, o engajamento comunitário é um dos aspectos fundamentais
para a implantação, desenvolvimento e sucesso dos programas de controle. A
quimioterapia entra como estratégia de controle da morbidade, redução da
transmissão e diminuição de reinfecções (Morrone,et al., 2004)
OBJETIVOS: Diagnosticar parasitoses intestinais em crianças de orfanatos e abrigos
de menores do município de Cascavel, realizar e acompanhar o tratamento adequado
e desenvolver atividades de prevenção nas instituições pesquisadas.
MÉTODOS: Amostras de material fecal de 131 crianças, abrigadas em três
instituições, foram coletadas em recipientes adequados e encaminhadas ao
Laboratório de Parasitologia Clínica da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
Campus Cascavel. As amostras foram conservadas em formaldeído a 10% e mantidas
sob refrigeração. As análises foram realizadas pelos métodos a fresco, sedimentaçãoespontânea e centrífugo-flutuação (De Carli, 2001). Os resultados foram analisados e
a escolha do tratamento adequado foi feita entre os acadêmicos de Farmácia e o
pediatra, colaborador do projeto. A administração dos medicamentos foi realizada nas
próprias instituições pelos acadêmicos, sob orientação do coordenador, utilizando-se
medicamentos de dose única para melhor adesão das crianças à terapêutica. Após
um período aproximado de 30 dias, novas coletas forma realizadas para verificar a
eficácia da terapêutica e os exames foram realizados pelos mesmos métodos citados
anteriormente. As crianças com amostras positivas, foram tratadas novamente.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Entre as 131 amostras analisadas, 43,51%
apresentaram-se positivas para parasitas intestinais (Fig.1), sendo encontrados, na
maioria delas, mais de um parasita (Tab. 1). Este índice de parasitismo é maior que o
encontrado em outros trabalhos realizados no mesmo município com escolares
(Martinichen et al., 2004; Ferreira et al.,2004), possivelmente devido ao baixo nível
sócio-econômico que essas crianças apresentavam antes de serem levadas às
instituições. Após o tratamento das crianças de duas instituições, com anti-helmíntico
e protozoaricida, novas coletas de material fecal foram feitas para observar a eficácia
da medicação. Um índice de positividade de 6,11% ainda foi encontrado (Fig.2), sendo
que todas as crianças ainda parasitadas pertenciam à mesma instituição. A
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positividade pode ter ocorrido devido à ineficácia do tratamento ou à reinfecções,
relacionadas à água, alimentos ou ao ambiente (Bezerra et al, 2003). O tratamento foi
repetido para as crianças ainda parasitadas e os exames, devido à negativação,
mostraram o controle da parasitose após essa segunda terapêutica. Os
medicamentos para atender às crianças da terceira instituição, estão sendo
providenciados para o tratamento e as mesmas ações de controle de cura serão
implantadas.

Figura 1 - Frequência de parasitas intestinais

43,51%

56,49%

Tabela 1. Distribuição percentual de parasitas intestinais nas amostras de fezes
analisadas

Parasitas intestinais

Nº de casos

Porcentagem

Entamoeba coli

19

14,50%

Entamoeba histolytica/dispar

8

6,11%

Veridiana Lenartovicz. Mestre em Ciências Biológicas – Biologia Celular. Docente da disciplina de
Parasitologia Clínica do Curso de Farmácia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus Cascavel veridiana@unioeste.br. (45)3220-3156.

Parasitas intestinais

Nº de casos

Porcentagem

Endolimax nana

14

10,69%

Giardia lamblia

6

4,58%

Iodamoeba butschilii

4

3,05%

Hymenolepis nana

11

8,40%

Ascaris lumbricoides

2

1,53%

Trichuris trichiura

2

1,53%

Enterobius vermicularis

1

0,76%

Ancilostomídeos

1

0,76%

Gráfico 2 - Índice de positividade antes
e após tratamento
43,51%

6,11%

Antes do tratamento

Após o tratamento
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Área Temática: Saúde
Apresentação: Oral
RESUMO: A saúde é um tema que vem ganhando extrema importância nas últimas
décadas junto à comunidade e o meio científico. Entende-se que a saúde da
população depende dos recursos e saberes dos quais disponha cada sociedade, na
busca de alternativas para o bem-estar vislumbra-se na escola na formação
educacional das crianças, adolescentes e pais, não só a formação formal, mas
também a formação informal que constituirá a personalidade dos indivíduos. O
trabalho objetiva sensibilizar os pais através de oficinas de educação e saúde sobre
a importância desta, num âmbito geral, na família. Justifica-se a realização do
trabalho, por acreditar que partindo da educação, formal ou informal, é que o
indivíduo pode se conscientizar do quanto é importante cuidar da saúde para que se
tenha melhoria na qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Educação e Qualidade de Vida.
INTRODUÇÃO: Sentir-se bem sem sintomas, ter as condições básicas para
sobrevivência e estar amparado pelos avanços tecnológicos têm significado
aumento da esperança de vida. Para garantia da esperança de vida com qualidade
existe a necessidade dos indivíduos também se sensibilizar para cuidados básicos
com sua saúde que não dependem somente do Estado. Um dos meios de divulgar e
orientar a população que tem se demonstrado mais eficaz é a proposta da educação
e saúde. Entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de
experiências de aprendizagem delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias
conducentes à saúde. Ao fazê-lo, permitem distinguir com mais propriedade tipos de
1 Está reflexão faz parte do Projeto “Educação e Saúde uma proposta de trabalho aos pais da Escola Madre Boa
Ventura” ligada ao Grupo de Estudos em Saúde Coletiva – GESC.
2 Economista Doméstica. Mestre em Saúde Pública. Docente do Curso de Economia Doméstica – UNIOESTE.
lferreto@gmail.com.
3 Pós-graduando programação linguagem Java (CEFET/PR). Docente do Curso de Ec.Dom. UNIOESTE.
4 Licenciada em Economia Doméstica. Docente do Curso de Economia Doméstica – UNIOESTE
5 Economista Doméstica. Mestre em Economia Doméstica. Docente do Curso de Ec.Dom. UNIOESTE.

6 Economista Doméstica. Professora da Secretaria Municipal de Educação de Fco Beltrão.
7 Geográfa. Professora da Rede Estadual de Educação.

programas, de atividades e de procedimentos, que passam a ser mais bem
caracterizados por propostas que, dependendo das circunstâncias, poderão ser de
natureza educacional ou de natureza promocional. Ambas procuram sempre
contribuir para o alcance de melhores níveis de saúde da população focalizada. Na
prática, a educação em saúde constitui apenas uma fração das atividades técnicas
voltadas para a saúde, prendendo-se especificamente à habilidade de organizar
logicamente o componente educativo de programas que se desenvolvem em quatro
diferentes ambientes: a escola, o local de trabalho, o ambiente clínico, em seus
níveis de atuação, e a comunidade, compreendida aqui como contendo a saúde das
pessoas e seu comportamento – seus costumes, seus hábitos e a maneira como
vivem – estão estreitamente ligados. Define-se promoção em saúde como uma
combinação de apoios educacionais e ambientais que visam a atingir ações e
condições de vida conducentes à saúde (Candeias, 1997). Ao longo da História, os
maiores problemas de Saúde Pública geralmente estiveram relacionados com a vida
em comunidade. Ex: controle das doenças transmissíveis, melhoria do saneamento,
provisão de água e comida puras e em quantidades suficiente, assistência médica e
alívio das incapacidades. Achados do Império Romano (2100 – 1700 a.C), mostra
em ruínas de cidades o cuidado de se fazer a água escoar, bem como a presença
de grandes aquedutos de água. Para egípcios e hebreus, a limpeza relacionava-se à
religiosidade, ou seja, era necessário apresentarem-se limpos para serem puros aos
olhos de Deus. A enfermidade é inerente à vida, e o homem em todos os tempos se
esforça para enfrentá-lo o melhor possível. Os médicos antigos e medievais não
distinguiam as diferentes doenças e preocupavam-se com os grupos de sintomas –
no entanto, notaram-se a transmissibilidade de certas moléstias bem antes de serem
conhecidas as causas. Ex: varíola – Egito 1000 a.C – ao examinar-se uma múmia.
Por milhares de anos se consideravam as epidemias julgamentos divinos sobre a
perversidade do ser humano. O Egito, Sekhunet, deusa da pestilência, provocava
epidemias e se irritada, as quais se extinguiam quando acalmada. Mas,
paralelamente, desenvolveu-se aos poucos a idéia de dever-se a pestilência às
causas naturais, ligadas especialmente ao clima e ao ambiente físico. A concepção
de saúde é difundida como um estado de harmonia e equilíbrio funcional do corpo.
Tudo o que faz o ser humano sofrer, que o limita e impede de exercer suas
atividades normais, dá ao homem a consciência de um corpo que deixou de
“funcionar em silêncio” e que, portanto, dá amostras de alterações que podem
significar um estado de doença. No entanto, “não sentir nada”, nem sempre significa
ausência de doenças, pois vários processos e lesões podem permanecer “calados”
por muito tempo sem serem percebidos por seus portadores (Rosen, 1994). Formas
de relações estabelecidas vão influenciarem profundamente as condições de vida
dos homens, conseqüentemente, os tipos de doenças a que estão sujeitos. Em
outras palavras, as doenças que afetam a humanidade não são as mesmas no
decorrer dos tempos. Um exemplo, durante a Revolução Industrial, iniciada na
Inglaterra a partir de 1750, foi que a peste que assolava os homens do campo e o
desejo de se libertar dos senhores feudais, levaram milhares de homens e saírem
dos campos e se concentrarem nas cidades, em busca de trabalho. Um dos motivos
que levou a indústria a se estabelecerem nas cidades foi porque nela moravam os
homens mais ricos, com dinheiro para aplicar no novo negócio ou para comprar os
produtos industrializados. No campo, muitas terras antes destinadas ao cultivo de
alimentos, foram reservadas para os rebanhos de carneiros fornecedores de lã,
matéria-prima para as indústrias, provocando uma queda na produção de alimentos,
que se tornaram mais caros; e na cidade não havia infra-estrutura básica para
atender à população que se agigantava. As condições de vida eram péssimas: água
impura, esgoto a céu aberto, casas superlotadas, sujas e em mau estado; homens

usando roupas esfarrapadas; comida insatisfatória, tanto na qualidade; crianças
trabalhando desde os cinco anos de idade (Rosen, 1994). Nos países
industrializados ou em fase de industrialização, as indústrias se constituem fontes
geradoras de doenças, pois são responsáveis por doenças profissionais acarretadas
pela repetição das mesmas atividades do funcionário, ou então, pela qualidade do
ambiente em que este trabalha; produzem acidentes de trabalho, provocando
doenças, invalidez ou morte; fabricam produtos tóxicos que são consumidos pela
população: bebidas alcoólicas, cigarro, etc. que podem provocar doenças
cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, câncer e outras; alternam a qualidade dos
alimentos e o padrão alimentar dos indivíduos: produzem alimentos sem fibras, ricos
em conservantes e corantes, com baixo valor nutritivo; estimulam o consumo de
açúcar e gorduras, podendo provocar úlceras gástricas, obesidade, doenças
dentárias, câncer, outras; poluem o meio ambiente com seus resíduos tóxicos e com
o excesso de barulho, o que pode acarretar doenças genéticas, pulmonares, do
aparelho auditivo, do sistema nervoso, câncer, etc; também oferecem riscos de
acidentes de trabalho, doenças profissionais ou exposição a agentes físicos,
químicos, biológicos e psicológicos que predispõem a uma série de doenças, como,
por exemplo, problemas pulmonares, circulatórios, visual, auditivo, de coluna, do
sistema nervoso, etc;
As condições de saúde estão estreitamente relacionadas com a maneira pela qual o
homem produz seu meio de vida através do trabalho, e satisfaz suas necessidades,
através do consumo. A saúde de uma população, genericamente, depende da
qualidade e do acesso ao consumo de certos bens e serviços de subsistência, que
se constituem, basicamente, de moradia, alimentação, educação e assistência em
saúde. Moradia não significa apenas a casa onde o homem habita, as ruas, os
animais, o ar ambiente, a água, o clima e as características geográficas (relevo,
hidrografia, etc.), os meios de transporte, os lugares de trabalho, educação e lazer,
enfim, todo o conjunto de ambientes por ele freqüentado ou que o cerca, define o
seu morar (Senac, 1993). No Brasil, a partir de 1930, o grande aumento da
industrialização em torno das grandes cidades, onde havia maior potencial de
desenvolvimento econômico, estimulou o êxodo da população rural, provocando
sucessivas urbanizações. Esse crescimento acelerado dos grandes centros urbanos,
sem uma infra-estrutura de serviços públicos (saneamento, habitação, escolas,
transporte, serviços de saúde, etc.) suficientes para atender a toda a população,
particularmente as que se mantêm marginalizados em favelas, cortiços, etc., agrava
consideravelmente a qualidade de vida de seus habitantes (Bertolhi Filho, 2004).
Finalmente, com relação à moradia do homem, deve-se assinalar que as
características geográficas e climáticas de uma região podem influenciar no quadro
de doenças da população, uma vez que criaram condições diferenciadas para o
aparecimento de insetos e outros agentes transmissores de doenças. A alimentação
é, sem dúvida, um fator relevante que contribui para o estado de saúde-doença das
pessoas. Os organismos debilitados são muito meros resistentes aos
microorganismos invasores. Além de predispor o organismo às infecções, a
subnutrição afeta o crescimento da criança e seu sistema nervoso, provocando a
debilidade mental. A baixa escolaridade também exerce um papel na disseminação
das doenças. Higiene inadequada, imunização deficientes ou não praticadas, padrão
alimentar errôneo, no que diz respeito à mãe e ao recém-nascido, são exemplos
típicos de situação onde o desconhecimento da mãe e da família interferem no
aparecimento de doenças (Candeias, 1991). Entretanto, é difícil se os problemas de
saúde gerados têm origem no desconhecimento ou se são devidos às condições
sócio-econômica-culturais da família. A assistência em saúde significa qualquer ação
ou medida de controle que objetive melhorar a qualidade de vida do indivíduo e das

populações. Na segunda metade do século XIX, introdução de medidas higiênicas
fez diminuir as doenças transmitidas pela água e alimentos contaminados. Até 1900,
o grande avanço conseguido pelos países desenvolvidos foi a canalização da água
e dos esgotos. Em seguida, a higiene alimentar e a esterilização no engarrafamento
e no acondicionamento do leite e de outros produtos alimentares, bem como o
controle da poluição ambiental, concorreram para a melhoria das condições de
saúde da população. A medicina, através do descobrimento dos micróbios e dos
métodos de exterminá-los, das vacinas, dos antibióticos de uma grande variedade
de medicamentos e equipamentos, contribui para o controle e a erradicação de
muitas doenças (Rosen, 1994). No aspecto individual, a medicina desempenha
importante papel no alívio de sintomas, no cuidado de doentes, no atendimento das
emergências, nas cirurgias e na cura de algumas enfermidades. Mas, de uma
maneira geral, a medicina pouco contribui para reduzir a mortalidade. As
contribuições que ela trouxe foram, em grande parte, anuladas pelas doenças por
ela provocadas. Problemas dos séculos passados continuam a ser problemas
atuais, com a mudança do perfil epidemiológico, dos estilos de vida e da vida em
comunidade parece que o homem está cada vez mais vulnerável ao ambiente em
que está inserido. Entende-se que um dos mecanismos de promoção e resgate da
saúde do homem encontra-se na educação. A educação surge como uma
ferramenta que o homem pode utilizar-se para ampliar seus horizontes,
compreender melhor o contexto socioeconômico e cultural, ter a possibilidade de a
partir do contato com os outros, descobrir problemas em comum, propor soluções e
compreender que a saúde irá acompanhá-lo e transformar-se incessantemente. Por
tanto, educação e saúde é uma oportunidade das famílias de terem contato com o
conhecimento, trocar experiências e procurar melhorar suas condições de saúde a
partir do seu contexto social (Czeresnia, 2003). A saúde envolve múltiplos
processos, que envolvem o corpo físico, o ambiente que rodeia o indivíduo, as
condições sociais, com a política e a economia internacional, tudo vislumbrando a
saúde como um indicador de bem-estar que deve ser alcançado pela população
(Candeias, 1997). Pensar em um processo de saúde e educação é pensar na
possibilidade da construção da felicidade dos indivíduos, do atendimento das
necessidades básicas, da cidadania e a contribuição ao máximo trazer a satisfação
da coletividade. Entende-se que a escola é um espaço aberto onde os indivíduos
possam aprofundar sua capacidade criadora, como um meio de ascensão social, de
conquista de melhores condições de existência dentro de uma sociedade desigual
(Alves, et. al, 2003). Entende-se que a saúde é uma expressão do processo de vida
que vivemos e compartilhamos com os outros, que da interação entre os membros
conhecem-se problemas em comuns e podem-se buscar soluções para a
coletividade. De acordo com Donato e Rosemburg (2003:01) “a saúde em si
depende da condição humana, que se constrói na história das relações sociais. E,
da mesma forma que a vida possui um começo, um meio e um fim, a saúde também
segue um mesmo caminho”. Condições dignas de vida envolvem a educação e
saúde, que se constitui parte essenciais na promoção à saúde e na prevenção de
moléstias, como também contribuir para o tratamento precoce e eficaz das
moléstias, minimizando o sofrimento e a incapacidade. Por tanto se entende que a
saúde e o comportamento das pessoas (costumes, hábitos e a maneira como vivem)
estão diretamente ligados e o desequilibro dessas relações interferem no bem-estar
provocando sintomas que denunciam que o organismo não está bem, diante disso,
entende-se que o trabalho na orientação aos pais quanto à importância de manter o
equilíbrio orgânico, mental e social contribui para uma melhor qualidade de vida e a
escola neste contexto deve ser um meio que possibilite ao conjunto da população a
discussão e a interferência na direção da sociedade nos níveis econômicos, político

e social.
OBJETIVOS: Geral: Sensibilizar os pais através de oficinas de educação e saúde
sobre a importância da saúde na família. Específicos: Trabalhar o processo de
saúde-doença e a influência das relações pessoais no bem-estar; Investir na autoestima como um mecanismo de promoção à saúde individual; Informar a respeito de
uma alimentação equilibrada e sua influência na saúde da família; Orientar sobre a
higiene pessoal e o reflexo na saúde da coletividade; Despertar a sexualidade entre
os casais como mecanismo de promoção a saúde conjugal; Interferir na qualidade
de vida das famílias através da educação e saúde.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Será realizada oficina sobre auto-estima,
relações pessoais, alimentos, higiene pessoal e do ambiente e saúde da mulher aos
pais dos alunos da Escola Municipal Madre Boa Ventura. No total serão oferecidas
cinco oficinas com a participação de 15 casais cada, nas quais os pais deverão
passar em todas para concluir a formação, sendo que as mesmas serão ofertadas
em dois módulos, para dois grupos de pais, perfazendo dez oficinas de seis horas
cada. As palestras serão realizadas na escola e conduzidas por um grupo de
acadêmicos do 4º ano de Economia Doméstica e uma acadêmica do 4º ano de
Pedagogia, com a presença e supervisão dos demais integrantes do projeto. Para as
palestras serão utilizados recursos áudio-visual, músicas, danças, recreação, giz,
quadro-negro, lápis de escrever e de cor, giz de cera, massa de modelar, textos e
leitura de histórias que auxiliarão didaticamente no repasse de informações de
acordo com o planejamento de cada oficina.
RESULTADOS ESPERADOS: Contribuir para a melhoria das relações pessoais e
diminuir a interferência destas na saúde mental; Estabelecer metas com as famílias
da melhoria da alimentação e higiene pessoal; Orientar as famílias para participarem
ativamente das conferências municipais de saúde, reivindicando e sugerindo
mudanças na forma de atenção à saúde; Estabelecer parceria com a escola,
comunidade e universidade para realização de oficinas anuais a partir da temática
sugerida pela escola e pais; É preciso verificar, também, se as atividades dos
especialistas em saúde têm como principal foco o objetivo de provocar mudanças
pessoais, justificáveis do ponto de vista das recomendações científicas na área de
saúde, o que ocorre em determinados ambientes, um destes ambientes é a escola,
local de formação e transformação do ser humano, é um lugar onde se pode buscar
objetivos politicamente mais ambiciosos e arriscados, que visam a introduzir
mudanças organizacional-estruturais mais amplas no sistema de saúde e da
comunidade.
CONCLUSÕES: Enquanto grupo de trabalho entendemos que a escola tem o papel
de formadora, tanto nos aspectos do ensino do ler e escrever, no desenvolvimento
de habilidades gerais e na interação entre o meio interno e externo da comunidade.
É um espaço de constituição de saberes que busca ampliar as condições
necessárias para influenciar na qualidade de vida dos alunos e suas famílias. Aliado
ao ensinar das disciplinas a escola deve ser um local que permita o aprendizado
quanto a pratica da vida em sociedade, com resolutividade dos problemas, a busca
do conhecimento e do amadurecimento social. A proposta de educação e saúde na
escola pode ser considerada um espaço de promoção a saúde que visa promover

melhores condições de saúde e de vida da comunidade escolar, irradiando suas
ações para a comunidade em geral que a partir de diversas interações,
mobilizações, organizações visem a melhoria da qualidade de vida, em geral.
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Área Temática: 06 Saúde
Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: Neste texto faz-se uma breve discussão acerca das principais estratégias
utilizadas no processo de desenvolvimento do projeto de extensão UTOPS – Um Por
Todos e Todos Pela Saúde, revelando a forma e os mecanismos de intervenção adotados,
os quais foram validados ao longo de cinco anos de desenvolvimento do referido projeto.
Dentre os vários mecanismos utilizados, destacamos como mais relevantes: a abordagem
multiprofissional dos problemas de saúde, o planejamento, a visita domiciliar, a educação
em saúde, as oficinas e o genograma.
PALAVRAS-CHAVE: Equipe multiprofissional; Planejamento em saúde; estratégias de
intervenção na Atenção Básica
OBJETIVOS: Apresentar as estratégias utilizadas no desenvolvimento do projeto
UTOPS– Um por Todos e Todos Pela Saúde, os quais servem de instrumento de
intervenção na realidade e reflexão sobre a prática, visando o cumprimento dos objetivos
do referido projeto de oportunizar aos acadêmicos dos cursos da área da saúde
(Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia) a experiência de
realização de trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar e o desenvolvimento
de extensão universitária em comunidades carentes.
MÉTODOS: Para a elaboração deste texto utilizamos como recurso metodológico a
reflexão sobre a prática e a revisão de literatura que tem como finalidade colocar em
contato com autores que discutem a temática, servindo de referência para a exposição de
concepções e conceitos que ajudam na explicação de determinada prática social.
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DISCUSSÃO E RESULTADOS: O desenvolvimento de um projeto de extensão com as
características e objetivos do projeto UTOPS (caráter permanente, envolvimento com a
comunidade e espaço de formação acadêmica), requer um planejamento sistemático das
estratégias de intervenção, pautado em análises e avaliações do processo e dos
resultados alcançados. Neste sentido, após cinco anos de desenvolvimento do projeto,
podemos dizer que algumas estratégias se consolidaram como prática no âmbito do
referido projeto, as quais apresentamos a seguir.
1. Abordagem multiprofissional dos problemas de saúde: O Sistema Único de Saúde
- SUS foi concebido a partir de conceitos elaborados e defendidos pelos integrantes do
Movimento da Reforma Sanitária, desde a década de 70, dentre os quais se inclui o
conceito ampliado de saúde. Este foi incorporado na legislação básica do SUS e
compreende a saúde como resultado de fatores determinantes e condicionantes, como, “a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de
saúde da população expressam a organização social e econômica do País” (BRASIL,
1990).
A partir dessa compreensão, é difícil conceber algum serviço de atendimento à saúde que
não contemple a assistência realizada a partir de trabalho interdisciplinar embasado em
diversos saberes, envolvendo profissionais de saúde capacitados para o enfrentamento
dos principais problemas e necessidades de saúde. E ainda, considerando o processo
saúde-doença como determinado socialmente, pode-se incluir na discussão e
enfrentamento dos problemas de saúde outros atores sociais como lideranças políticas e
comunitárias, com incentivo à participação popular para a elaboração de estratégias e
ações com vistas à promoção de saúde (SAKAI et al., 2001).

O projeto UTOPS prevê a integração de acadêmicos e docentes de diversos cursos da
área da saúde, tais como, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia,
em conjunto com a equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde responsável pelo
território assistido pelo projeto. Estes diversos atores são organizados em quatro equipes
constituídas por, no mínimo, um acadêmico de cada curso e coordenadas por um
docente, os quais realizam atividades coletivas como o levantamento do perfil
epidemiológico e diagnóstico de saúde da comunidade, por meio das visitas domiciliares,
do planejamento e priorização dos problemas a serem enfrentados, realizado em reuniões
das equipes. As reuniões das equipes ocorrem uma vez por semana quando realizam-se
discussões e elaboração de estratégias para o enfrentamento dos problemas. Nestes
encontros preza-se pela participação de todos os envolvidos, os quais devem trazer
sugestões de encaminhamentos a partir da compreensão do problema sob enfoque
específico da sua área de formação/atuação e a partir da perspectiva interdisciplinar,
numa tentativa de apreender o objeto/fenômeno em sua totalidade.

Outra forma de abordar os problemas de saúde de forma multidiscipliar ocorre por meio

da discussão de casos clínicos, oficinas temáticas e avaliação dos resultados alcançados
nas reuniões ampliadas - encontro de todas as equipes que ocorre mensalmente.
2. Planejamento das ações de saúde: Planejar ações de saúde, pressupõe a
necessidade ou o desejo de intervir em uma dada realidade de modo a se obter
mudanças e, sob o enfoque da promoção da saúde a mudança que se pretende é a de
eliminação ou minimização das condições que possibilitam o surgimento de doenças,
considerando a realidade econômica, política, social e cultural da população, mas também
do sistema de saúde, bem como os recursos existentes nesta realidade e a melhor forma
de utilizá-los (CASTRO; LEFEVRE, 2004).
A metodologia utilizada pelo projeto UTOPS para o planejamento das ações de saúde a
serem adotadas é a do Planejamento Estratégico (PES) que prevê, dentre outras
categorias, a da necessidade de se planejar para enfrentar os condicionantes e
determinantes que agravam o modo de nascer, viver, adoecer e morrer das pessoas e a
categoria referente ao “ator”, ou seja, sujeitos que detém algum tipo de recurso ou acesso
a outros sujeitos que detém algum poder para atuar junto às causas que estão
determinando ou condicionando o problema a ser enfrentado. O planejamento da
intervenção na realidade a ser alterada, assim compreendido, é um processo social que
necessita dos atores com acúmulo de poder e recursos para enfrentar conflitos e
obstáculos na medida em que trabalham com interesses distintos e, por vezes,
antagônicos, quando se tem por objetivo a mudança da realidade (ALMEIDA et al apud
CASTRO; LEFEVRE, 2004).
A partir das visitas domiciliares, realizadas pelas equipes descritas anteriormente, os
problemas de saúde a serem enfrentados são levantados com o auxílio dos instrumentos
de cadastro das famílias e diagnóstico socioeconômico. Cada equipe discute os
problemas específicos encontrados nas famílias pelas quais são responsáveis, em torno
de 10 famílias por equipe, e todo o grupo discute problemas comuns para todas as
famílias cadastradas. Assim, são priorizados, nas discussões do grande grupo, os
problemas de enfrentamento comum por todas as equipes e todas as famílias assistidas
pelo Projeto. Esses problemas, identificados e priorizados, passam a ser descritos e
explicados conforme a metodologia do PES, para posteriormente serem elencadas as
operações e ações a serem desenvolvidas com as famílias envolvidas.
O principal resultado desta atividade tem sido contribuir para a formação dos futuros
profissionais de saúde preparados para planejar, agir e avaliar o impacto de suas ações,
retomando o planejamento sem o tradicional distanciamento entre essas ações percebido
nos serviços de saúde. Assumir essa proposta de planejamento estratégico tem sido uma
tentativa de reorganizar a lógica do trabalho em saúde, construindo um esforço coletivo
da universidade e do serviço local de saúde de mudança da realidade sanitária,
compreendendo os fatores determinantes do processo saúde-doença e as possibilidades
de intervenção sobre esse processo.
3. Visita Domiciliar: Ao refletir sobre a visita domiciliária, pode-se defini-la como um
instrumento de assistência à saúde com o objetivo de prestar atendimento no domicílio,
orientar, educar, levantar dados para subsidiar possíveis soluções de problemas de

saúde, fornecer subsídios educativos para que os indivíduos, a família e a comunidade
possam ter condições de desenvolver maior autonomia. Portanto, seu objetivo é também
contribuir para a efetivação dos pressupostos de promoção de saúde definidos pela
Organização Mundial de Saúde, e adotados também, pelo Sistema Único de Saúde no
Brasil (MAZZA, 1994).
Esta atividade tem sido utilizada como estratégia para o trabalho na comunidade, sendo
considerado um método eficaz, pois pode despertar na população a preocupação para as
questões de sua saúde, orientá-la na articulação com outros serviços para a resolução de
seus problemas e fornecer-lhe subsídios educativos para o desenvolvimento da sua
autonomia (MAZZA, 1994).
No projeto UTOPS a visita domiciliária tem sido utilizada como uma das estratégias de
intervenção e seus objetivos podem ser assim sistematizados:
- Coleta de informações sobre as condições sócio-sanitárias da família, por meio de
entrevista e observação;
- Prestação de cuidados no domicílio de acordo com o estágio de preparação de cada
membro da equipe ou encaminhamento ao serviço de saúde local;
- Orientação e educação em saúde a um ou mais membros da família;
- Supervisão dos cuidados delegados à família;
- Acompanhamento dos problemas de saúde das famílias vinculadas ao projeto;
- Orientações à família sobre cuidado à saúde em geral.

Para a realização e registro das visitas domiciliares, utiliza-se um instrumento próprio, no
qual constam os dados de identificação da família, os objetivos da visita, as atividades
realizadas, espaço para avaliação e registro das sugestões para as próximas visitas, bem
como os encaminhamentos realizados.

4. Educação em Saúde: Como afirma Derryberry (1960), "educação em saúde diz
respeito a um conjunto de experiências do indivíduo que modificam seus conhecimentos,
atitudes e práticas, assim como o processo e esforços que visam produzir tais
modificações".
Segundo Marcondes (1974), "educação em saúde é um processo essencialmente ativo
que envolve uma mudança no modo de pensar, sentir e agir dos indivíduos, visando à
obtenção da saúde”, aumentando o grau de autonomia dos sujeitos para o auto-cuidado,
respeitando os valores sociais e culturais. Neste sentido a prática da educação em saúde
não deve ser normativa, nem prescritiva, mas a partir da leitura da realidade
contextualizada contribuir para que os diferentes sujeitos encontrem a melhor forma para
“levarem a vida”, incluindo o enfrentamento do processo saúde/doença.

A Educação em Saúde tem sido uma prática utilizada pelo projeto UTOPS no sentido de
contribuir para a formação e desenvolvimento da consciência crítica das pessoas por ele
atendidas a respeito de seus problemas de saúde e de vida, estimulando a busca de
soluções e a organização para a ação coletiva. As modalidades utilizadas no
desenvolvimento de ações educativas vão desde orientações individuais, reuniões com os
membros da família, reuniões com grupos específicos de acordo com a faixa etária,
fornecimento de material educativo, entre outros.

5. Genograma: O genograma é um instrumento de abordagem eficaz para a
compreensão da dinâmica familiar, permitindo uma visão global da estrutura familiar e dos
modelos de seu funcionamento numa perspectiva cronológica e dinâmica. Consiste em
uma representação gráfica que agrupa em um só esquema visual os membros da família.
Normalmente a amplitude do genograma abarca até a terceira geração, as relações que
as unem, a qualidade da relação bem como as informações de saúde, psicossociais e
culturais que podem estar associadas ao processo saúde/doença numa perspectiva
ampliada. A visualização por meio do genograma permite identificar, com mais facilidade,
aspectos relevantes do processo de adoecimento dos indivíduos os quais tem relação
com fatores hereditários e de relações familiares, bem como construir estratégias de
intervenção visando à prevenção de problemas de saúde (ATHAYDE; GIL, 2005).
Para o planejamento do cuidado à saúde é importante conhecer a composição familiar
interna e a forma que os membros se organizam, interagem entre si e com a comunidade.
O genograma é um dos meios de obtenção destas informações e um instrumento que
pode ser iniciado o seu registro na primeira visita realizada à família, devendo ser
complementado na medida em que os profissionais de saúde ampliam o vínculo com a
unidade familiar (MELLO et al, 2005). Com esta perspectiva é que se elabora o
genograma de todas as famílias cadastradas no projeto UTOPS.
6. Oficina: É um método interativo, dialógico e de construção gradativa acerca de um
determinado tema a ser abordado de forma coletiva. Esta modalidade de
ensino/aprendizagem se constitui em uma estratégia do projeto UTOPS, realizada
mensalmente, como momento de encontro de todos os integrantes do projeto,
denominado reunião ampliada. Nas oficinas, parte-se das experiências e conhecimentos
dos participantes acerca do tema escolhido para estudo e por meio da problematização
busca-se a compreensão das questões, visando ampliar o escopo teórico da equipe
multiprofissional para uma melhor intervenção na realidade.
Algumas oficinas são realizadas todos os anos em face de que há uma renovação parcial
dos integrantes das equipes no início de cada ano. Podemos citar, a titulo de ilustração, a
oficina sobre trabalho em equipe, planejamento estratégico, territorialização, educação em
saúde, construção de genograma, atendimento ao idoso, avaliação nutricional,
trabalhando com os adolescentes, entre outras.

CONCLUSÕES:

O
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perspectivas entre as diversas profissões do campo da saúde têm sido os resultados mais
importantes deste projeto, porém, as dificuldades permanecem e devem ser
continuamente enfrentadas visto que o atual processo de formação dos profissionais de
saúde tem possibilitado poucos encontros entre os mesmos durante a graduação.
Entendemos que o trabalho em equipe depende da definição de objetivos e valores
comuns para todos os membros, participação ativa e responsável de cada um dos
integrantes na busca do objetivo de todo o grupo e, principalmente, a implicação de que
cada membro compreenda e pratique a complementaridade, ou seja, perceba que a ação
conjunta e a ajuda mútua que pressupõe o trabalho em equipe só é possível se houver
articulação entre as ações dos seus membros e não apenas a justaposição de diversos
saberes e ações específicas (AGUILAR; ANDER-EGG, 2000).
A avaliação que se fazemos das estratégias descritas acima, utilizadas no âmbito do
projeto UTOPS, é de que elas tem servido para viabilizar o desenvolvimento do projeto,
revelando-se úteis para o alcance dos objetivos propostos. Isto não significa que não
devam ser continuamente revistas e incorporados novos procedimentos os quais possam
contribuir para ampliar o grau de resolutividade do trabalho das equipes diante de novos e
complexos problemas que surgem no cotidiano do trabalho realizado.
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Carmen Célia B. Correia Bastos 1
Allan Araújo, Cristina Diamante, Fabíola G. Cano e Phallcha L. Obregón2
Área 06 – Saúde
Comunicação Oral
RESUMO:A iniciativa de se formar um grupo de estudos sobre a formação
pedagógica para docentes que atuam nos cursos da área da saúde, na Unioeste, se
deu em decorrência das discussões do Programa de Educação Permanente em
Saúde (PEPS) instituído na universidade com o objetivo, dentre outros, de
sensibilizar os profissionais docentes da área, em relação às bases conceituais da
educação permanente em saúde, na especificidade da atuação docente. Parte-se do
pressuposto de que possibilidades de mudanças na condução do processo
educativo de sala de aula podem se originar de uma conscientização reflexiva e
discursiva entre professores ao deliberarem juntos sobre problemáticas de suas
práticas. A idéia norteadora das ações do grupo de estudos é de uma discussão
ampliada da questão educacional que envolve a formação dos alunos numa
universidade pública, na área da saúde. A intenção é ampliar a base conceitual
sobre situações interdisciplinares, que precisam se dar no âmbito dos cursos, nos
estágios e no convívio com colegas docentes.
PALAVRAS CHAVE: Formação de Professores – Universidade – Saúde.
INTRODUÇÃO: O Grupo de Estudos sobre formação pedagógica para o docente
universitário que atua na área da saúde, especificamente na Unioeste Campus de
Cascavel, pretende discutir as principais questões que envolvem o trabalho do
professor em sala de aula. A necessidade de se construir este espaço acadêmico de
discussão, dá-se em face dos desafios constantes enfrentados pelos docentes que
não tiveram uma oportunidade de formação pedagógica que lhes dêem segurança
na condução do processo ensino-aprendizagem em cursos de graduação. A idéia
principal que norteará as ações do grupo será uma discussão ampliada da questão
educacional que envolve a formação dos alunos numa universidade pública. Não
podemos pensar em discutir as questões didático-pedagógicas desvinculadas das
reflexões que estão em torno da universidade, na sociedade onde se insere, e da
grande responsabilidade social na formação de alunos, futuros profissionais
cidadãos.Neste sentido, pensou-se na constituição do grupo como espaço
institucional para se discutir não somente procedimentos técnicos de ensino. Estes,
certamente terão momentos garantidos na dinâmica dos estudos do grupo, mas
1
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como referência de discussão de um contexto que contemple o processo ensinoaprendizagem e seus componentes essenciais tais como: avaliação da
aprendizagem; relação professor-aluno; e, fundamentalmente, questões que
envolvem a formação universitária como o projeto pedagógico do curso, a relação da
disciplina ministrada pelo professor (a) participante do grupo, na dinâmica formadora
do p.p.p. do curso; a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão como
perspectiva de formação acadêmica: como é possível?
OBJETIVOS: Incentivar a consolidação de um espaço institucional na universidade
para discussões que possibilitem a superação de limites de atuação docente;
Promover uma oportunidade de formação pedagógica que dê subsídios teóricos e
metodológicos para professores que estão na docência do ensino superior, que
sentem falta de um apoio institucional para superarem dificuldades diante do ato
pedagógico;
Fortalecer relação entre ação docente e formação acadêmica do aluno.
MÉTODOS: O Grupo de Estudo tem como característica principal, a discussão
teórica sobre a formação pedagógica do docente universitário da área da saúde. Os
conteúdos que servirão de direcionamento das discussões serão basicamente
compostos pelos conteúdos: contexto atual da universidade brasileira; aspectos
didáticos e metodológicos no ensino superior; planejamento e avaliação no ensino
superior.Os estudos coletivos da temática proposta serão desenvolvidos em dois
grupos que se articularão numa dimensão de reflexão-ação-avaliação. O primeiro
grupo denominamos de Grupo de Estudos Central de onde surgiram as idéias
norteadoras do projeto, e o segundo de Grupo de Estudo Ampliado onde ocorrerão
efetivamente as discussões teórico-metodológicas. Não se trata de grupos distintos.
Ambos pensarão e participarão das atividades. O que os diferencia, é a participação
de docentes – participantes do projeto, no grupo ampliado.Portanto, o Grupo de
Estudo Central (GEC) é composto por docentes que fazem parte do PEPS e que
propuseram as ações desencadeadoras das discussões, que passam a reunir-se
mensalmente para acompanhamento e avaliação das atividades. E o Grupo de
Estudos Ampliado (GEA) que terá a participação de docentes dos colegiados dos
cursos da área da saúde no primeiro momento, em no máximo quatro por curso, em
participações de reuniões quinzenais, para discussão das temáticas propostas. Os
encontros do GEC serão mensais. As reuniões do GEA serão quinzenais,
alternando-se com atividades de organização de materiais / leituras do grupo e
presenciais para atividades pedagógicas. As dinâmicas dos encontros são de
discussões que envolvem questões sobre a universidade, processo ensinoaprendizagem e seus componentes como planejamento e avaliação na docência
universitária. Perpassando as discussões, tem-se como objetivo também inserir
questões sobre o P.P.P. do curso de graduação.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O interesse dos docentes pelo grupo de estudos, é
significativa. Como intencionalmente restringimos o número de participantes por

grupo, com o objetivo de tornar as discussões mais profícuas, muito tem sido a
procura para garantirem participação para próximos grupos. Constatamos com isto,
que os docentes da área da saúde que não têm formação pedagógica, tem
correspondido com nossa expectativa, que é a de buscar consolidar na
universidade, esse apoio pedagógico. O perfil dos docentes que estão freqüentando
o grupo é de um professor vinculado a tendência pedagógica tradicional.
Pretendemos com a ampliação dos conceitos pedagógicos discutidos, superar esta
condição, possibilitando um ensino universitário mais interativo com alunos e
também mais contextualizado na dinâmica formadora do projeto pedagógico dos
cursos.
CONCLUSÕES: Considerando-se a procura e o interesse dos docentes da área da
saúde pelas discussões pedagógicas proporcionadas no grupo de estudos, concluise que a iniciativa articulada com o Programa de Educação Permanente na Saúde –
PEPS mostra-se relevante e pertinente na atual conjuntura da política de formação
universitária.
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II EVENTO AÇÕES SAUDÁVEIS PARA A QUALIDADE DE VIDA
Vera Lúcia Martins1
Emerson Cristofoli2
Ana Cristina Damian3
Solânia Durman4
Denise Formighieri5
Patrícia Rodrigues Mateus6
Valdenice de Santos Souza7
ÁREA TEMÁTICA: 06 SAÚDE – Promoção à saúde e qualidade de vida.
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Painel
RESUMO: Visando dar continuidade ao evento Ações Saudáveis para a Qualidade
de Vida, realizado no ano de 2004, o II Evento Ações Saudáveis para a Qualidade
de Vida propiciou um espaço para discussões de questões relativas não apenas à
política antidrogas, mas, sobretudo, de uma discussão sobre drogas. Para tanto,
foram estabelecidas ações conjuntas entre os órgãos envolvidos - os apoiadores do
evento -, e os órgãos executores, bem como com a comunidade interna e externa à
Universidade interessada em participar do evento.
PALAVRAS-CHAVE: qualidade de vida, drogas, extensão

1 Assistente Social. Mestre em Serviço Social. Docente do Curso de Serviço Social da Unioeste/Toledo.
Coordenadora do II Evento Ações Saudáveis para a Qualidade de Vida. E-mail: vmartins@unioeste.br
2 Cientista Social. Servidor Técnico Administrativo da Unioeste/Toledo. Sub-coordenador do evento.
3 Psicóloga na Diretoria de Recursos Humanos da Unioeste.
4Mestre em Assistência de Enfermagem. Docente do Curso de Enfermagem da Unioeste/Cascavel.
5 Assistente Social. Coordenadora do Programa DST/AIDS do Consórcio Intermunicipal de Saúde.
6 Enfermeira. Docente do Colegiado de Enfermagem na Unioeste.
7 Assistente Social da Unidade de Coleta e Transfusão de Toledo. Colaboradora no evento.

INTRODUÇÃO: A extensão universitária entendida como um processo que articula o
ensino e a pesquisa, de forma indissociável, deve constituir-se num canal de
interlocução, de mediação entre a universidade e a sociedade, contribuindo para a
socialização do saber, mas também para a efetiva participação da comunidade na
vida universitária8. Entendida dessa forma, a formação profissional ultrapassa os
limites da sala de aula interagindo, dinamicamente, com a comunidade visando a
ampliação e a difusão da produção científica, tecnológica, filosófica e cultural,
através de atividades de extensão, numa perspectiva indissociável entre teoria e
prática.
O II Evento Ações Saudáveis para a Qualidade de Vida propiciou um espaço para
discussões de questões relativas não apenas à política antidrogas, mas, sobretudo,
de uma discussão sobre drogas. Para tanto, foram estabelecidas ações conjuntas
entre os órgãos envolvidos - os apoiadores do evento -, e os órgãos executores,
bem como toda comunidade, interna e externa à Universidade, interessada em
participar do evento.
Visando dar continuidade ao evento Ações Saudáveis para a Qualidade de Vida,
realizado no ano de 2004, o II Evento Ações Saudáveis para a Qualidade de Vida
justificou-se tomando por base:
- a necessidade de sensibilização da população acadêmica para a questão da
doação de sangue;
- a possibilidade de ações educativas e mutidisciplinares entre o curso de Serviço
Social/Toledo, a Coordenação de Área de Extensão do Campus de Toledo, a Equipe
do Programa de Prevenção e Ressocialização Referente ao Uso de Substâncias
Psicoativas na Unioeste, a Unidade de Coleta e Transfusão de Toledo, o Centro de
Testagem e Aconselhamento para DST(s)/AIDS e o Conselho Municipal Antidrogas
de Toledo;
- a possibilidade de se realizar a coleta de sangue, entre pessoas interessadas, para
a sorologia do HIV pelo Centro de Testagem e Aconselhamento para DST/AIDS do
CISCOPAR;
- a possibilidade de se realizar a distribuição de material informativo sobre a
importância da doação de sangue;
- a possibilidade de se realizar a distribuição gratuita de preservativos e material
informativo sobre DST(s) e AIDS;
- a possibilidade de interação entre a comunidade interna e externa à Unioeste;
- a possibilidade de se criar, na universidade, um momento específico para debates
e para multiplicar informações sobre a importância de atitudes saudáveis que
resultem na qualidade de vida, bem como a discussão sobre a redução de danos
entre usuários de drogas, introduzindo a necessidade de uma discussão de uma
política sobre drogas.
Por fim, o evento visou também sensibilizar a população acadêmica para ações
educativas que resultem em mudança de comportamento uma vez que “a finalidade
de qualquer ação educativa deve ser a produção de novos conhecimentos que
aumentem a consciência e a capacidade de iniciativa transformadora dos indivíduos
com quem trabalhamos”9

8 NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel (org.). Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas.
PROEX/UFMG, Belo Horizonte, 2000.
9 BRANDÃO, Carlos R. Repensando a pesquisa participante. 3º ed. São Paulo: Brasiliense, 1987.

OBJETIVOS: Geral - Sensibilizar a comunidade interna e externa à Unioeste/Toledo
para importância de se desenvolver atitudes saudáveis que resultem na qualidade
de vida. Específicos: - Sensibilizar a comunidade interna e externa à Unioeste para
uma discussão sobre drogas, do ponto de vista da redução de danos.
- Realizar ações de extensão através do Programa de Prevenção e
Ressocialização Referente ao Uso de Substâncias Psicoativas na Unioeste.
- Divulgar as ações da Unidade de Coleta e Transfusão de Toledo.
- Divulgar as ações do Centro de Testagem e Aconselhamento para
DST(s)/AIDS/CISCOPAR.
- Divulgar as ações do Conselho Municipal Antidrogas de Toledo.
- Criar, na universidade, um momento específico para debates e multiplicação
de informações sobre a importância de atitudes saudáveis que resultem na
qualidade de vida, incluindo, na discussão, a redução de danos entre usuários
de drogas.
- Realizar a coleta de sangue para testagem DST/AIDS.
- Realizar a distribuição de material informativo sobre a importância da doação
de sangue.
- Realizar a distribuição gratuita de preservativos e material informativo sobre
DST(s) e AIDS.
METODOLOGIA : DIA 08/06/05 - 19h 30 – 22h 30 - Abertura do evento com o
grupo de teatro da Unioeste/Toledo com performance abordando a questão das
drogas, bem como divulgação das ações dos órgãos envolvidos.
DIA 09/06/05 - 7h 30 até 20h
- Afixação de cartazes informativos sobre Drogas, DST(s), AIDS e doação de
sangue.
- Montagem do stand sobre DST/AIDS com a equipe e com acadêmicas do
Curso de Serviço Social que realizam estágio no Centro de Testagem e
Aconselhamento/CTA de Toledo para prestarem esclarecimentos, com material
informativo, sobre a prevenção de DST(s)/AIDS e para fazerem a distribuição
gratuita de preservativos.
- Coleta de sangue pelo CTA para testagem DST/AIDS.
- Apresentação do grupo de teatro da Escola Moraes Rego – peça: “do pó ao
pó”
- Distribuição gratuita de:
*- folhetos explicativos sobre doação de sangue;
*- folhetos explicativos sobre uso indevido de drogas;
*- folhetos explicativos sobre DST(s), AIDS e sexo seguro;
*- preservativos.
∗Para estas atividades foram observados os horários de início, intervalo e
término das aulas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: O evento alcançou plenamente os seus objetivos
tendo em vista que houve a participação de acadêmicos da Unioeste e da sociedade
externa à Universidade. No dia 08/06, no período da noite, houve a participação dos
acadêmicos dos cursos de Secretariado Executivo Bilíngüe, Ciências Econômicas,

Ciências Sociais, Filosofia e Serviço Social. No dia 09/06/05 houve a participação de
todas as séries do curso de Serviço Social, bem como de professores e servidores
técnicos administrativos no período matutino. No período da tarde, além de
acadêmicos do curso de Serviço Social houve também a participação de servidores
técnicos administrativos, da área da zeladoria.
Ressalta-se ainda a repercussão na imprensa falada e escrita a respeito da temática
discutida e também o expressivo número de pessoas (111 pessoas) que procuraram
o Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA para fazerem a sorologia para
DST/AIDS.
CONCLUSÃO: O evento possibilitou uma discussão para além de uma política
antidrogas, tratando a questão na perspectiva da necessidade de uma política sobre
drogas, haja vista que a sociedade continuará usando drogas e que as formas com
as quais, historicamente, tratou a questão das drogas não tem evitado o seu
consumo e abuso.
O evento permitiu também o intercâmbio entre a universidade e as demais entidades
envolvidas num momento específico para debater e para multiplicar informações
sobre a importância de se desenvolver atitudes saudáveis que resultem na
qualidade de vida, tendo em vista que o fim último de qualquer ação educativa é
produzir conhecimentos que possibilitem o aumento da consciência e a capacidade
transformadora dos indivíduos.
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IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO ANATÔMICO NO COTIDIANO: CAVIDADE
BUCAL
Ana Beatriz Cóttica1, Josiane Medeiros de Mello**
Área temática: 6 saúde
Modalidade para apresentação: comunicação visual (painel)
RESUMO: A cavidade oral é a parte inicial do sistema digestório, local onde ocorre a
mastigação, salivação, deglutição e gustação dos alimentos ingeridos; sendo
também um órgão importante na articulação das palavras. Este trabalho teve como
objetivo avaliar o conhecimento prévio de diferentes grupos sociais sobre as
estruturas localizadas na cavidade bucal; alertar sobre a prevenção das principais
patologias que acometem essa cavidade e promover a popularização do
conhecimento científico. A amostra do estudo foi submetida a entrevistas, sendo
composta por: 20 alunos da 5a série de um colégio estadual de Santa Helena/PR, 20
acadêmicos da 4ª série de pedagogia, e 20 funcionários de uma instituição de
ensino superior de Santa Helena/PR. Os resultados mostraram que a maioria das
pessoas desconhecem informações básicas a respeito da cavidade bucal,
evidenciando que nas crianças algumas vezes, o conhecimento se destacou perante
os adultos. Também foi prestado informações sobre estruturas da cavidade bucal
saudável e enferma, dando enfoque principalmente a prevenção de algumas
patologias, promovendo assim a divulgação da ciência.
PALAVRAS-CHAVE: cavidade bucal, conhecimento anatômico, popularização da
ciência.
INTRODUÇÃO: Para que o organismo possa se manter vivo e funcional é
necessário que ele receba constante suprimento de nutrientes e energia, obtido
através dos alimentos, que são ingeridos pelo homem e precisam tornar-se menores
e simples o suficiente para serem absorvidos, para isso ocorre vários processos
químicos que consiste na digestão. O sistema digestório é composto por um
conjunto de órgãos adaptados a essas necessidades, entre estes incluem a boca,
onde são encontrados os dentes e a língua (DANGELO & FATTINI, 2000; HERLIHY
& MAEBIUS, 2002).
Segundo CHEVREL (2003), a cavidade oral é a parte inicial do sistema
digestório, local onde ocorre a mastigação, salivação, deglutição e gustação dos
alimentos ingeridos; além de ser um órgão importante no processo de articulação
das palavras. Ainda, segundo o mesmo autor, o aparelho mastigador é constituído
no adulto por 32 dentes, por músculos da mastigação e duas articulações
temporomandibulares. Na cavidade oral encontram-se como estruturas anexas seis
* Bióloga licenciada, acadêmica de Ciências Biológicas bacharelado, Unioeste - Santa Helena, email: abcottica@yahoo.com.br, 45-9964-8875.
** Bióloga, docente da disciplina de anatomia humana na Universidade Estadual de Maringá.
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glândulas salivares encontradas aos pares sendo: as parótidas, as sublinguais e as
submandibulares, além das glândulas salivares distribuídas nas paredes da
bochecha, parte interna dos lábios e língua; importantes para manter a cavidade
bucal sempre umedecida (SHAFER et al., 1985; HERLIHY & MAEBIUS, 2002).
Na maioria das vezes, a população não tem conhecimento sobre as
estruturas do seu próprio corpo, ou o que é dito, não é compreendido. Para
CARNEIRO (2004), o conhecimento é hoje um elemento fundamental para a
geração de desenvolvimento. Dessa forma, a divulgação do conhecimento científico
contribui para a democratização do conhecimento, e aproxima o cidadão comum dos
benefícios que tem direito de reivindicar para um melhor bem-estar social, tendo
assim uma visão mais clara sobre as verdadeiras causas e efeitos dos problemas
enfrentados no dia-a-dia.
Segundo MUELLER (2002), o processo de adaptação das idéias contidas em
textos científicos para os meios de comunicação populares é o que se denomina de
popularização da ciência. Acredita-se que um cidadão bem informado seja capaz de
conduzir melhor a sua vida, e também influenciar, enquanto integrante da sociedade,
nas sínteses da própria ciência. Para SANT’ANA et al., (2003) popularizar a ciência
nada mais é do que fazer com que o conhecimento a respeito do desenvolvimento
científico atinja a população como um todo, não havendo restrições sociais.
OBJETIVOS: O presente trabalho teve como objetivo prestar orientação e avaliar,
em populações de diferentes grupos sociais, o conhecimento prévio sobre as
estruturas localizadas na cavidade bucal, identificando-as e enfatizando sua
importância no processo da digestão, além de alertar sobre a prevenção de
patologias que acometem essa cavidade. Promover a popularização do
conhecimento científico, abordando com linguagem de fácil entendimento as
estruturas localizadas na cavidade bucal.
MÉTODOS: Para a coleta de dados foi feita uma entrevista, utilizando-se de um
formulário semi-estruturado anônimo, o qual, segundo MARCONI & LAKATOS
(1999), permite que o sujeito pesquisado tenha liberdade para desenvolver
respostas para cada situação, podendo dessa forma explorar mais amplamente a
questão. Além disso, com o anonimato, os pesquisados sentem-se mais seguros
para repassarem seus pontos de vista sobre determinados assuntos. O formulário
semi-estruturado enfocou o nível de conhecimento das estruturas localizadas na
cavidade bucal, sendo que as questões foram assinaladas pelo entrevistador
mediante as respostas do entrevistado.
A amostra do estudo foi composta por três diferentes populações, sendo elas:
20 alunos da 5a série de um colégio estadual da cidade de Santa Helena/PR, 20
acadêmicos da 4ª série do curso de pedagogia de uma instituição pública de Santa
Helena/PR, e 20 funcionários também de uma instituição pública de ensino superior
de Santa Helena/PR.
A população avaliada foi submetida a uma abordagem rápida, na qual foram
utilizados dentes humanos, fotografias da cavidade bucal, um espelho (17 x 22 cm)
e um palito de madeira (12 x 01 cm) para auxiliar na demonstração das estruturas

anatômicas da cavidade bucal. Esta atividade foi realizada concomitantemente com
a coleta de dados. Durante a entrevista (aplicação do formulário), o entrevistador
também prestou verbalmente informações básicas, buscando orientar sobre a
temática em questão.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Dos 60 entrevistados, 73,3% pertencem ao sexo
feminino e 26,6% ao sexo masculino. Dos 20 funcionários da IES, 08 estão cursando
graduação, 09 tem o ensino médio e 03 o ensino médio incompleto.
Sobre a cavidade bucal, afirmaram conhecer suas estruturas, 07 ou (35%)
dos estudantes da 5a série, 04 ou (20%) dos acadêmicos do curso de pedagogia e
02 ou (10%) dos funcionários da IES. Dos entrevistados 07 (11,6%) responderam
não ter conhecimento sobre as estruturas da boca, enquanto 40 pessoas (66,6%)
conheciam parcialmente, sendo as mais lembradas: os dentes, a língua, a gengiva e
o palato.
A cavidade bucal, estrutura localizada na entrada do tubo digestório, pode ser
facilmente visualizada ao olhar-se no espelho. Porém, apenas 13 de todos os
entrevistados (21,6%) afirmaram conhecer suas estruturas. É importante salientar
que as crianças somaram mais da metade daqueles que afirmaram conhecer sobre
as estruturas da boca.
Dos entrevistados, 45% disseram não saber quantos dentes o homem possui,
enquanto 55% afirmaram conhecer, porém as respostas variaram de 20 a 40 dentes
nos adultos. Observa-se nesses resultados que mais da metade dos entrevistados
não conhecem o número de dentes que possuem, deduz-se então que o
conhecimento das estruturas internas é mínimo ou inexistente. Isso demonstra que o
homem pouco se observa, e essa falta de auto-conhecimento, pode acarretar
problemas futuros de saúde, como por exemplo, a cárie dentária e até o câncer
bucal. Assim, é pertinente estimular o auto-conhecimento buscando principalmente a
prevenção de doenças.
Segundo MUELLER (2002), grande parte da população não esta preparada
para ler os textos escritos e dirigidos aos pesquisadores, os quais são
incompreensíveis para quem não tem o exercício adequado. Dessa forma
necessitam-se de intermediários, pessoas e entidades que fazem uso de vários
canais de comunicação com linguagens simples e compreensíveis para transmitir as
informações.
Pode-se dizer que o diálogo informal entre o entrevistado e o entrevistador
desse trabalho constituiu uma ação para a popularização da ciência, que buscou
informar de maneira agradável, atrativa e com fácil compreensão a temática em
questão, em conformidade com ARAÚJO & JULIAN-JUNIOR (2002).
Sobre a cárie, 93,3% dos entrevistados já tiveram a doença, enquanto 6,6%
nunca apresentaram. Sobre sua transmissão, 09 alunos da 5ª série, 10 acadêmicos
de pedagogia e 07 funcionários afirmaram conhecer que a cárie é transmissível.
Ainda observou-se que 41,6% de todos os entrevistados acreditam que a cárie não
seja transmissível, enquanto 15% não souberam responder.
De acordo com PINTO (1994), a cárie dental é uma doença infecciosa,
crônica, transmissível, de origem bacteriana. O autor cita que por intermédio de
experimentos com hamsters demonstrou-se a transmissibilidade da cárie, o que

também seria aplicável aos seres humanos, pessoas sem cáries que convivam com
pessoas com dentes cariados tem grande chance de passar a tê-las.
Com relação à cárie ser responsável pelo aparecimento de outras
enfermidades, 83,4% de todas as pessoas entrevistadas afirmaram que isso pode
ocorrer, sendo mais citadas as doenças como: dor de dente, inflamação na
garganta, inflamação na gengiva, câncer de boca e mau hálito. Segundo os autores
SHAFER et al., (1985); TOMMASI (2001); COHEN & WOOD (2002), a cárie dental é
a principal patologia que acomete os adultos, quando esta não for tratada, pode
levar a diversas enfermidades, entre elas a sinusite e a febre reumática. A sinusite
maxilar é uma infecção aguda, que pode ser causada por infecção dentária (cárie),
dependendo da proximidade do seio maxilar com o dente infectado (pré-molares ou
molares).
A febre reumática ou reumatismo no sangue é uma enfermidade infecciosa,
secundária à faringite ou a amigdalite; o seu aparecimento é favorecido na presença
de cáries dentais. Se a febre reumática não for tratada de maneira adequada pode
levar ao comprometimento cardíaco (GUIA DE MEDICINA E SAÚDE DA FAMÍLIA,
1992).
Quanto à língua perguntou-se qual a sua função, de todos os entrevistados
05 pessoas não souberam responder, 19 disseram estar envolvida com a gustação e
11 com a fonação. Nas respostas dos demais entrevistados foram relacionadas as
funções de: deglutição, sucção (beijar) e produção de saliva.
Embora pareça simples relacionar a língua com a função de fonação e
gustação, observa-se que 30 pessoas relacionaram o órgão com essas importantes
funções. Considerando a falta de conhecimento que as pessoas têm do próprio
corpo e a importância do ato de auto conhecer, referimos que esse trabalho tenha
contribuído para melhorar a cultura e o conhecimento de algumas pessoas.
Segundo SANT’ANA et al., (2003) um cidadão bem informado é capaz de conduzir
melhor sua vida, daí a importância da popularização da ciência que tem por função
descomplicar o complexo, ou seja, repassar os conhecimentos de maneira simples.
Sobre as amígdalas, 15 entrevistados desconheciam sua localização,
enquanto 45 afirmaram conhecer, porém, essa localização na maioria das vezes (36
vezes) foi incorreta sendo citadas como amígdalas a região da garganta e próxima
do palato, o fundo da boca, a região inferior da língua e até o pescoço.
Ao serem indagados sobre a função das amígdalas, 23,3% dos entrevistados
desconheciam totalmente a importância desse órgão para o corpo humano,
enquanto 65% afirmaram conhecer, porém foram citadas atividades que não se
relacionam com o órgão como: fonação e deglutição. Somente 11,6% relacionaram
as amígdalas com proteção do corpo. Para JUNQUEIRA & CARNEIRO (1999), as
tonsilas (amígdalas) localizam-se em posição estratégica para a defesa do
organismo contra antígenos transportados pelo ar e pelos alimentos, iniciando uma
resposta imunitária com a produção dos linfócitos.
Ao serem questionados quanto ao nome que se atribui a faringe, 13 pessoas
responderam corretamente. Evidencia-se que destes, 09 são alunos da 5ª série, o
que demonstra a curiosidade das crianças que muitas vezes despertam-os para o
mundo científico. Dessa forma investimentos na educação, representam aumento da
cultura de toda a população, pois as crianças quando vêem algo curioso, repassam
para seus familiares, e uma vez que aprendem, possivelmente, vão lembrar disso

para toda a vida. As crianças atuam como multiplicadores do conhecimento científico
e das informações que são importantes para toda a família, pois ao descobrir uma
curiosidade é comum compartilharem com todas as pessoas que convivem com ela.
Na análise dos dados, pode-se observar que os mesmos estão aquém do
esperado, para os funcionários da Universidade, onde grande parte destes (85%) já
concluiu o ensino médio, porém desconhecem muitas informações a respeito da
cavidade oral. Com relação a este assunto GIORDAN & VECCHI (1996), relatam
que a pessoa que possui algum saber ou conhecimento prévio, mesmo ao passar
pelo ensino formal, trará consigo as suas concepções iniciais. É o que se pode
observar na amostra de funcionários, ressaltando que é o aprendente quem constrói
seu saber, e que o saber não se adquire de imediato, sendo este resultado de um
longo processo.
De todos os entrevistados 92,2% não souberam o nome das estruturas
responsáveis pela produção da saliva, ou citaram as amígdalas, a garganta e até os
dentes como órgãos produtores de saliva. Apenas 02 pessoas relacionaram a
caxumba como uma doença que atinge as glândulas salivares.
De acordo com HERLIHY & MAEBIUS (2002) a caxumba é uma infecção viral
contagiosa das glândulas parótidas, pode ser uni ou bilateral. É uma doença que
pode afetar crianças, jovens e adultos, podendo trazer complicações como, por
exemplo, a esterilidade em estágio mais avançado, pois atinge os testículos, ovários
e outros órgãos.
Para RIZZOLO & MADEIRA (2004), a anatomia é considerada muito útil e
necessária, por esse motivo deve ser bem aprendida nas escolas. No entanto deve
se aliar os meios de se aprender com prazer, além da necessidade diante de
assuntos de fundamental importância.
Ao serem questionados sobre a importância de conhecer o corpo humano,
observou-se de maneira geral, que a maioria afirma que esses conhecimentos
auxiliam na prevenção de doenças, outros acreditam que somente temos uma vida
mais saudável se conhecermos o próprio corpo. Também foi citada a importância
para dialogar com profissionais da área da saúde. É evidente a importância que
todos os entrevistados dão para o conhecimento do organismo humano, pois sentem
que é necessário estarem familiarizados com os nomes das estruturas do corpo
humano, para poderem promover ações de prevenção e promoção da saúde em
níveis individual e coletivo.
CONCLUSÕES: Em nosso trabalho percebeu-se que muitas vezes estruturas
básicas da cavidade bucal não foram reconhecidas, demonstrando que o homem
pouco se observa e essa falta de conhecimento pode causar problemas futuros de
saúde.
Pode-se observar que diferentes populações amostrais, possuem níveis de
conhecimento diversificado, evidenciando que nas crianças, algumas vezes, o
conhecimento se destacou perante os adultos. Ainda ressalta-se que no grupo dos
funcionários predominou o conhecimento do cotidiano, o qual prevalece mesmo
após a educação formal, visto que neste grupo a maioria já havia concluído o ensino
médio.

Também foi prestado orientação e esclarecimentos sobre as principais
estruturas da cavidade bucal procurando descomplicar a anatomia e relacioná-la
com outras áreas como a patologia, enfocando a prevenção de algumas doenças.
Essas informações foram prestadas de maneira simples para fácil compreensão,
visando oportunidade para aprendizado, motivação e divulgação da ciência.
Levando em consideração os resultados obtidos, principalmente com o grupo
de funcionários, sugerimos a elaboração de projetos com atividades semelhantes a
esta e que estas fossem desenvolvidas junto ao corpo de funcionários da instituição,
uma vez que ficou explicita a carência de informações mais elaboradas que estas
pessoas têm. Professores e alunos poderiam estar atuando na realização deste
projeto como atividade de extensão visando qualificar os funcionários da instituição e
repassar o conhecimento científico produzido dentro da universidade para as demais
pessoas da comunidade.
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Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Painel
RESUMO: A Ginástica Rítmica é uma modalidade esportiva que cresce e se
expande a cada dia que passa no cenário nacional. Neste sentido, este projeto visa
oportunizar as crianças da comunidade local a prática sistematizada da Ginástica
Rítmica. As aulas ou sessões práticas tem duração de duas horas/aulas cada,
distribuídas em duas sessões semanais, totalizando 04 horas/aulas semanais para
cada turma, realizadas no pavilhão de ginástica da Unioeste no município de
Marechal Cândido Rondon. São oferecidas 60 vagas ao total, distribuídas em duas
turmas de 30 praticantes, a idade das crianças varia entre 7 a 12 anos. Na proposta
de iniciação esportiva da Ginástica Rítmica, desenvolvem-se as sessões ou aulas de
forma criativa, lúdica, crítica e formativa, com atividades que privilegiam jogos e
brincadeiras especialmente as coletivas, relacionando com os conteúdos da
Ginástica Rítmica. Espera-se com a realização deste projeto contribuir com o
processo de formação profissional dos acadêmicos dos cursos de Educação Física,
além de desenvolver a modalidade no município e representar a universidade em
eventos científicos e culturais.
INTRODUÇÃO: A iniciação dos esportes em geral desde alguns anos ou décadas
atrás, era realizada através da cultura de jogar e brincar na rua, fato que não figura
no dia-a-dia das crianças na atualidade.
Ao contrário, quando comparados a 20 ou 30 anos atrás, observa-se que esta
cultura tem desaparecido do cotidiano de nossos jovens e adolescentes, que iniciam
mais cedo nos esportes dos clubes, onde os profissionais já se preocupam com uma
formação específica para o esporte forçando uma especialização precoce da
modalidade praticada.
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Em relação à iniciação esportiva em geral, GRECO (1998) afirma que esta vem
sofrendo reestruturações enquanto sua prática, e especialmente no que se trata de
sua filosofia inicial e o problema da especialização precoce.
A especialização precoce em qualquer modalidade esportiva, e como não poderia
deixar de ser, também na Ginástica Rítmica, apresenta algumas problemáticas,
como desarmonias no desenvolvimento físico, emocional, acompanhadas
geralmente de um abandono precoce do esporte, antes da chegada ao alto nível de
rendimento.
A especialização precoce em um determinado esporte, conforme KROGER & ROTH
(2000:09) não produz ou leva a melhores resultados. Na metodologia dos esportes,
vale, como na educação que se aprenda o ABC, as primeiras letras, para depois, de
forma garantida, poder passar a falar palavras mais complexas (técnicas
específicas) e logo regras gramaticais (competências táticas específicas)”.
Sendo uma modalidade esportiva de execuções técnicas e táticas específicas e
próprias, que se baseiam no diferente desenvolvimento de elementos tanto de forma
individual quanto coletiva, muitas vezes o ensino da Ginástica Rítmica é pautado
apenas na reprodução de movimentos estereotipados, extremamente exigentes no
que diz respeito aos aspectos físicos, psicológicos e motivacionais.
Contudo, no momento atual o processo de iniciação esportiva vem sendo percebida
como uma etapa extremamente importante e decisiva para a vida esportiva futura,
sendo assim identificam-se necessárias algumas reformulações para esta etapa
essencial, especialmente no que se refere a sua operacionalização em si, visto que
sua prática não pode mais estar restringida a simples imitações ou realização de
movimentos e gestos técnicos muitas vezes estereotipados e sem sentido para
quem o pratica.
Ao contrário, a iniciação esportiva para a Ginástica Rítmica, deve permitir que as
crianças possam experimentar e provar de forma rica e variada, diferentes
alternativas de movimento.
A Ginástica Rítmica é uma modalidade esportiva que cresce e se expande a cada
dia que passa no cenário nacional.
Além do aumento da notoriedade desta modalidade, percebe-se sua inserção cada
vez maior em jogos e competições oficiais que envolvem os municípios do Paraná.
Neste sentido, percebe-se a necessidade de que esta modalidade seja desenvolvida
em maior extensão de municípios para que estes sejam representados nas
competições oficiais, especialmente do estado do Paraná.
Sendo assim, este projeto foi proposto, com o intuito de contribuir com o processo
de massificação da modalidade, através da iniciação da prática esportiva da
Ginástica Rítmica no município de Marechal Cândido Rondon - Pr.
OBJETIVOS:
- Oportunizar as crianças da comunidade local a prática sistematizada da Ginástica
Rítmica.
- Proporcionar condições de aprendizagem da Ginástica Rítmica a crianças de 7 a
12 anos.
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- Promover através da prática da Ginástica Rítmica, subsídios motores necessários
para o desenvolvimento das habilidades motoras e seus conceitos básicos, como:
consciência corporal, ritmo, noção espaço- corporal, lateralidade, coordenação
dinâmica geral, coordenação motora fina e convivência social.
- Desenvolver a criatividade e o gosto pela atividade física, através das atividades
lúdicas e recreativas proporcionadas pela prática da Ginástica Rítmica.
- Proporcionar oportunidades de vivências e interações sociais entre os praticantes.
- Participar de eventos sociais, culturais elevando e divulgando a universidade como
um todo.
- Contribuir através da prática da Ginástica Rítmica para a formação profissional dos
estudantes do curso de Educação Física, desenvolvendo aprendizagens sobre a
modalidade através do envolvimento com atividades de extensão assim como
através de discussões e estudos em grupo.
MÉTODOS: Visando atender as necessidades e expectativas dos praticantes da
Ginástica Rítmica na iniciação desta modalidade através de sessões práticas,
proporciona-se aos participantes oportunidades de vivenciar e aprender os
fundamentos básicos desta, que são: formas de andar, formas de correr, formas de
saltitos, formas de saltos, formas de equilíbrios, formas de pivots e formas de
flexibilidades, bem como a utilização de seus aparelhos: corda, arco, bola, maças e
fita.
São oferecidas 60 vagas ao total, distribuídas em duas turmas de 30 praticantes, a
idade das crianças varia entre 7 a 12 anos.
Da mesma forma, são destinadas duas horas semanais para cada aula ou sessão
de iniciação esportiva, para cada turma duas vezes por semana. Sendo que são
oferecidas duas turmas, perfaz-se um total de oito horas, que são realizadas no
pavilhão de ginástica da Unioeste nos municípios de Marechal Cândido Rondon.
Na proposta de iniciação esportiva da Ginástica Rítmica, desenvolve-se as sessões
ou aulas de forma criativa, lúdica, crítica e formativa, onde as atividades privilegiam
jogos e brincadeiras especialmente as coletivas, relacionando com os conteúdos da
Ginástica Rítmica.
Para contribuir de forma efetiva na formação profissional dos acadêmicos do curso
de Educação Física, são destinadas quatro horas semanais para a realização de
estudos em grupo com os acadêmicos que se interessam pelo assunto ou atuam no
projeto como monitores, no que se refere aos pressupostos teóricos e práticos que
envolvem a modalidade, realizado em horário extra das atividades práticas com as
crianças.
CONCLUSÕES: Percebe-se que além de proporcionar a prática e a aprendizagem
da Ginástica Rítmica às crianças de Marechal Cândido Rondon - PR, a Universidade
tornou-se um pólo de disseminação do saber, especialmente por ser precursora no
desenvolvimento de uma modalidade que até então não era oportunizada à
população. Sendo assim acredita-se que o projeto cumpre seu caráter extensionista
e de produção e disseminação de conhecimento, participando acima de tudo do
processo histórico-cultural do município.
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Área temática: área 6: saúde/promoção à saúde e qualidade de vida
Forma de apresentação: 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, para evitar, assim, a
infecção cruzada. Dessa maneira, todos os instrumentais utilizados no consultório
odontológico devem ser esterilizados. Este procedimento é realizado através da
esterilização a vapor, um método físico que elimina todos os tipos de
microrganismos, inclusive os esporos bacterianos. Na Clínica Odontológica da
Unioeste são utilizadas duas autoclaves para esterilizar os materiais. A eficácia da
esterilização é comprovada através da utilização de indicadores biológicos, os quais,
são preparados no laboratório de Controle Microbiológico, utilizando um meio para
fermentação de carboidratos contendo esporos de Bacillus stearothermophilus ATCC
7953. A avaliação do bom funcionamento das autoclaves foi realizada
semanalmente, no período de agosto de 2004 a abril de 2006. Todos os resultados
obtidos mostraram 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: A esterilização a vapor é um processo físico que elimina todos os
tipos de microrganismos, inclusive os esporos bacterianos. Em odontologia é
essencial que os instrumentos sejam esterilizados antes de serem usados, caso
contrário, poderão ser fontes de infecções graves. Desde o século dezenove, o
controle das infecções tem sido um fator primordial nas cirurgias bem-sucedidas. Os
processos de anti-sepsia e esterilização levaram muitos anos para progredir dos
seus primórdios a seu estado atual científico e sofisticado. Antes de alguém tentar a
destruição de um microrganismo é útil compreender as exigências de crescimento
deste. Quando se interfere nas exigências nutritivas, o microrganismo fica
incapacitado de se reproduzir e pode morrer ou entrar em um estado de
bacteriostase, uma fase na qual nem morre nem se reproduz, porém permanece
latente até que os requisitos de crescimento sejam outra vez satisfeitos e assim,
pode se tornar um microrganismo crescendo ativamente. Os seguintes fatores são
importantes no crescimento bacteriano: umidade; nutrientes; temperatura e oxigênio
(alguns microrganismos crescem na ausência do oxigênio, outros quando este está
presente). Um método importante de avaliação do ciclo de esterilização utiliza

indicador biológico, o qual apresenta as seguintes vantagens: não requer aquisição
de meios de cultura; 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 na teoria de
que se as condições de esterilização são suficientes para matar os esporos
específicos, nenhum outro microrganismo sobreviverá. A escolha do microrganismo
é baseada em sua resistência às condições de esterilização específicas
empregadas. Esporos de Bacillus sterothermophilus são os indicadores mais
comumente usados em autoclave, a qual possui as seguintes vantagens: o calor
úmido, sob a forma de vapor saturado sob pressão, é o meio mais fidedigno
conhecido para a destruição de todas as formas de vida microbiana; a temperatura é
controlada com precisão; o aquecimento e sua penetração nos materiais é rápido; é
o agente esterilizante mais econômico, apesar de poder produzir alguma corrosão
nos instrumentos muito delicados e não ser utilizável para esterilização de óleos e
pós (Gráfico 1). O uso satisfatório da autoclave depende de alguns detalhes: todos
os instrumentos devem ser lavados antes de serem colocados na autoclave, assim
como devem ser deixados abertos e posicionados adequadamente de forma a não
impedir a penetração do vapor, da mesma forma, materiais têxteis devem ser
empacotados frouxamente e colocados em posição vertical.
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Gráfico 1: Histograma mostrando a eficiência do método de esterilização a vapor.
OBJETIVO: Este estudo tem o objetivo de garantir a eficácia da esterilização a
vapor dos materiais utilizados na Clínica Odontológica da Unioeste, através da
avaliação semanal das autoclaves por meio do uso de indicadores biológicos.
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. A resistência térmica
destes esporos é tal que o microrganismo não sobrevive após autoclavação a 121ºC

durante 15 minutos. Em temperaturas ou tempo de exposição menores, os esporos
sobrevivem. Na técnica de realização do controle biológico, foram submetidas ao
teste de esterilização as duas autoclaves da Clínica Odontológica. Na autoclave
grande foram colocados três tubos teste (superfície – meio – fundo) e na autoclave
média, dois tubos teste (frente e atrás), juntamente com o material a ser esterilizado.
Um tubo de bioindicador é deixado a temperatura ambiente (controle positivo). Após
a esterilização, os tubos teste foram retirados das autoclaves e incubados com o
controle positivo, em banho-maria 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 a formação de
ácidos decorrentes da fermentação do açúcar e também apresenta turbidez devido
ao crescimento bacteriano (Quadro 1).
Quadro 1: Interpretação do controle de esterilização da autoclave de Chamberland
pelo emprego de bioindicadores (B. stearothermophilus).
Tubo
teste
Turbidez e
coloração amarela
Límpido e
coloração roxa
Límpido e
coloração roxa

Tubo
controle positivo
Turbidez e
coloração amarela
Turbidez e
coloração amarela
Límpido e
coloração arroxeada

Processo de
esterilização
Inadequado
Adequado
Bioindicador inativo;
substituí-lo

RESULTADOS E DISCUSSÃO: As avaliações foram realizadas semanalmente,
preferencialmente as segundas-feiras, do mês de agosto de 2004 ao mês de maio
de 2005, nas seguintes datas: 11/08/2004; 16/08/2004; 23/08/2004; 30/08/2004;
09/09/2004; 13/09/2004/; 29/09/2004; 04/10/2004; 13/10/2004; 18/10/2004;
26/10/2004; 03/11/2004; 08/11/2004; 16/11/2004; 22/11/2004; 29/11/2004;
11/03/2005; 18/03/2005; 21/03/2005; 30/03/2005; 04/04/2005; 11/04/2005;
18/04/2005; 25/04/2005; 02/05/2005; 09/05/2005; 16/05/2005; 23/05/2005;
30/05/2005; 06/06/2005; 14/06/2005; 20/06/2005; 27/06/2005; 04/07/2005;
25/07/2005; 01/08/2005; 08/08/2005; 15/08/2005; 22/082005; 29/08/2005;
05/09/2005; 12/09/2005; 19/09/2005; 26/09/2005; 03/10/2005; 10/10/2005;
17/10/2005; 24/10/2005; 31/10/2005; 07/11/2005; 14/11/2005; 21/11/2005;
28/11/2005; 05/12/2005; 13/12/2005; 22/12/2005; 03/01/2006; 10/01/2006;
16/01/2006; 23/01/2006; 30/01/2006; 06/02/2006; 15/02/2006; 21/02/2006;
07/03/2006; 14/03/2006; 20/03/2006; 30/03/2006; 03/04/2006 e 10/04/2006. Nos
períodos correspondentes aos recessos acadêmicos as atividades da Clínica
Odontológica foram interrompidas. Os resultados de todas as avaliações mostraram
o bom funcionamento das duas autoclaves. O monitoramento da esterilização dos
materiais odontológicos, realizada antes e após o contato com os pacientes, garante
a segurança destes e dos profissionais da área da saúde.

CONCLUSÃO: As autoclaves utilizadas na esterilização dos materiais da Clínica
Odontológica da Unioeste estão funcionando adequadamente. Assim, este estudo
mostra 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 pacientes.
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OFICINA DANÇA DE RUA
Coordenadora: Professora Ms.Ilse Lorena von Borstel Galvão de Queirós1.
Ministrantes: Michele Caroline Lange. 2
Área temática: 4 – Educação
Palavras-chaves: oficina; dança de rua; expressão corporal.
Resumo: A dança de rua é um estilo da dança “Street Dance" que apresenta um
trabalho corporal que envolve a coordenação motora, ritmo e musicalidade.
Caracteriza-se principalmente por possuir movimentos fortes, rápidos e
sincronizados de pernas, braços, ombros e cabeça ao ritmo predominante do
estilo musical hip hop, que se identifica pelas batidas fortes e marcantes em ritmos
dinâmicos. Os movimentos da dança são criados sob total liberdade, valorizados
através da expressão corporal bem trabalhada. No início da sua manifestação no
Brasil, a grande maioria dos dançarinos eram jovens negros do sexo masculino,
que moravam nas periferias das grandes cidades. Atualmente, tem uma grande
repercussão, afirmando-se de tal forma como manifestação corporal, possuindo
um grande número de adeptos, atraindo até pessoas mais velhas, mas são os
jovens que mais dançam este gênero de dança, retratando assim o conhecimento
de um trabalho e não apenas um simples modismo. Neste contexto, a oficina de
Dança de Rua busca propiciar para comunidade em geral conhecimentos básicos
que possibilitem a prática deste estilo de dança enquanto cultura corporal. Com
este intuito, será desenvolvida uma aula, no nível de iniciação, para pessoas de
diferentes idades, de ambos os sexos, para a comunidade interna e externa da
Unioeste. Aula iniciará com um aquecimento através de alongamentos das
principais partes do corpo que serão solicitadas no decorrer das atividades. Após,
será demonstrado as principais técnicas deste estilo dança, explorando os seus
elementos, sem e com a utilização da música, em seguida, será desenvolvida uma
seqüência coreográfica que contemple estes movimentos. Finalizando com uma
sessão de alongamentos e uma avaliação com os participantes sobre a oficina.
Espera-se que os participantes adquiram a compreensão e a satisfação em
realizar este estilo de dança, melhorando sua condição física e expressando sua
corporeidade de forma ampla e lúdica. Além disso, que desperte um maior
interesse em torno da dança em geral, enquanto opção de lazer, na vida cotidiana.
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OFICINA DE ATIVIDADE RÍTMICA EXPRESSIVA
Coordenadora: Professora Ms.Ilse Lorena von Borstel Galvão de Queirós1.
Ministrantes: Daniela Gomes Amblard, Daniele Eliane Munaretto e Marcela
Ferreira de Meneses 2.
Área temática: 4 – Educação
Palavras-chaves: Oficina; Atividades Rítmicas; Expressão Corporal.
Resumo: Atualmente, o estilo de vida moderno faz com que o ser humano, cada
vez mais, expresse o seu movimento de forma parcial, superficial e inadequada,
não ocorrendo uma manifestação total e efetiva da sua corporeidade. Necessita
assim, ser educado através de trabalhos específicos para melhor expressar seu
corpo em/pelo movimento, para que adquira os aspectos fundamentais de
coordenação, fluência, expressividade e ritmo. É neste contexto que, Atividade
Rítmica Expressiva deve merecer atenção especial na educação do ser humano,
pelo fato de envolver atividades espontâneas que dão ênfase ao movimento com
sons e música ou utiliza a música e sons para inspirar o movimento. Este
conteúdo tem o movimento natural do ser humano como princípio básico, o qual é
estimulado e orientado através de diferentes vivências que envolvem as várias
formas básicas de locomoção, como: o andar, correr, saltar, saltitar, girar, entre
outros, bem como, utilizando as suas várias associações, e os diferentes
estímulos pelos quais podem ser representados, como: forma, direção, trajetória,
duração, intensidade, e força, desenvolvidas naturalmente, com sons percussivos
e músicas. Assim, Atividade Rítmica Expressiva caracteriza-se uma opção a mais
de vivência, aprendizagem e aperfeiçoamento da motricidade humana na
Educação Física formal e não formal. Neste contexto, a oficina busca propiciar
para comunidade em geral conhecimentos que possibilitem a sua prática, com o
intuito de estimular a expressão corporal, a educação rítmica e a socialização das
pessoas, desenvolvendo de forma simultânea o domínio motor, cognitivo, afetivosocial e espiritual. As atividades serão desenvolvidas com caráter lúdico e
recreativo, através da abordagem semidiretiva, explorando o movimento natural
nas suas diferentes formas, associações e estímulos através de diversos estilos
musicais, enfatizando a expressão corporal das pessoas. Esperamos que os
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participantes sintam prazer e satisfação em vivenciar esta atividade física,
manifestando a sua corporeidade de forma ampla, efetiva e lúdica, bem como, que
adquiram um maior interesse em torno das atividades rítmicas e danças enquanto
opções de lazer durante o seu tempo livre.
Formas
de
Contato:
ilselorenaqueiros@yahoo.com.br,
045.99715660;
dani_amblard@hotmail.com, 0459964 0484; marcelamilli@hotmail.com, (45) 84115718; dani_mtt@hotmail.com, (44) 9983-8515.

OFICINA DE AXÉ
Coordenadora: Professora Ms.Ilse Lorena von Borstel Galvão de Queirós1.
Ministrantes: Daniele Eliane Munaretto e Marcela Ferreira de Meneses 2.
Área temática: 4 – Educação
Palavras-chaves: Oficina; Dança; Estilo Axé.
Resumo: O axé aparece no Brasil como estilo musical da cultura de massa, em
meados da década de 70, com o som vindo dos tambores das entidades
carnavalescas baianas de origem africana. A manifestação cultural dos "afros" e
"afoxés" com seus ritmos, cores, batuques e movimentos próprios, no início dos
anos 80, começa a exercer uma enorme influência nos artistas "criados" em cima
dos trios elétricos, os quais reinventam esta manifestação da cultura popular
criando suas próprias produções, mas o sucesso destes novos músicos de axé
limitava-se á Bahia. No entanto, em 1985, a canção "Fricote", composta por
Paulinho Camafeu, interpretada por Luiz Caldas - explodiu e derrubou as barreiras
existentes na mídia do Sul e Sudeste do País em relação a este gênero musical,
fazendo com que fosse denominado “axé music” e conquistasse todo o Brasil.
Além disso, rompeu com a estrutura sólida da música brasileira em geral, pois foi
responsável pela mistura de diversos estilos musicais e rítmicos, quebrando
conceitos e preconceitos na maneira de fazer música, do público dançar, se vestir,
se comportar e se divertir. A oficina de dança axé busca propiciar para
comunidade em geral conhecimentos básicos que possibilitem a prática deste
estilo de dança enquanto cultura corporal. Com este intuito, será desenvolvida
uma aula, no nível de iniciação, para pessoas de diferentes idades, de ambos os
sexos, para a comunidade interna e externa da Unioeste. O fato de se
caracterizar uma oficina com curto espaço de tempo e desconhecer o
conhecimento da clientela sobre este gênero de dança, a metodologia a ser
utilizada será a diretiva, desenvolvida a partir das técnicas específicas, explorando
seus vários elementos através de coreografias, com várias musicais, e de forma
lúdica. Esperamos com esta proposta, que os participantes adquiram a
compreensão e a satisfação em praticar este estilo de dança, melhorando sua
criatividade, ritmo corporal, habilidades e capacidades físicas, expressividade, e
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socialização. Além disso, que desperte um maior interesse em torno da dança em
geral, enquanto opção de lazer de interesse físico.
Formas
de
Contato:
ilselorenaqueiros@yahoo.com.br,
045.99715660;
marcelamilli@hotmail.com, (45) 8411-5718; dani_mtt@hotmail.com, (44) 99838515.
Plano de Aula:
Tema: Dança Axé
Objetivo: proporcionar a vivência do estilo axé.
Atividade 1: em duplas, se apresentar e escolher um movimento para ser realizado
pelo grupo. Formar um grande círculo, cada dupla irá ao centro do circulo dirá o
nome dos componentes desta e realizarão o movimento antes definido, após essa
apresentação ao grupo, o grupo todo realiza o mesmo movimento e repete o nome
dos componentes da dupla que se apresentou. Feito isto à próxima dupla se dirige
ao centro e da mesma forma se apresenta e realiza o movimento escolhido pela
dupla, após isso o grupo repete o nome e movimento da 1° dupla em seguida o
nome e movimento da 2° dupla, assim sucessivamente até acabarem as duplas.
Atividade 2: formar uma fila indiana (coluna), ao som, da música o primeiro da fila
realiza um movimento qualquer e os outros componentes da coluna repetem
simultaneamente, ao trocar a música esse tomará o lugar do último da fila e dará
lugar para o segundo da fila, que passará a ser o primeiro, então comandando a
coluna com o movimento que quiser ao ritmo da música, assim sucessivamente
até que todos tenham vivenciado a atividade.
Atividade 3: alongamento com música.
Atividade 4: música coreografada. Obs: poderá ser trabalhado mais do que uma
música somente depende da disponibilidade e da desenvoltura dos participantes.
Atividade 5: Volta a calma.
Atividade 6 : alongamento do boneco, em duplas, um é o boneco e o outro alonga
o boneco, que só deixará que o colega realize os movimentos de alongamento
sem resistir, depois troca, quem era boneco sede seu papel ao colega, omando
suas funções na brincadeira.

OFICINA DE JAZZ
Coordenadora: Professora Ms.Ilse Lorena von Borstel Galvão de Queirós1.
Ministrante: Daniela Gomes Amblard 2
Área temática: 4 – Educação
Palavras-chaves: Oficina; Dança, Jazz.
Resumo: Como qualquer outra manifestação artística, a dança é uma forma de
conhecimento que envolve emoção, criação, memorização e interpretação. Assim,
as técnicas de improvisação, composição coreográfica, interpretação e
conhecimento, são procedimentos que devem fazer parte do processo de ensinoaprendizagem de qualquer estilo de dança, no sentido de estabelecer relações
diretas e indiretas entre corpo, música e movimento de forma criativa e crítica,
diferenciando-se do simples ato de mover-se ou reproduzir movimentos ao ritmo
de músicas. O Jazz é um estilo de dança que se desenvolve a partir destes
elementos, pois mescla algumas técnicas do balé com a improvisação de
movimentos e o estilo de dançar de cada pessoa. Tem suas raízes históricas na
cultura popular da sociedade norte-americana, mas apresenta-se muito pouco
difundida na sociedade brasileira. Neste contexto, a oficina jazz busca propiciar
para comunidade em geral conhecimentos básicos que possibilitem a prática
deste estilo de dança enquanto cultura corporal. Com este intuito, será
desenvolvida uma hora aula, no nível de iniciação, para pessoas de diferentes
idades, de ambos os sexos, para a comunidade interna e externa da Unioeste. O
fato da proposta se caracterizar uma oficina e o Jazz ter na sua essência algumas
técnicas do balé, a metodologia a ser utilizada será a diretiva, desenvolvida
através de técnicas específicas deste estilo dança, explorando seus elementos,
como: posições do corpo, passos, saltos, dentre outros, estimulando a criatividade
dos dançarinos através da criação de movimentos expressivos, utilizando várias
músicas, em ritmos de intensidade moderada e rápida, não significando que o
Jazz não possa ser trabalhado com outras metodologias. Esperamos com esta
proposta, que os participantes adquiram a compreensão básica e a satisfação em
praticar este estilo de dança, além disso, difundir e estimular um maior interesse
em torno da dança em geral, enquanto opção de lazer no tempo livre para melhor
qualidade de vida.
1

Mestre em Educação Física/Estudos do Lazer pela Unicamp. Professora da Unioeste – Campus de Marechal Cândido
Rondon (PR). Membro do Grupo de Extensão e Pesquisa em Educação Física Escolar da Unioeste (GEPEFE),
pesquisadora do Centro de Estudos, Pesquisas e Documentação da América Latina (CEPEDAL) e membro da Confraria de
Lazer do Paraná. Endereço: Rua Goiás, 730 — CEP: 85960-000 — Marechal Cândido Rondon-Paraná. Telefone: (45)
3284-1691. Telefone/fax/Unioeste: (45) 3254-3216. Endereço eletrônico: ilselorenaqueiros@yahoo.com.br.
2
Acadêmica do curso de Educação Física, Unioeste – campus de Marechal Cândido Rondon, PR. Endereço: Rua Rio
Grande do Norte, nº 1604, aptº 01 — CEP: 85960-000 — Marechal Cândido Rondon-Paraná. Telefone: (45) 99640484.

Formas
de
Contato:
dani_amblard@hotmail.com
0484;ilselorenaqueiros@yahoo.com.br – 045.99715660.

-

045

9964

ORIENTAÇÃO DOMICILIAR E O INTERCÂMBIO DE
SABERES
Aneline Maria Ruedell1
Maria Goreti Weiand Bertoldo2
Edinalva Freitas Perreira3

Área temática: Área 06 Saúde
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: As ações educativas estão relacionadas com atos e ações desenvolvidas
com o intuito de trazer melhorias na capacidade mental, moral e física do ser
humano. Entre as ações educativas podem ser citadas as orientações domiciliares.
Estas são ações de saúde, onde o profissional como o fisioterapeuta realiza
prescrições de acordo com o seu conhecimento técnico e científico, para a
continuidade do tratamento fisioterapêutico em âmbito domiciliar. As orientações
domiciliares estão relacionadas com as atividades de vida diária da criança e de
seus responsáveis, como o banho, o vestir, o carregar e o alimentar. Dessa forma, o
conhecimento do profissional da saúde, neste caso o fisioterapeuta, juntamente com
as experiências salientadas pelos cuidadores desenvolvem uma troca mútua de
informações que resultam na melhoria da qualidade de vida da criança com distúrbio
sensóriomotor causado pela encefalopatia crônica não progressiva da infância. Mas
é importante também salientar que as prescrições devem estar relacionadas com a
realidade de cada família, procurando aumentar os conhecimentos de todos os
indivíduos envolvidos com a criança, inclusive do fisioterapeuta.
PALAVRAS CHAVE: Orientação, intercâmbio, domicílio
INTRODUÇÃO: De acordo com o dicionário Aurélio, (Ferreira, 1985), ação significa
ato ou efeito de atuar; atuação, ato. Mas para que um agente atue em uma
comunidade, por exemplo é necessário, saber como agir, ou seja como atuar.
Assim, é necessário o conhecimento e este advém da instrução, da educação, da
vivência. A educação, também segundo dicionário Aurélio (Ferreira, 1985), ato ou
efeito de educar-se; processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e
moral de uma criança e do ser humano em geral. De acordo com essas
informações, as ações educacionais estariam relacionadas com atos para melhorar
a capacidade física, intelectual e moral de um ser. Ao especificar mais as ações
educacionais, pode-se relacioná-las com a área da saúde, ou seja ações educativas
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para promoção da saúde.
Historicamente, a promoção da saúde estava
relacionada, por exemplo, na década de 70, aos postos de saúde ou centros de
saúde. Estes realizando consultas médicas, ações de promoção à saúde e
prevenção. Sendo realizadas ações educativas à saúde a diferentes grupos
populacionais (SANTOS; GODOY, 1999). Mas na década de 90, houve uma
inovação na prática da promoção à saúde, através da experiência criada no Ceará, o
agente comunitário de saúde (ACS), procurando uma concepção nova na saúde,
uma concepção distante da hospitalocêntrica. Mas ao relacionarmos as ações
educativas na fisioterapia, observa-se ações, como as orientações domiciliares. De
acordo com Guazelli (2001), a orientação domiciliar, consiste na elaboração, através
de conhecimentos técnicos, científicos para a formulação de prescrições que são
transmitidas aos familiares e indivíduos que apresentam alguma incapacidade física
permanente ou não. É necessária que as abordagens apresentem um caráter
terapêutico e contribuam para atingir metas estabelecidas. De acordo com o projeto
de extensão intitulado como: orientação domiciliar e escolar de crianças com
paralisia cerebral atendidas na clínica escola do curso de fisioterapia, a abordagem
é realizada com crianças que apresentam seqüelas sensóriomotoras de
encefalopatia crônica não progressiva da infância, também conhecida como paralisia
cerebral. O conceito desta enfermidade está relacionada com um distúrbio, uma
desordem do movimento e postura causada por uma lesão no sistema nervoso
central, ocorrida no período de sua maturação estrutural e funcional (RATLIFFE,
2000). Assim, uma das formas do fisioterapeuta atuar na promoção da saúde
através de ações educacionais é pelas orientações domiciliares. Estas orientações,
como o conceito colocado por Guazelli (2001), estão relacionados com o
conhecimento técnico e científico. Mas ao vivenciarmos esta atividade, percebemos
a importância da atuação familiar. Ou seja, são os familiares que permanecem em
suas casas com as crianças com paralisia cerebral. Assim, se as orientações
apresentam o objetivo de transformar comportamentos comuns, habituais, cotidianos
em comportamentos terapêuticos, a família e a criança com lesão neurológica
devem participar da equipe terapêutica, pois são eles que conhecem no lar as
necessidades funcionais (TECKLIN, 2002). De acordo com Scapin e Schimabuco
(1998), os pais permanecem por mais tempo com a criança e são as pessoas mais
recomendadas para avaliar as capacidades mais indicadas para seu filho, auxiliando
no estabelecimento de metas para o tratamento, através das queixas principais da
criança. Assim, as orientações domiciliares, necessitam do conhecimento científico
do fisioterapeuta e das vivências dos familiares e da criança em relação as
atividades funcionais diárias. Ou seja, é importante a troca de experiência de
saberes, para um verdadeira evolução funcional do menor que apresenta seqüelas
sensóriomotoras. A cooperação de todos na reabilitação é fundamental (Sanvito,
1997). Os familiares tornam-se mais do que agentes passivos na evolução
neurofuncional, eles passam a aprender sobre a patologia do filho e a utilizar
recursos terapêuticos que traduzem as atividades de vida diária da criança no
ambiente familiar. Dentre estas atividades podemos citar: como brincar, carregar,
vestir e dar banho (FINNIE, 2000). E o conhecimento é adquirido através do
intercâmbio realizado entre o fisioterapeuta e familiares. Ou seja, as propostas
educacionais em saúde, devem estar em harmonia com a realidade neste caso, da
família, procurando enriquecer a qualidade de vida coletiva ou individual. Assim,

realizamos um intercâmbio entre o saber científico e popular, possibilitando trocas de
conhecimento (SANTOS GODOY, 1999).
OBJETIVOS: Verificar através do projeto de extensão, a importância da interação
entre pais e fisioterapeutas nas atividades terapêuticas, como a orientação
domiciliar.
MÉTODOS: O projeto iniciou suas atividades em julho de 2003, sendo assim,
completará em julho deste ano, três anos. Inicialmente, tivemos algumas
dificuldades relacionadas com a aceitação de alguns familiares, pois as suas
vivências diárias, suas dificuldades estariam sendo expostas para a equipe do
projeto. Mas ao relatarmos de forma simples e segura os procedimentos a serem
realizados durante o projeto, iniciou-se um processo de aceitação. A primeira
atividade realizada foi a revisão bibliográfica, principalmente para aumentar o
conhecimento dos acadêmicos participantes do projeto. E em seqüência foi feita a
escolha de um grupo de crianças com Paralisia Cerebral, que são atendidas pelos
acadêmicos do curso de fisioterapia. Atualmente, no projeto participam da orientação
domiciliar em torno de vinte crianças com paralisia cerebral. Estas crianças,
encontram-se na faixa etária de um ano aos doze anos e todas residem na cidade
de Cascavel e são atendidas na clínica escola do curso de fisioterapia da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Após a escolha foi feita uma avaliação
das mesmas, através de uma ficha utilizada no estágio supervisionado em pediatria.
Assim, foi observado os principais problemas da criança e quais as orientações que
poderão ser dadas, em relação a estes problemas. Estes estão relacionados com
alterações motoras e sensoriais que dificultam a criança a obter um desenvolvimento
sensóriomotor normal. Estas alterações estão vinculadas ao tônus muscular, a
padrões patológicos que fornecem prejuízos ao movimento e postura. A criança
também está sujeita a apresentar dificuldades visuais, comportamentais entre outras
que devem ser observadas, durante a avaliação. Mas foi necessário também um
contato com cada familiar, onde estes puderam expor as suas dificuldades ao cuidar
da criança e comentar sobre o comportamento da mesma em casa. Algumas
informações são de cunho particular e não serão relatadas. Dessa forma, após a
escolha das crianças, as famílias foram procuradas e foi exposto a elas
a
metodologia do projeto, a sua importância, e de como é essencial que os pais se
responsabilizem em procurar seguir as instruções que serão dadas e que os
mesmos tirem todas as dúvidas e troquem informações importantes com os
fisioterapeutas. Foi também feita durante o encontro o preenchimento de um
formulário, onde a mãe e demais familiares expressem quais são as maiores
dificuldades com as crianças e como são as atividades de vida diária das mesmas,
ou seja, como a criança é alimentada, como é feita a sua higiene, e se possível
observar essas atividades sendo realizadas na clínica de fisioterapia, mas também
em visita domiciliar. O próximo passo, é realizar uma visita a casa dessa criança e
constatar os recursos disponíveis, como: móveis e brinquedos e de que forma
utilizá-los e talvez modificá-los. Será importante também observar como a criança
brinca, onde ela fica a maior parte do tempo e em qual postura. Após esses

procedimentos, os participantes do projeto, montaram de acordo com a avaliação, as
observações realizadas e as dificuldades expressas pelos familiares, um plano de
orientações que foram transmitidas para os pais, ao retornar novamente a casa. Em
média após 2 a 3 meses houve o retorno ao mesmo local e verificou-se, se as
mudanças foram feitas e se foram da maneira correta. Quando alguma orientação
não foi seguida, procurou-se saber porque motivo, e realizou-se novas orientações,
ou simplesmente reforçou-se os pontos já demonstrados. Vale salientar que as
famílias participantes do projeto, receberam em média quatro visitas, pois após o
primeiro retorno, foi realizada uma segunda avaliação e verificada a evolução do
quadro da criança e da compreensão familiar, e em seguida foram prescritas novas
orientações.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: São vinte as crianças com paralisia cerebral que
participam do projeto de extensão, podendo serem classificadas quanto ao tônus.
Sendo assim, quinze participantes são consideradas espásticas, duas com ataxia e
três hipotônicas. Dentre as espásticas, ao classificarmos quanto a topografia, sete
delas são quadriplégicas, cinco diplégicas e três hemiplégicas. Enquanto que as
crianças com ataxia e hipotonia foram classificadas como quadriplégicas. A idade
das crianças varia entre um ano a doze anos. De acordo com a tabela abaixo,
observa-se, o seguinte:
Tabela 1: Classificação quanto ao tônus, topografia e a idade

CRIANÇA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Fonte: Dos autores

CLASSIFICAÇÃO
Quadriplégica espástica
Quadriplégica espástica
Quadriplégica espástica
Quadriplégica espástica
Quadriplégica espástica
Quadriplégica espástica
Quadriplégica espástica
Diplégica espástica
Diplégica espástica
Diplégica espástica
Diplégica espástica
Diplégica espástica
Hemiplégica espástica
Hemiplégica espástica
Hemiplégica espástica
Atáxica
Atáxica
Hipotônica
Hipotônica
Hipotônica

IDADE
2 anos
12 anos
7 anos
7 anos
5 anos
1 ano
8 anos
6 anos
4 anos
3 anos
5 nos
5 anos
4 anos
8 anos
11 anos
10 anos
11 anos
2 anos
1 ano
1 ano

Outros dados importantes colhidos, foram os problemas principais de acordo com a
avaliação fisioterapêutica, entre os mais citados, estão:
Tabela 2: Problemas principais colhidos nas avaliações

PROBLEMAS PRINCIPAIS
Fixação pélvica
Padrão extensor
Encurtamento de isquiotibiais
Freqüentes infecções respiratórias
Falta de controle cefálico e tronco

CRIANÇAS
1 a 15
1, 3, 4, 6,7
1 a 5, 7 a 15
6, 10, 11 e 12
1, 3, 4, 5, 6, 10,11 e 12

Fonte: Dos autores

Estes problemas citados interferem na aquisição de função, ou se adquiridas,
demonstram um prejuízo da mesma, com uma desordem de movimento e gasto
energético acentuado. A fixação pélvica, padrão extensor, encurtamento de
isquiotibiais e a falta de controle postural levam a dificuldades em permanecer e até
mesmo de adquirir a posição sentada, levando a um prejuízo sensóriomotor e aos
pais, dificuldades em atividades de vida diária (GUSMAN; TORRE, 1998). Ao
permanecer durante muito tempo na mesma postura, apresentando dificuldades em
deslocamento, a criança pode apresentar prejuízos respiratórios, como alteração de
padrão respiratório e acúmulo de secreções pulmonares, levando a freqüentes
infecções e consequentemente a inúmeras hospitalizações (LEVITT, 2001). Foram
também colhidas informações dos familiares e responsáveis pelas crianças. Dos
adultos participantes do projeto e que procuraram seguir as orientações, dezoito
foram as mães, um foi o pai e outro a babá. Foram colhidos os dados entregues pela
babá, pois não conseguimos contato com os familiares. Entre as dificuldades dos
responsáveis, as mais freqüentes foram:
Tabela 3: Dificuldades citadas pelos responsáveis

DIFICULDADES
Como sentar
Como alimentar
Como carregar
Como vestir
Como usar a órtese

%
20%
30%
50%
50%
55%

Fonte: Dos autores

De acordo com as avaliações fisioterapêuticas e das dificuldades relatadas pelos
responsáveis, foram formuladas as orientações domiciliares. Essas prescrições
tiveram ênfase em situações cotidianas de como carregar, vestir, alimentar, sentar
em uma cadeira ou no colo, além de como utilizar as órteses, de acordo com os
problemas principais de cada criança. Ou seja, uma criança com padrão extensor
para permanecer sentada, ser alimentada ou vestida é necessário que familiares
aprendam como diminuir, quebrar esse padrão, diferente serão as orientações para
as mesmas atividades, mas para um menor hipotônico. Observou-se que a troca de
conhecimento, teve resultados benéficos para as crianças e responsáveis por elas,
participantes do projeto. Ao realizarmos a segunda visita para verificarmos se as

orientações obtiveram resultados positivos, foi verificado o seguinte: 60% dos
responsáveis comentaram que conseguiam alimentar e sentar a criança de uma
maneira eficiente. Em relação as órteses 25% relatou que aprendeu a utilizar as
órteses sem machucar a criança. Enquanto que 32% comentou que o carregar
tornou-se mais fácil e 77% o vestir ficou mais rápido e mais fácil.
CONCLUSÕES: De acordo com as experiências vividas durante o projeto de
extensão, verificou-se a importância na realização de troca de experiências, de
saberes. Pois o profissional, neste caso o fisioterapeuta, apresenta o conhecimento
técnico, científico de como avaliar uma criança em relação a função, analisar
fixações articulares, encurtamentos musculares e padrões patológicos, em uma sala
de uma clínica. Mas os seus responsáveis que permanecem a maior parte do tempo
com a criança, também a conhecem, sabem como ela dorme, como é alimentada,
quais seus brinquedos preferidos, entre outras funções, e o mais importante, em um
ambiente familiar. Assim, para uma orientação domiciliar ser executada é de extrema
importância uma relação de confiança e uma troca de conhecimentos e vivências
entre fisioterapeuta e os cuidadores da criança com paralisia cerebral.
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RESUMO: Este trabalho é resultado de uma pesquisa de prontuários de pacientes
ostomizados, realizada no Núcleo de Ostomizados do Oeste do Paraná, por meio do
Projeto de Extensão Assistência de Enfermagem ao Ostomizado e teve como
objetivo identificar o perfil dos usuários, e também analisar o significado da ostomia
para estes. Foram coletadas informações referentes ao número de ostomizados do
sexo masculino, ocupação, escolaridade, renda mensal, idade, há quanto tempo é
ostomizado, qual o tipo de ostomia, principais causas e quanto tempo ficou com o
problema antes de operar. A metodologia utilizada foi por meio da análise
documental dos dados coletados no Núcleo e por pesquisa bibliográfica. O
levantamento destes dados permitiu identificar as principais características dos
ostomizados para que possamos realizar o planejamento qualificado do atendimento
individual e coletivo.
PALAVRAS-CHAVE: Ostomizado, Perfil do Ostomizado, Projeto de Extensão.
INTRODUÇÃO: Ostomizado refere-se a um individuo que utiliza um dispositivo,
geralmente uma bolsa, que permite recolher o conteúdo a ser eliminado através do
ostoma. A colostomia é um tipo de ostoma intestinal que faz a comunicação do cólon
com o exterior. A urostomia ou desvio urinário é uma intervenção cirúrgica que
consiste em desviar o curso normal da urina. Já a ileostomia, é um tipo de ostoma
intestinal que faz a comunicação do intestino delgado, com o exterior. Todos estes
tipos de ostomas podem ser permanentes ou temporários. Várias são as razões
pelas quais uma pessoa necessita ser operada para construir um novo caminho para
a saída das fezes ou da urina para o exterior. Sendo que neste trabalho serão
apresentados os principais motivos pelos quais os pacientes do sexo masculino
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tiveram a necessidade de realizar a ostomia, e o significado desta para o usuário.
Além disso, estaremos relacionando dados, que foram coletados por meio do Projeto
de Extensão Assistência de Enfermagem ao Ostomizado, para a caracterização do
perfil dos usuários do Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná, que inclui
ocupação, escolaridade, renda mensal, idade, há quanto tempo é ostomizado, qual o
tipo de ostomia e quanto tempo ficou com o problema antes do operar. Contudo,
será relacionado a importância da equipe multiprofissional – destacando o
profissional de enfermagem – na assistência ao ostomizado.
OBJETIVOS: Identificar o perfil dos usuários para o planejamento qualificado do
atendimento individual e coletivo; analisar o significado da ostomia para o usuário;
ampliar os conhecimentos dos discentes participantes do Projeto de Extensão
Assistência de Enfermagem ao Ostomizado sobre a temática estudada.
MÉTODOS: Este trabalho foi realizado na abordagem metodológica documental e
coleta de dados. LAKATOS, MARCONI referem-se à coleta de dados como sendo a
uma etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e
das técnicas elaboradas, com finalidade de se efetuar a coleta dos dados previstos.
A coleta de dados foi realizada nos prontuários dos ostomizados participantes no
Núcleo de Ostomizados do Oeste do Paraná uma Organização não Governamental
(ONG), que presta assistência individualizada e coletiva a 176 indivíduos, sendo que
destes, somente 36 usuários do sexo masculino foi revisado os prontuarios. Os
dados dos prontuários foram coletados anteriormente pelos acadêmicos do curso de
Enfermagem, a docente-coordenadora do projeto, e uma técnica administrativa,
todos da Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE. A coleta de dados foi
realizada nos prontuários os quais constam dados tais como: número de
ostomizados do sexo masculino, ocupação, escolaridade, renda mensal, idade,
doenças existentes na família, há quanto tempo é ostomizado, qual o tipo de
ostomia, principais causas, quanto tempo ficou com o problema antes do operar e o
significado da ostomia na vida do individuo. Os dados foram analisados com apoio
de pesquisa bibliográfica buscando o perfil do usuário. Segundo Ruiz (1996), a
pesquisa bibliográfica consiste no exame do manancial de livros, artigos e
documentos escritos por autores conhecidos e identificados ou anônimos,
pertencentes a correntes de pensamento diversos entre si, ao longo da evolução da
humanidade, para levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado
assunto.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Dos 136 (100%) prontuários dos ostomizados
atendidos no Núcleo de Ostomizados do Oeste do Paraná pesquisados, neste
trabalho serão apresentados os dados parciais, pois somente 36 (26,47%) dos
pacientes do sexo masculino, foram analisado os prontuários. As faixas etárias
presentes foram: de 2 a 5 anos: 1 (2,77%), de 21 a 30 anos: 2 (5,54%),de 31 a 40
anos: 4 (11,08%),de 41 a 50 anos: 4 (11,08%),de 51 a 60 anos: 3 (8,31%),de 61 a 70
anos: 9 (24,93%), de 71 a 80 anos: 9 (24,93%), mais de 80 anos: 4 (11,08%).

Quanto a atividade laboral, 1 (2,77%) é funcionário publico, 1 (2,77%) é pintor, 5
(13,85%) são agricultores, 1 (2,77%) é ajudante de pedreiro, 19 (52,63%) são
aposentados, 1 (2,77%) é pedreiro, 1 (2,77%) é motorista de caminhão, 2 (5,54%)
são desempregados, 2 (5,54%) são operadores, 1 (2,77%) é estudante, 1 (2,77%) é
marceneiro, 1 (2,77%) sem informação. Em relação à escolaridade, 4 (11,08%) são
analfabetos, 21 (58,17%) possuem ensino fundamental incompleto e 6 (16,62%)
possuem ensino fundamental completo, 2 (5,54%) possuem ensino médio
completo,3 (8,31%) concluíram o ensino superior. Quanto à renda recebem
mensalmente, de zero a um salário (R$ 300,00): 7 (19.39%); de 300 a 500 reais: 18
(49,86%); de 500 a 1000 reais: 4 (11,08%); de 1000 a 1500 reais: 4 (11,08%); 1500
ou mais: 3 (8,31%). Quanto ao tempo que o indivíduo está ostomizado, foi
constatado que, 13 (36,01%) estão a menos de um ano, 12 (33,24%) de 1 a 2 anos,
6 (16,62%) de 2,1 a 4 anos, 1 (2,77%) de 4,1 a 6 anos, 2 (5,54%) de 6,1 a 10 anos,
1 (2,77%) de 10,1 a 15 anos e 1 (2,77%) está a mais de 15 anos. Sendo que
destes, 27 (74,79%) é colostomia, 1 (2,77%) é urostomia, 5 (13,85%) é ileostomia e
3 (8,31%) não conta informação. As principais causas de ostomia constatadas
foram: 23 (63,71%) de câncer, 1 (2,77%) de diverticulite, 2 (5,54%) de reto colite
ulcerativa, 1 (2,77%) por ferimento de arma de fogo, 2 (5,54%) doença de Chron, 1
(2,77%) por acidente automobilístico, 1 (2,77%) por doença congênita, 1 (2,77%) por
doença de Chagas, 1 (2,77%) por lesão medular, 1 (2,77%) por constipação severa,
e 2 (5,54%) não souberam esclarecer. A partir do aparecimento dos sintomas, 6
(16,62%) operaram com urgência, 12 (33,24%) permaneceram até seis meses com
o problema, 5 (13,85%) ficaram de seis meses até um ano, 4 (11,08%) esperaram
de um até cinco anos, 5 (13,85%) esperaram mais de cinco anos e 4 (11,08%) não
souberam informar. Sendo assim, foi possível constatar que, dos ostomizados do
sexo masculino, prevaleceu a faixa etária de 61 a 80 anos, que trabalham na área
rural e aposentados, com ensino fundamental incompleto, com renda mensal média
de 300 a 500 reais . A maioria deles permaneceram com os sintomas até seis meses
antes de serem operados. Sendo que estão ostomizados a menos de um ano,
seguido de um a dois anos, havendo a prevalência de colostomia, com causa
principal o câncer. Segundo GEMELLI, ZAGO (2005), as causas que levam a
realização de uma ostomia são variadas, sendo que as mais freqüentes são: os
traumatismos, as doenças congênitas, as doenças inflamatórias, tumores benignos e
cânceres. Com o “acréscimo” do estoma e do dispositivo coletor tem-se a imagem
corporal transformada pela mutilação, além da saúde e do auto-cuidado estarem
comprometidos (SANTOS, CESARETTI, 2000). Segundo os mesmo autores, as
alterações da imagem corporal são elementos-chave e determinantes de muitos
aspectos da qualidade de vida do ostomizado nas diferentes fazes do processo de
reabilitação, sendo que estes aspectos remetem a duas questões teóricas principais:
a imagem corporal e a representação social do corpo. Relacionando ao exposto,
tivemos como principais relatos sobre o que significa a ostomia na vida dos
indivíduos: “Fiquei muito triste, pois não conhecia ninguém que usava, me senti
incomodado”; ”Trouxe muita dificuldade no relacionamento com as pessoas, no
modo de me ver, tinha medo de sair de casa, sentia-me envergonhado”; “Tristeza,
dificuldade no trabalho, baixa autoestima, dificuldade no relacionamento social”;
“Modificou muito, agora não posso trabalhar”; “Uma frustração”. Em controversa,
tivemos os seguintes relatos: “Mudou radicalmente minha vida, aumentando a

expectativa e a qualidade”; “Estou vivo por causa da ostomia”; “Sinto-me melhor,
não tenho dor”. Contudo, vale-se ressaltar que, é de suma importância a atuação da
equipe multidisciplinar, principalmente a do enfermeiro estomaterapeuta ou não,
como mediador do significado de ter um corpo alterado pelo estoma, pois há uma
dificuldade em se inserir nos padrões sociais vigentes e também nas relações com o
outro e consigo mesmo.
CONCLUSÕES: O conhecimento da população assistida no Projeto de Extensão
Assistência de Enfermagem ao Ostomizado, é de suma importância para que seja
possível o planejamento qualificado do atendimento individual e coletivo, e também
a análise do significado da ostomia para o usuário. Diversos fatores entre estes, a
baixa escolaridade, a idade avançada, a reduzida renda mensal e alteração da
imagem corporal, influenciam na falta de esclarecimento, de auto-cuidado e de
envolvimento efetivo nas intervenções individuais e coletivas. Por isso, com a
assistência da equipe de saúde para a formação da imagem corporal envolvida por
sentimentos positivos, possivelmente refletirá de maneira também positiva sobre o
auto-conceito e a auto-estima, fortalecendo particularmente o valor pessoal e o
poder social (SANTOS, CESARETTI, 2000). Sendo assim, salientamos o papel
educativo do enfermeiro, que não se restringe somente ao ostomizado, mas também
a família, pois o envolvimento desta torna-se fundamental para minimizar as
dificuldades que poderão surgir ao longo do tempo de convivência com a nova
condição de vida. (GEMELLI, ZAGO, 2005).
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PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL INFANTIL
Coordenador responsável: Denise César de Oliveira Davidoff
Ministrantes: Denise César de Oliveira Davidoff
Maria Daniela Basso de Souza
Área temática: Saúde
Palavras-chave: criança, saúde bucal, pré-escolar.
A comunidade científica internacional reconhece que os riscos para um grande
número de doenças crônicas que se manifestam na idade adulta podem ter sua
origem na infância ou mesmo antes do nascimento da pessoa. A criação de
ambientes saudáveis com desenvolvimento de ações de promoção de saúde em
espaços sociais é apontada como um dos campos de ação prioritários na área de
promoção de saúde. Os Centros de Educação Infantil representam um espaço
complementar ao da família, que favorece o desenvolvimento físico, cognitivo e
afetivo da criança, tendo efeitos importantes na saúde e no bem-estar de crianças
e famílias, especialmente as de baixa renda. Propiciam também a aquisição de
comportamentos saudáveis pela criança, ajudando-a a estabelecer bons padrões
de hábitos na vida adulta. A cárie dentária na infância ainda é um sério problema
de saúde pública pela sua freqüência e impacto de suas conseqüências em
indivíduos e comunidades. O objetivo da oficina é promover a capacitação de
cuidadores de crianças na faixa pré-escolar na promoção de praticas nutricionais e
bucais saudáveis em Centros de Educação Infantil, uma vez que as crianças
passam um tempo significativo sendo cuidadas pela equipe de cuidadores, muitas
vezes antes dos dentes erupcionarem e especialmente pela oportunidade de
ajudar os pais a tornar o ambiente familiar mais saudável, a partir da
conscientização sobre o efeito prejudicial do consumo excessivo de açucares, da
importância do uso do flúor e de bons hábitos de higiene. Dessa forma, o
desenvolvimento de políticas de promoção de saúde bucal no âmbito dos Centros
de Educação Infantil é especialmente importante pela possibilidade de influenciar
positivamente a aquisição de padrões de comportamentos saudáveis sustentáveis
ao longo da vida.
FORMAS DE CONTATO: jdavidoff@uol.com.br
mdbasso@uol.com.br

RELATO DE EXPERIÊNCIA – CLÍNICA AMPLIADA E FORMAÇÃO DE
RECURSOS HUMANOS PARA O SUS
Phallcha Luízar Obregon1, Allan Cezar Faria de Araújo2, Cristina Diamante3,
Fabíola Giordani Cano4, Maria Lucia Frizon Rizzotto5 e Marisa Tomazzoni6
Área temática 06 – Saúde.
Capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de políticas
públicas de saúde.
Modalidade – Comunicação oral.
RESUMO: O Programa de Educação Permanente em Saúde da Unioeste
(PEPS) vem desenvolvendo atividades objetivando a implementação das
diretrizes curriculares para a área de saúde. Dando continuidade às ações
promovidas pelo PEPS foi realizado um evento para a discussão da clínica
ampliada na atenção básica. O evento teve como objetivo principal apresentar
a proposta de clínica ampliada proporcionando momentos de discussão entre
ensino/serviço/comunidade no município de Cascavel. O público alvo foi
docentes, discentes dos cursos da área de saúde das instituições de ensino
superior pública e privada, profissionais da área de saúde que atuam na
atenção básica do município de Cascavel, gestores e controle social. O evento
contou com a participação de 191 pessoas, dos quais 52,4% foram da
Unioeste, 26,7% da Unipar, 18,3% da Secretaria Municipal de Saúde. Houve
uma sensibilização dos participantes em relação à importância da clínica
ampliada. A instituição de programas de educação permanente, com cursos e
discussão de casos, de consensos clínicos, que tornem possível uma
abordagem integral na saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, clínica ampliada, atenção básica.
INTRODUÇÃO: O Programa de Educação Permanente em Saúde da Unioeste
(PEPS) vem desenvolvendo atividades objetivando a implementação das
diretrizes curriculares para a área de saúde. Foi apresentada, para 2005, uma
proposta de sensibilização aos envolvidos na mudança dos cursos de
graduação da saúde com ênfase nos docentes, discentes da Unioeste, para
conhecer experiências no processo de mudanças de outras IES e abrir
espaços de discussão, reflexão coletiva e crítica sobre a mudança na
graduação, inseridas, todavia no processo de trabalho dos mesmos, a fim de
garantir mudanças sustentáveis. Inicialmente foi desenvolvido um evento para
1 Phallcha Luízar Obregón, docente do curso de Medicina / Unioeste. phallcha@universia.com.br
2 Allan C. Faria de Araújo, docente do curso de Medicina / Unioeste.
3 Cristina Diamante, docente do curso de Fisioterapia / Unioeste.
4 Fabiola Giordani Cano, docente do curso de Famácia / Unioeste.
5 Maria Lucia Frizon Rizzotto, docente do curso de Enfermagem / Unioeste.
6 Marisa Tomazzoni, docente do curso de Farmácia / Unioeste.

discussão da humanização e integralidade na saúde. Dando continuidade às
ações promovidas pelo PEPS foi realizado um segundo evento para a
discussão da clínica ampliada na atenção básica. O evento surgiu como
resultado de discussões do grupo de docentes dos cursos da área da saúde
que fazem parte do Programa de Educação Permanente em Saúde. O tema
também foi contextualizado em reuniões do Pólo Regional de Educação
Permanente – 10ª RS. O objetivo foi promover a articulação ensino-serviço,
através de discussões buscando mudanças nos cursos de saúde e visando a
construção da integralidade na saúde, para isto pensou-se num evento onde
fosse discutido a integralidade na atenção básica (primeiro nível de
atendimento na saúde). A atenção básica à saúde (ABS) constitui uma das
principais portas de entrada para o sistema de saúde e se estima que a
resolutividade nesse nível, deve atingir 80% dos problemas de saúde da
população, Campos (2005) refere que para a efetividade da atenção básica em
saúde devem ser consideradas pelo menos três funções importantes:
acolhimento a demanda busca ativa com avaliação de vulnerabilidade, clínica
ampliada e saúde coletiva. A composição dessas três funções não é uma tarefa
simples. É freqüente se observar desvios que diminuem a capacidade da rede,
em alguns casos há redes que se voltam somente para a prevenção de riscos
e ações comunitárias deixando toda a resolutividade clínica para a rede de
urgência e hospitalar. Em outros, observa-se uma ABS transformada em pronto
atendimento clínico de baixa qualidade. Nenhuma dessas alternativas garante
o papel resolutivo que a ABS deve sustentar. A capacidade de a rede básica
resolver 80% dos problemas de saúde dependerá tanto de investimentos,
quanto da adoção de um modelo organizacional adequado e que permita o
cumprimento dessas três funções (CAMPOS, 2005). A clínica tradicional pensa
a terapêutica de forma unidirecional, segundo Campos (2005) na clinica
ampliada além de considerar o aspecto biomédico devem ser considerados os
aspectos subjetivos e sociais de cada sujeito, respeitando a característica
singular de cada caso, sem abrir mão de critérios técnicos previamente
definidos. A abordagem integral depende da reformulação do paradigma
tradicional denominado biomédico.

OBJETIVOS: Apresentar a proposta de clínica ampliada proporcionando
momentos de discussão entre ensino/serviço/comunidade. Proporcionar aos
participantes espaços para discussão e reflexão crítica sobre suas práticas.
Promover momentos de articulação ensino/serviço objetivando o atendimento
integral a saúde.
MÉTODOS: O público alvo foi constituído por docentes, discentes dos cursos
da área de saúde das instituições de ensino superior pública e privada,
profissionais da área de saúde que atuam na atenção básica do município de
Cascavel, gestores e controle social. O evento foi dividido em três etapas: no
período da manhã o evento foi sediado no auditório da prefeitura municipal de

Cascavel onde ocorreu uma palestra de sensibilização sobre clínica ampliada
apresentada pelo médico Gustavo Tenório Cunha, docente da Unicamp,
consultor do Ministério da Saúde para clínica ampliada; no período da tarde e
da noite, no campus da Unioeste, foi efetuada uma explanação sobre aspectos
práticos da implantação da clínica ampliada no serviço e nas instituições de
ensino superior. Foi utilizado como material de apoio para as discussões à
cartilha da Política Nacional de Humanização: Clínica Ampliada, elaborada pelo
Ministério da Saúde (2004).
RESULTADOS E DISCUSSÃO: O evento contou com a participação de 191
pessoas, dos quais 52,4% foram da Unioeste, 26,7% da Unipar, 18,3% da
Secretaria Municipal de Saúde, os demais participantes eram representantes
da 10ª Regional de saúde e controle social. Dentre os representantes da
Unioeste fizeram-se presentes dos cursos de enfermagem, farmácia,
fisioterapia e medicina, observou-se a ausência da participação do curso de
odontologia e ciências biológicas. Os participantes da Unipar foram do curso de
enfermagem. Os profissionais da rede básica do município de Cascavel foram
médicos, enfermeiras e assistentes sociais. O controle social esteve
representado, mas em pequena proporção.
O evento oportunizou uma discussão em torno das experiências da UNICAMP
em relação à formação acadêmica e articulação ensino serviço. Segundo o
relato do professor Gustavo, a partir do PROMED – Programa de Incentivo à
mudanças curriculares nos cursos de medicina, estabeleceram-se convênios
entre a UNICAMP e a Secretaria Municipal de saúde de Campinas, local de
realização dos estágios dos cursos da área da saúde, que permitiu o
desenvolvimento de experiências com a participação de tutores (profissionais
da rede que participam do processo de formação). As tutorias resultam de
consultas feitas aos profissionais de saúde que atuam na Rede de Atenção
Básica e que tenham interesse em participar do processo de formação. A partir
do aceite estes são inseridos nas discussões e planejamento das atividades de
ensino, passando a compor o grupo. A “oferta” da UNICAMP aos serviços se dá
a partir das necessidades explicitadas pela equipe, por meio do compromisso
dos alunos em compartilhar o cotidiano do trabalho na US – Unidade de Saúde,
discutir o processo de trabalho da equipe de saúde, realizar intervenção
gerencial e ajudar a resolver, sobretudo, os problemas/casos mais complexos.
Neste aspecto os alunos têm um duplo papel, realizar ações de saúde se
inserindo no cotidiano da unidade e instrumentalizando a equipe do ponto de
vista teórico para o enfrentamento dos problemas.O instrumento que tem sido
utilizado na solução de problemas complexos é o PTS – Projeto Terapêutico
Singular, que consiste em ver o diferente, o singular nos sujeitos e famílias. A
Clinica Ampliada, enquanto um conceito que extrapola a visão biologicista e
segmentada da atenção à saúde, tem sido a ferramenta de escolha para a
solução de problemas e na busca da integralidade da assistência. Discutiramse também os problemas relacionados à dicotomia entre Especialista X
Generalista, Hospital X Atenção Básica e das dificuldades de se construir um
modelo de atenção à saúde que rompa com a visão hospitalocêntrica e

curativa, própria de um mundo que transforma tudo em mercadoria, inclusive a
saúde. Apesar da existência de legislação para a formação de recursos
humanos para o SUS, percebe-se que existe uma disparidade entre as
diretrizes norteadoras do SUS e a prática do ensino e serviço em saúde.
Chama atenção à não participação de alguns cursos da área de saúde na
discussão de integralidade e humanização do atendimento em saúde.

Tabela 1 – Distribuição de participantes da Unioste segundo os cursos de
saúde.
Curso
Coordenador
Docentes
Discentes
Total
Enfermagem
1
11
34
46
Farmácia
0
5
8
13
Fisioterapia
0
2
4
6
Medicina
1
4
7
12
Não
0
2
21
23
identificados
Total
2
24
74
100
CONCLUSÃO: Houve uma sensibilização dos participantes em relação à
importância
da
clínica
ampliada.
Espaços
de
articulação
ensino/serviço/comunidade são fundamentais para uma rede de serviços de
saúde que assegure apoio e amplie a capacidade de resolver problemas de
saúde. A instituição de programas de educação permanente, com cursos e
discussão de casos, de consensos clínicos, que tornem possível uma
abordagem integral na saúde.
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VIGILANTE AMBIENTAL: EDUCAÇÃO, SAÚDE E SOCIEDADE
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Área Temática: 06 Saúde
Apresentação: Oral
RESUMO: Os estudantes estão na faixa etária de 7 a 13 anos, a maiorias do sexo
masculino e estudam o ensino fundamental. Suas famílias ainda utilizam água do
poço ou nascente, despejam o esgoto em fossa negra e no rio e, muitos queimam
ou jogam o lixo a céu aberto. Na maioria das residências têm baratas, moscas e
ratos. A grande maioria desconhece as doenças causadas pelo lixo, água e pelos
vetores e roedores. O Rio não é importante, devido a sujeira e a poluição, o lixo e os
bichos. O ambiente para eles foi definido como natureza, e tudo o ela contem.
Conclui-se de que os principais problemas ambientais do bairro, na opinião dos
estudantes são a falta de saneamento básico, a poluição e o despejo do lixo no rio.
Para ser vigilante ambiental é necessário ter conhecimentos para saber como ajudar
a manter o bairro mais limpo; como cuidar do rio e como não poluir o meio ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Ambiente, Vigilante.
INTRODUÇÃO: No cotidiano, a mãe natureza, por meio de seus subsídios,
transmite-nos mensagens nas mais diversas formas, como exemplo, as cores, o
perfume e a musica entoada pela natureza, e, mesmo assim, o homem não
consegue ter consciência de sua integralidade. Corroborando com pensamento,
Chauí (1995, p. 364-365) afirma que a culpabilidade “[...] pelos problemas sócioambientais não é só deste ou daquele, mas, sim, de todos e principalmente do eu de
cada um, na medida em que toma consciência desses fatos”. A analogia entre
“saúde e ambiente vêm sendo estudadas e geridas sob numerosas denominações”.
Ainda que sob ênfases próprias e distintas, cada uma delas vem também
1 Mestre, Enfermeira, docente do Curso de Enfermagem da Unioeste-Cascavel/PR. Tel: (45) 32238184 –
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compartilhando de um pressuposto mais geral, assumindo-se, em quase todas, que
as condições do ambiente influenciam a forma da expressão da vida e que o viver
altera o ambiente em diferentes aspectos. A questão terminológica foi objeto de
estudo recente por Ordonez (2000) citado por Lieber e Romano-Lieber (2003, p. 2).
Segundo o autor, ao conferir os procedimentos e opiniões empregadas nas
afirmações, sugeriu o “termo saúde ambiental, onde a condição de ambiente ou de
meio ambiente não estaria limitada aos aspectos sólidos, líquidos e gasosos deste,
mas incluiria também a totalidade do mundo físico que rodeia o homem, inclusive os
outros homens e suas inter-relações”.
Tal acordo encaminha-se com os julgamentos já estabelecidos por Tambellini e
Câmara (1998), citados por Lieber e Romano-Lieber (2003, p. 2), onde “a saúde
ambiental se insere na saúde coletiva ao abarcar as relações ditas de
produção/saúde/ambiente”. Do mesmo modo, “as relações entre saúde e ambiente,
denominada doravante de saúde ambiental, estão inevitavelmente associadas às
relações de risco. Isto porque o risco”, enquanto idéia subjacente de “mensuração
de algo não totalmente estabelecido, vem se mostrando a forma mais adequada
para se apresentar conhecimento científico relativo a um objeto por demais
complexo, como o ambiente”.
Chauí (1995, p. 174) refere que o ser humano devasta o solo, mata e profana suas
reservas naturais, aumentando o efeito estufa e inutilizando a vida para os seus
descendentes. Assim, a “opção pelo consumismo desenfreado e pela exploração do
ser humano e da natureza é, de fato, a estranha sugestão de um pacto pela morte”.
“Diferentemente do que em relação ao abastecimento de água, para o esgoto a
população encontra alternativas que, num primeiro momento, não comprometem
inteiramente sua qualidade de vida: os rejeitos correm pelas ruas, infiltram-se no
próprio terreno, são lançados no rio ou no sistema de drenagem. Com o passar do
tempo, essa soluções se tornam inviáveis porque, ao aumentar as concentrações
humanas, o volume de esgoto é aumentado proporcionalmente e já não desaparece
facilmente” (LOBO, 2003, p. 32).
“De modo geral, as pessoas não se dão conta de que precisam mudar seu
comportamento propondo e cobrando soluções institucionais efetivas para esses
problemas. Aparentemente, a população não tem clareza do impacto ambiental e
suas conseqüências na saúde, compreensão da possibilidade de solução e,
principalmente, capacidade organizativa ou cultura de organização para que isso
possa ser resolvido. Somem-se a isso centenas de anos de paternalismo absoluto
que leva a população, de modo geral, a sempre esperar que alguém venha prover
as soluções” (LOBO, 2003, p. 33).
Para que haja conduta ética, Chauí (1995, p. 337) descreve que “é preciso que
exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o
mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício”. Afirma que a “[...]
consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética. Ao
manifestar consciência, o ser humano torna-se sujeito de conhecimento e de ação,
deixando de ser coisa entre coisas, bicho entre bichos, perdido na promiscuidade
cósmica”.
A educação infantil, centrada na subjetividade moral, para Silveira (1997) tem a
intricado trabalho e a ação essencial de fazer surgir, nas crianças/adolescentes, o
futuro novo ser de que a humanidade representada em sua demonstração encontra,

a sua própria sobrevivência. Neste contexto, Oliveira (1995, p. 109) afirma que, “[...]
a primeira preocupação da educação não pode ser com a formação [...] de um
sistema vigente, mas com o ato de personalização da pessoa, com o processo de
libertação da liberdade do homem: trata-se de dar ao homem um quadro referencial
básico, onde ele possa situar-se ao agir no mundo”.
Segundo Sato (2003, p. 42), “as modernas atividades educacionais clamam por
mudanças nos valores, atitudes e responsabilidades com o ambiente”. Essa
sensibilização ocorre principalmente através das observações diretas, do contato e
da imersão na natureza em si. Salienta ainda que, embora os trabalhos de campo
sejam atividades que exijam custos econômicos e muita integração entre quem
passa e quem recebe informação, existe uma maneira mais viável de se realizar
este trabalho, ou seja, promover estas atividades nas áreas próximas à comunidade,
focalizando a realidade da própria comunidade, isso vai despertar e interessar os
alunos.
A questão ambiental, para Santos (2000, p. 3) “cada vez mais presente no
imaginário social, permeia a noção de cidadania em muitos sentidos”. Se quisermos
que o estudante “reflita de forma crítica sobre seu lugar no mundo, sobre a
convivência humana, sobre as relações sociais nas suas diferentes dimensões,
sobre a vida, os seres vivos, o espaço e como ocupamos este espaço, esta questão
torna-se referência importante na produção de informações”. A discussão em torno
da questão ambiental abre um caminho possível para refletir sobre a noção de
encadeamento dos fatos e das dimensões espaciais (relação global-local) e da
existência coletiva. Mais do que isto, apela para a mudança de comportamento e
atitudes de tal forma que pode ser a mola propulsora para a transformação da
escola num espaço coletivo de atuação.
No entender de Oliva (2000, p. 7) “[...] o ensino é também fundamental para conferir
consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas de comportamentos em
consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação
pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino sobre o meio
ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio
físico/biológico e do sócio-econômico e do desenvolvimento humano (que pode
incluir o espiritual), deve integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos
formais e informais e meios efetivos de comunicação”. Para o autor, a educação
ambiental, “por suas origens e em função das configurações diversas que foi
assumindo - transcende o universo escolar. Vem se desenvolvendo em vários
âmbitos sociais, pelas mais diferentes entidades e organizações que atuam numa
gama incrível de temas associados à questão ambiental. Portanto, constitui uma
experiência moldada num contexto extra-escolar” (p. 7).
Educação, para Oliva (2000, p. 8) “procura formar indivíduos que olhem e vejam a
realidade, que a compreendam e tenham capacidade para criticá-la, que se
preocupem com o destino coletivo e saibam se posicionar diante dos desafios do
mundo. Para os cidadãos conscientes, tratar de meio ambiente torna-se uma tarefa
inerente ao seu cotidiano, visto que é um tema universal e que dele depende a vida
no planeta. A educação ambiental é um caminho para formação de indivíduos em
questões essenciais para a qualidade de vida e para a construção da cidadania, tais
como, por exemplo, solidariedade, saúde, ética, natureza, diversidade cultural e
idéias de processo, sincronia, responsabilidade”.

No entender de Oliva (2000, p. 8-10) “[...] não há conhecimento verdadeiro que não
se referencie na realidade, não há conhecimento se o que for aprendido não
enriquece nosso olhar sobre a realidade, e se não nos capacita para que, diante da
complexidade do mundo real, saibamos, minimamente, nos posicionarmos e orientar
nossas opções e ações”. Segundo o autor, “[...] o aluno crítico não é aquele que
assume as nossas convicções e que faz uma crítica por nós planejada. O potencial
crítico do ser humano é criador e não repetidor, pois o horizonte da crítica é sempre
aberto e infinito, e não termina num projeto dado. A crueza e gravidade da dimensão
ambiental do mundo são fortes o suficiente para sensibilizar os que serão
informados sobre ela”.
(2000, p. 43) “é necessário transformar para participar do movimento da construção
da cidadania consciente e ativa e permitir que os estudantes construam bases
culturais que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em
curso e incorporar-se na vida produtiva”. Desta forma a concepção ambiental
procura desenvolver uma prática educativa planejada e sistemática durante um
período contínuo e extenso de tempo na vida das pessoas. Para o autor, “nenhuma
ação de formação se efetiva sem a disponibilidade dos que participam dela; a
formação não avançará sem que os professores a tomem para si como
responsabilidade pessoal e coletiva” (p. 45).
OBJETIVO: Diagnosticar o conhecimento das crianças e adolescentes sobre os
problemas ambientais e contribuir com elementos teóricos práticos para a formação
dos vigilantes ambientais.
METODOLOGIA: A finalidade do projeto é o de criar uma oportunidade para que os
estudantes exercitem um conhecimento cujo tema é a questão ambiental. Nesse
projeto, o mesmo espírito que percorre cada atividade pode ser plenamente
explicitado. As do projeto comportam diagnóstico, análise e programa de formação
escolhido pelas crianças e os adolescentes vivem nas margens do Rio Quati Chico.
A idéia é de que o projeto tenha flexibilidade suficiente para ser executado pelos
acadêmicos do Curso de Enfermagem que participam do Projeto 21: Educação
Ambiental, Saúde e Sociedade, da Unioeste – Cascavel/PR.
O projeto é versátil o suficiente para ser desenvolvido pelos alunos das diferentes
faixas etárias. No primeiro momento, o projeto realizou um exercício de avaliação e
diagnóstico do quadro ambiental, junto às famílias, no segundo momento este
exercício foi realizado junto às crianças e adolescentes. As variáveis diagnosticadas
permitiram estabelecer o conhecimento sobre o rio, saneamento básico, meio
ambiente e das doenças causadas pelo rio contaminado. A terceira etapa (atual) do
projeto visa à formação destes vigilantes. O meio ambiente pode ser, neste sentido,
a base de uma construção social importante.
Para a consecução da terceira etapa, realizamos o diagnóstico com as crianças e os
adolescentes visando compor seu perfil, conhecimento dos problemas ambientais
existentes no local em abril de 2006. As informações possibilitaram o diagnóstico do
conhecimento do saneamento básico, da importância rio, do significado do meio
ambiente, das doenças causadas pela água, lixo, vetores e roedores, os principais

problemas ambientais do bairro e sobre os conhecimentos necessários para
atuarem como vigilantes ambientais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na seqüência apresentam-se os resultados do
diagnostico realizado às crianças e adolescentes que vivem nas margens do Rio
Quati Chico: Quanto ao sexo, os resultados do perfil apontaram que a grande
maioria com 73,7% é do sexo masculino e 23,6% são do sexo feminino. Quanto à
idade, 47,4% estão na faixa etária de 7 a 10 anos, e a maioria com 52,6% está na
faixa etária entre 8 e 13 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,
1990), “considera-se criança, [...] a pessoa até doze anos de idade incompleto, e
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. Com relação à
escolaridade, todos cursam o ensino fundamental. Contatou-se que 100% não
exercem atividade laboral. Quanto às atividades de lazer, 100% freqüentam a
escola, 84,2% participam de atividades religiosas e 68,4% sai com os amigos, a
maioria, 73,7% não realizar prática esportiva.
Quanto ao saneamento básico, 89,5% tem abastecimento de água pela rede pública
10,6% consomem água de poço ou nascente, 5,3% consomem água mineral, 63,1%
possuem fossa negra, 31,6% relatam que o esgoto é canalizado diretamente para o
rio. Dos pesquisados, 5,3% possuem rede pública de esgoto. Em relação ao lixo,
para 100% é coletado pelo serviço público, 21% queimam ou enterram e 5,3%
depositam-no a céu aberto. Quanto aos insetos e roedores, 78,9% relatam à
presença de baratas e 63,2% à presença de moscas enquanto 36,8% citam a
existência de ratos no domicilio. Segundo Lobo (2003, p. 31), “o país, portanto, se
encontra em uma posição de déficit crônico na prestação de serviços de
saneamento, sempre correndo atrás das emergências, respondendo a pressões e
com baixíssima capacidade de planejamento no setor”.
Com relação à importância do rio as crianças e adolescentes declararam: nenhuma,
pois está poluído e sujo; preservar para ter peixes; se fosse limpo seria útil; tem
água, e água é pra beber; no rio acumula lixo, daí cria bichos que depois vão para
as casas; as fossas do bairro vão para o rio; se fosse limpo seria bom; era um lugar
que dava pra brincar, agora na dá porque está muito sujo; tem bastante lixo que os
moradores jogam; e importante para a natureza. No entender de Carvalho e Oliveira
(1998, p. 9) o “ambiente é o espaço em que ocorre a interações dos seres vivos
entre si e com o meio em que vivem”. Neste sentido, “[...] a introdução da
problemática ambiental na espera publica não apenas denuncia os riscos
ambientais, mas também amplia a consciência de suas causas sociais”.
Quanto ao significado do meio ambiente, as crianças e dos adolescentes referiram:
natureza, não poluir; ar saudável, sem poluir o ar, o rio, se poluir muito não vai poder
tomar mais água; rio limpo, preservar a natureza, árvores, flores e animais;
passarinhos e outros bichos; significa local limpo. Segundo Odum citado por Dias
(1998, p. 1425) “as cidades podem ser consideradas como parasitas do ambiente
rural. Esta afirmação refere-se a pouca ou nenhuma produção de alimentos pelas
cidades, alta poluição e pouca reciclagem”.
A declaração sobre doenças causadas pelo lixo foi; não lembra; manchas no corpo;
sarna, dor de barriga; alergia e vermes; diarréia e dengue. “O lixo contribui direta ou
indiretamente para a poluição ambiental. A proliferação de mosca, baratas, ratos e

outros vetores que se alimentam do lixo aumentam a incidência de zoonoses. A
contaminação do solo, da água, dos animais, dos alimentos e dos manipuladores do
lixo propicia a disseminação de algumas doenças como diarréia, leptospirose,
verminose, cólera [...] e outros” (CARVALHO; OLIVEIRA, 1998, p. 9).
As crianças e os adolescentes declararam que as doenças que os insetos e
roedores causam: dengue e raiva; leptospirose; febre; não lembra, mas o xixi do rato
na água do rio pode deixar doente. “Os insetos normalmente agem como vetores na
transmissão de doenças ao homem” (CARVALHO; OLIVEIRA, 1998, p. 64). Para os
autores, “o abastecimento de água, a coleta de esgotos e do lixo, a garantia de
condições de moradia e trabalho saudável e adequado são condições fundamentais
para prevenção das doenças e para o controle de vetores [...]”.
Quanto às doenças transmitidas pela água não tratada, os relatos das crianças e
adolescentes foram: não lembra; diarréia; fica com dor de barriga; febre, dor de
barriga e dengue; dor de barriga; não sabe, mas acha que é dor de barriga; vermes;
hepatite; dor de cabeça; não soube responder. “Pode-se avaliar o grau de
desenvolvimento de um povo pela qualidade da água e dos serviços de saneamento
que lhe são oferecidos” (DIAS, 1998, p. 235).
As respostas sobre os principais problemas ambientais do seu bairro, foram:
pessoas poluem, o é rio poluído; lixo na rua e no rio; rio sujo, sem esgoto; falta
saneamento básico e muito lixo; não soube responder. “O desenvolvimento
econômico e o cuidado com o meio ambiente são compatíveis interdependentes e
necessários. A base do desenvolvimento é a participação, a organização, a
educação e o fortalecimento das pessoas. “O desenvolvimento sustentado não é
centrado na produção, é centrado nas pessoas. Deve ser apropriado não só aos
recursos e ao meio ambiente, mas também a cultura, história e sistemas sociais do
local onde ele ocorre. Deve ser eqüitativo, agradável” (DIAS, 1998, p. 141).
As crianças e dos adolescentes descreveram que os conhecimentos necessários
para aturem como vigilantes ambientais foram: participar do projeto formação de
vigilante ambiental para saber como ajudar a manter o bairro mais limpo; tudo o que
ele é; para que serve; como cuidar dele; como não poluir o meio ambiente. Entendese por educação ambiental os processos por meio do qual o individuo e a
coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente. “As atividades de
educação ambiental devem ser o centro do programa porquanto permitem, aos
alunos, oportunidades de desenvolver uma responsabilização a respeito de seus
problemas ambientais e buscar formar alternativas de soluções, [...], relacionando
fatores psicossociais e históricos com fatores políticos, éticos e estéticos” (DIAS,
1998, p. 129).
CONCLUSÃO: Os estudantes estão na faixa etária de 7 a 13 anos, a maiorias do
sexo masculino e estudam o ensino fundamental. Suas famílias ainda utilizam água
do poço ou nascente, despejam o esgoto em fossa negra e no rio e, muitos
queimam ou jogam a céu aberto o lixo. Na maioria das residências têm baratas,
moscas e ratos. A grande maioria desconhece as doenças causadas pelo lixo, água,
vetores e roedores. O Rio Quati Chico, para muitos não é importante, pois é sujo e
poluído, esta cheio de lixo, tem muitos bichos. Definiram o ambiente é e a natureza,

árvores, flores e animais; passarinhos e outros bichos. Conclui-se de que os
principais problemas ambientais do bairro, na opinião dos estudantes são a falta de
saneamento básico, a poluição e o despejo do lixo no rio. Na opinião destes
estudantes para participar da formação dos vigilantes ambientais é necessário ter
conhecimentos para saber como ajudar a manter o bairro mais limpo; como cuidar
do rio e como não poluir o meio ambiente.
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RESUMO: O projeto visa difundir uma apicultura racional em pequenas
propriedades, nos moldes agroecológicos, por meio da divulgação de técnicas de
produção, beneficiamento e utilização dos produtos da colméia e auxiliar na
sustentabilidade da agricultura familiar. A própolis produzida na região será testada
como tratamento para mastite em bovinos e endoparasitas em ovinos. Para isto,
está sendo formada uma rede de pesquisadores, técnicos extensionistas, líderes de
associações, acadêmicos e apicultores de referência, sendo os dois últimos
treinados a partir de cursos e visitas técnicas, visando apoiar o processo de difusão
de manejo e de inovações tecnológicas, melhorar a qualidade dos produtos e inserilos no mercado, sendo beneficiados na Unidade de Beneficiamento da Apioeste.
Será iniciado um trabalho de melhoramento genético nos apiários e, posteriormente,
com a instalação de uma central de produção de rainhas, na UNIOESTE, este
material genético será difundido entre os apicultores envolvidos da região. Além
disso, o projeto auxiliará os apicultores no aproveitamento das áreas de mata ciliar e
reserva legal da propriedade, com a distribuição de mudas de plantas apícolas.
PALAVRAS CHAVE: sustentabilidade, agricultura familiar, apicultura.
INTRODUÇÃO: Grande parte da população da região Oeste do Estado do Paraná
reside na área rural, em pequenas propriedades e sobrevive de agricultura familiar
bastante diversificada. Novas tecnologias que possam auxiliar a sustentabilidade
desses tipos de propriedades são necessárias ao mercado competitivo, gerado pela
globalização, visando sempre à qualidade dos produtos, agregando valores aos
mesmos e diminuindo os custos de produção.
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Além disso, os pequenos agricultores buscaram associar-se em grupos
(associações, cooperativas, etc.) para fortalecerem-se perante esse mercado. Essas
modificações têm buscado possibilitar a sobrevivência e permanência do homem no
campo, com qualidade de vida e em consonância com o meio ambiente. A
caracterização da unidade familiar parte de condições específicas desse tipo de
trabalhador que os tornam distintos: em relação íntima entre o trabalho e a gestão;
ênfase na durabilidade dos recursos naturais; ênfase na qualidade de vida; pequena
área territorial da propriedade; trabalho assalariado apenas para complementar;
tomada de decisões “in loco” condicionada pela especificidade do processo
produtivo e ênfase na diversificação da produção. Como o agricultor familiar,
embasado em suas características peculiares é obrigado a diversificar sua produção
para garantir, em alguns casos, o mínimo para sobreviver, a apicultura vem como um
dos elementos da diversificação que vai garantir, de acordo com a forma
desempenhada, um significativo complemento na renda da família. Atualmente são
os agricultores do Sul e do Nordeste que vêm implementando essa alternativa
econômica com mais intensidade. Neste caso, os agricultores não necessitam ter a
apicultura como atividade exclusiva. No Paraná, apenas 1/5 dos agricultores que
criam abelhas possuem essa atividade como principal fonte de renda, nos demais
casos, onde a apicultura é apenas complementar, a atividade principal (geradora de
renda) não é prejudicada.
A apicultura, como estratégia de sobrevivência entre as outras atividades da
propriedade com agricultura familiar, se traduz em vantagens, inclusive sobre outras
criações, em função das exigências e necessidades dessa criação para a produção
eficiente: dispensa a compra de alimentos ou rações, exige pequenas áreas para a
instalação; as instalações podem ser artesanais; favorecem aumento da
produtividade das colheitas através da polinização em massa; elevado preço da
produção tanto no mercado externo quanto interno; capacidade de consórcio da
criação; pequena utilização de mão-de-obra; poucas horas trabalhadas por unidade
de colméia (cerca de 8h/ano por unidade); além destas vantagens econômicas
diretas, podemos incluir ainda a importância ambiental.
A apicultura e meliponicultura entram neste contexto, como estratégia de
sobrevivência que vai complementar a renda do agricultor familiar, a partir das
vantagens que essas criações podem oferecer, em função da análise dos custos/
benefícios para o produtor. A apicultura está disseminada em toda a Região da Bacia
do Paraná III, estimando-se uma produção bruta estimada em cerca de 300
toneladas ao ano, envolvendo cerca de 3.000 criadores de abelha e 24.000 colméias
na região. A atividade ainda é economicamente pouco expressiva, em função da
baixa produtividade e exploração de subsistência, sem investimento em tecnologia,
genética, qualidade, carecendo também de fontes alimentares adequadas e
regulares ao longo do ano. O mel produzido na região é, em sua maioria, consumido
pelas famílias ou comercializado informalmente em frascos inadequados. Os
apicultores com alguma tecnificação e inserção no mercado formal, estão
organizados em associações em diversos municípios da Região, como Mal. Rondon,
Pato Bragado, Santa Helena, Medianeira, Missal, Vera Cruz, Céu Azul e Toledo. A

produção organizada, através das associações é de aproximadamente 200
toneladas ao ano, envolvendo cerca de 300 sócios e 8.500 colméias, com boa
qualidade, porém baixa produtividade e poucos investimentos em manejo. Estes
produtores comercializam com frascos personalizados, ou das associações, ou
venda a granel. Os produtos apícolas, obtidos de forma racional, por meio de
manejo agroecológico, possuem uma maior penetração no mercado externo. Além
da organização desses apicultores, por meio da Associação, viabilizando o
processamento dos principais produtos apícolas e sua comercialização, há na região
também uma necessidade no melhoramento do material genético utilizado, uma vez
que muito pouco tem sido feito nesse sentido, tanto no aspecto de seleção no
próprio apiário, quanto na introdução de material genético já melhorado de outras
regiões.
OBJETIVO: Difundir a apicultura e meliponicultura entre agricultores familiares do
Oeste do Estado do Paraná, como alternativa ecológica para a sustentabilidade de
suas propriedades, bem como auxiliar no melhoramento das condições de produção
dos apicultores já atuantes na região, agregando valores aos principais produtos
apícolas obtidos.
Objetivos específicos:
- Tornar a atividade apícola economicamente rentável e alternativa de
viabilização econômica das propriedades familiares de referência do projeto.
- Concluir a infra-estrutura da APIOESTE, na Unidade de Beneficiamento de
Mel e Própolis, na Cidade de Mal. Cândido Rondon, Paraná.
- Formar recursos humanos (acadêmicos, técnicos e produtores referência)
capacitados a atuar na assistência aos agricultores;
- Viabilizar novas formas de agregação de renda aos pequenos produtores/
apicultores, por meio da utilização de própolis produzida nas pequenas propriedades
agroecológicas, para o controle da mastite bovina e de endoparasitas em ovinos,
animais criados nesses tipos de propriedades;
- Elevar o nível genético da apicultura regional, por meio da seleção contínua
de rainha entre os apicultores, da escolha de um apicultor de referência, para que
sejam realizados os testes de desempenho, e da construção de uma Central de
Produção de Rainhas, para introdução dessas rainhas produzidas inicialmente em
apiários de referência e posteriormente em outros da região.
- Conscientizar os agricultores familiares para a importância da apicultura e
meliponicultura como alternativas ecológicas e racionais para o aproveitamento de
áreas de Reserva Legal e Preservação Permanente;
- Desenvolver técnicas e apresentar alternativas de plantio de essências
florestais, arbustivas e plantas de cobertura de alto valor melífero e de própolis, nas
áreas de cultivo agrícola e em Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal;
- Consolidar a atividade apícola na Região da Bacia do Paraná III, através do
fortalecimento das associações locais e regionais de apicultores, congregadas na
Federação Paranaense de Apicultura (FEPA);
- Formação de uma cooperativa de apicultores da Região.
- Incentivar a meliponicultura, por meio da conscientização e da construção de
um meliponário modelo na UNIOESTE;

- Efetivar e dinamizar todo o processo, por meio do armazenamento
sistematizado de informações.
MÉTODOS: O projeto seguirá uma metodologia participativa, baseada na
capacitação dos apicultores de referência e dos estagiários, para que sejam agentes
divulgadores de técnicas adequadas de manejo das colméias, de manejo de
recursos naturais, como áreas de reserva legal e de preservação permanente, sem
gerar impacto ambiental. Os apicultores da região abrangida pelo projeto, motivados
pelos apicultores de referência, técnicos e estagiários, serão também agentes na
propagação de plantas recomendadas na recuperação dessas áreas e que possuam
interesse apícola, seja por seu valor melífero ou por serem utilizadas para a
nidificação, principalmente pelas abelhas nativas. Em todas as áreas técnicas, seja
para racionalização do sistema produtivo, para a obtenção de produtos de
qualidade, seja para a implantação de processos de melhoramento genético nos
apiários, seja para a divulgação de formas de utilização de produtos, como a
própolis, nas próprias atividades da propriedade, ou ainda na propagação de
plantas, como citado acima, a metodologia será participativa, buscando-se o
treinamento dos apicultores por meio de cursos, palestras e dias de campo, para
que sejam peças importantes na disseminação das informações.
Serão escolhidos 10 apicultores com tecnologia que sirva de referência para os
demais, para que se aperfeiçoem ainda mais e auxiliem na divulgação da tecnologia
e manejo agroecológico entre agricultores familiares e demais apicultores.
Os produtores familiares e apicultores inicialmente contatados serão indicados
pela Associação de Apicultores, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA),
SEAB e técnicos do Programa de Agricultura Orgânica, pertencente ao Projeto
denominado “Cultivando Água Boa”, desenvolvido pela Itaipu-BINACIONAL,
atualmente implantado em praticamente todos os municípios que compõem a Bacia
do Paraná III. Toda a divulgação do conteúdo dos cursos de aperfeiçoamento será
realizada por meio de reuniões técnicas, palestras, dias de campo e da elaboração
de uma cartilha com o referido conteúdo.
Os estagiários também participarão das atividades teóricas e práticas,
relacionadas à utilização da própolis no controle parasitário em ovinos e da mastite
em bovinos de leite. Os resultados obtidos serão transmitidos por meio de palestras
aos técnicos e apicultores referência, juntamente com demais informações sanitárias
e de obtenção e aplicação do produto, e então, com o auxílio dos mesmos, serão
divulgados aos demais agricultores e apicultores da região.
Com a contratação de técnicos, já contemplada pelo Programa de Agricultura
Orgânica, e a seleção de estagiários, se executará um planejamento de cursos de
treinamento, reuniões, Seminários e Encontros, Dias de Campo e visitas aos
produtores, de toda a região, buscando atender agricultores familiares e apicultores
de todos os municípios, organizados em suas associações.
Esses cursos serão destinados a estagiários e apicultores referência, para que
os mesmos possam divulgar entre os agricultores familiares e demais apicultores,
técnicas agroecológicas de manejo, tanto básicas para os iniciantes, quanto
especiais, como seleção de famílias e introdução de rainhas, para que possam obter
produtos, em maior quantidade, mas principalmente, com qualidade.

Além dos associados formais às associações (APIOESTE) ou produtores
familiares já assistidos pelo CAPA, também serão visitados e envolvidos outros
agricultores com esse perfil, que possuam potencial de inserção na apicultura e/ou
meliponicultura, nos moldes propostos pelo projeto.
Os técnicos envolvidos, com o auxílio dos estagiários, farão visitas e avaliações
dos produtores nas propriedades de referência, além de acompanhar e
supervisionar o processamento dos produtos apícolas nas unidades de
transformação implantadas.
Os apicultores, através das lideranças e técnicos, também deverão se inserir no
Comitê Gestor do Arroio Fundo e do SFV, do Projeto Cultivando Água Boa, para
colocar a apicultura como estratégia fundamental para a reposição de matas ciliares
e das Reservas legais nas propriedades agrícolas.
Uma estratégia complementar será a formação cooperativista dos apicultores,
buscando criar uma cooperativa de apicultores, que poderá disponibilizar
equipamentos, veículos e infra-estrutura para as associações.
A integração dos técnicos contratados e estagiários com o Projeto da Linha
Ecológica, também da ITAIPU Binacional, proporcionará exposições e palestras para
alunos do ensino fundamental, buscando difundir o consumo de produtos apícolas e
demonstrar a importância ecológica da apicultura.
Dessa forma, este projeto vem de encontro à profissionalização dos apicultores,
necessária para transformar a região oeste do Estado em referência na apicultura
integrada à pequena produção familiar e ao desenvolvimento ambiental.
Os recursos humanos envolvidos diretamente na execução dos objetivos serão
representados pelo corpo docente, discente e técnico do Centro de Ciências
Agrárias da UNIOESTE, por técnicos da ITAIPU Binacional, da EMATER/Pr e do
CAPA.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O projeto iniciou-se em janeiro. Nesse período
foram realizados: seleção dos estagiários, contratação do técnico, contatos com
produtores e com as lideranças das Associações.
Foram cadastrados 84 (oitenta e quatro) apicultores na região de Marechal
Cândido Rondon, com um total de 2.339 colméias e uma média em torno de 27,8
colméias por produtor. O total de mel produzido nos últimos três anos foi, em média,
de 29.267 kg/ano, com uma média de 248,4 kg/produtor/ano, e 12,5/colméia/ano.
Visando um levantamento da tecnificação dos produtores da região, podemos
concluir que neste total (84 produtores), somente 26,20% possuem colméias
padronizadas (Langstroth 46x37cm) e, quanto à forma de colheita, foram obtidas as
seguintes estimativas: 36,9% dos produtores espremem os favos, 7,1% deixam que
o mel escorra dos mesmos e 56% dos produtores extraem o mel com o auxilio da
centrífuga. Assumindo uma preocupação com a qualidade do produto a partir da
utilização de equipamentos como filtro, decantador e embalagem padronizada, estes
estavam presentes em 26,19%, 15,47% e 7,14%, respectivamente, nas
propriedades. Quando questionados quanto à troca de rainhas das colméias, podese verificar que os apicultores não fazem esse manejo, pela dificuldade do mesmo e
da obtenção de rainhas, reforçando assim a necessidade da construção de uma
Central de Produção de Rainhas, para fornecimento das mesmas, inicialmente para
apiários de referência e posteriormente para outros da região. Na região, a

apicultura ainda não se encontra como uma atividade primária para a maioria dos
apicultores, porém destes, 88,7% mostraram interesse em aprofundar
conhecimentos, por meio de cursos e técnicas de aperfeiçoamento na área apícola e
53,58% demonstraram interesse em expandir a produção.
A Unidade de Beneficiamento de Mel e Própolis encontra-se em fase de
conclusão e os apicultores de referência estão sendo conscientizados sobre a
importância de extraírem e beneficiarem o mel de suas colméias neste local, já na
próxima safra.
Quanto ao trabalho de associativismo, está sendo formada uma cooperativa
agro-familiar solidária de apicultores, dos municípios da região Oeste do Paraná,
para que a mesma possa buscar canais de comercialização para os produtos.
CONCLUSÕES: Com o desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura na
região, espera-se que os agricultores familiares sintam-se estimulados a se iniciarem
nessas atividades e que, mais do que isso possam colocar seu produto no mercado
de forma legal e organizada, auxiliando na sustentabilidade de sua propriedade de
forma ecologicamente correta.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ASHBY, J.A. et al. Organización de agricultores investigadores para su participación
en la investigación agrícola y en el desarrollo de tecnologías. In: Encontro da
Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção (3. Florianópolis, 1998). Anais.
Florianópolis: SBSP, 1998.
BRESSAN, M. Práticas de Manejo Sanitário em Bovinos de Leite. Embrapa gado de
leite: Juiz de Fora. 2000. 65p.
BRITO, M.A. V. P. Resíduos de antimicrobianos no leite. Embrapa gado de leite: Juiz
de Fora. 2000. 28 p.
BRITO, J. R. F., BRITO, M.A. V. P. Diagnóstico microbiológico da mastite. Embrapa
gado de leite: Juiz de Fora. 1999. 26 p.
BRITO, J. R. F., BRITO, M.A. V. P. Mastite bovina. In: Práticas de Manejo Sanitário
em Bovinos de Leite. Embrapa gado de leite: Juiz de Fora. p.7-15. 2000.
GORDON, H.M.; WHITLOCK, H.V. A new technique for counting nematode eggs in
sheep faeces. Journal of the Council of Scientific and Industrial Research, v.12, p.5052, 1939.
Hamerschidt, I. Evolução da produção orgânica (agroecológica) no Paraná.
Disponível em http://www.emater.pr.gov.br/agriorg/seminar/pag01.html, acessado
em 16 de Junho de 2005. 2005.
MELO, A.C.F.L.; BELILAQUIA, C.M.L.; F.A.; SELAIVE, V.; GIRÃO, M.D. Resistência

a anti-helmínticos em nematóides gastrintestinais de ovinos e caprinos, no município
de Pentecostes, estado do Ceará. Ciência Animal. v.8, n.1, p.7-11, 1998.
ROBERTS, F.H.S.; O’ SULLIVAN, J.P. Methods for egg counts and larval cultures for
strongyles infesting the gastrointestinal tract of cattle. Australian Journal of
Agricultural Research,v.1, p.99, 1950.
SAS – Statistical Analysis System. SAS User’s guide: Statistic. 6 ed. Cary, NC: SAS
Institute Inc. 1996.
VEIGA, V. M. de O. Diagnóstico da mastite bovina. Embrapa gado de leite: Juiz de
Fora. 1998. 24p.

CURSO BÁSICO DE EPI INFO 6.0
Coordenador Responsável e Ministrante: Lirane Elize Ferreto
Colaboradores/Auxiliares: Francieli do Rocio de Campos
Área Temática: Saúde
PALAVRAS-CHAVE: Banco de Dados, Avaliação em Saúde, Estatística
O recurso Epi Info é utilizado pelos profissionais da área da saúde, para criação
de banco de dados e analise de dados. E um programa disponibilizado
gratuitamente pelo CDC na página da web, possuindo a versão DOS e a versão
Windows. Este programa permite a construção de formulários para digitação dos
dados coletados, facilitando pesquisas, principalmente as epidemiológicas que
envolvem amostras considerável de indivíduos, facilitando assim a digitação,
correção e a validação dos dados coletas. Pode-se afirmar que este programa
contribui para vários segmentos de analise quantitativa na área de saúde. O
objetivo de trabalhar este assunto com acadêmicos e profissionais e repartir o
conhecimento sobre uma ferramenta que auxilia na criação e armazenamento de
dados que são importantes para avaliação, monitoramento e divulgação da saúde
da população. O Epi Info permite que o pesquisador construa seu questionário,
digite os dados, faça a correção, validação e analises estatística. Para uma
tabulação eficiente e rápida de dados epidemiológicos, atualmente se tem utilizado
meios eletrônicos, pois o resultado conquistado é garantido. Com os dados
cadastrados organizados, fica mais fácil de ser analisado. O programa também
permite que o pesquisador calcule a amostra que fará parte da pesquisa,
geralmente, o calculo é realizado em cima de dados de prevalência e incidência
das doenças que serão investigadas. A metodologia de trabalho do Epi Info
baseia-se na informática e em dados estatísticos. A contribuição de oferta o curso
básico de Epi-Info a comunidade universitária consiste em oportunizar que outros
pesquisadores façam uso desta ferramenta que é gratuita e permite que estudos
transversais, longitudinais, de caso controle que envolvem um percentual
considerável de entrevistados sejam digitados rapidamente, garantindo a validade
e confiabilidade dos dados, bem como assegurando a questão ética da pesquisa,
pois no banco de dados, não é identificado o entrevistado por nome, o que permite
a imparcialidade do tratamento dos dados.
Formas de contato: 46.35241661/ E-mail: lferreto@gmail.com
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Area Temática: Tecnologia e Produção.
Modalidade: Comunicação Oral
RESUMO: O capital social sustenta que a participação em associações voluntárias
gera normas de cooperação e confiança entre os seus membros e que essas normas
são aquelas exigidas para o empreendedorismo e para o desenvolvimento econômico.
A proposta de estudo ora apresentada buscar entender as implicações dos índices de
capital social, a fim de verificar os impactos provocados pelo atual contexto de
globalização em sociedades periféricas, com o pressuposto de que, a ampliação dos
índices de capital social pode colaborar com a melhora na qualidade de vida das
pessoas e ampliar os índices de confiança entre os empresários e de investimentos
produtivos na cidade de Cascavel, fatores que podem elevar os índices de emprego e
renda. Inúmeras experiências de gestão local, de inovação tecnológica, de
dinamização de pequenas e médias empresas, continuam relativamente pouco
conhecidas, e permanecem freqüentemente isoladas, quando poderiam ter um impacto
muito maior na economia como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: empresários, capital social, Cascavel.
INTRODUÇÃO: A participação em associações denota os estoques de capital de uma
sociedade. Se a sociedade não está organizada e não tem iniciativa, se não existe
confiança social entre os grupos não se pode ter desenvolvimento ou implementação
de qualquer projeto que possa levar a ampliação do bem público, investimento privado
e da felicidade coletiva. Portanto, se a sociedade não for organizada e seus níveis de
confiança forem baixos, as pessoas não vão confiar umas nas outras, não vão se
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associar, cooperar e nem participar das questões socioeconômicas emergentes para o
desenvolvimento das comunidades em que vivem. Quanto menor o nível de
organização e participação de uma sociedade, mais pobre e incapaz de afirmar sua
identidade.
A importância deste estudo para o desenvolvimento econômico regional deve-se a
contribuição dos empresários para o fortalecimento da ACIC, como aliada da
comunidade de Cascavel na criação de projetos e investimentos relacionados à
responsabilidade social. Considerando as lacunas existentes acerca do assunto,
mostra-se pertinente à realização de estudos que examinem esta problemática,
buscando dimensionar os níveis de capital social na cidade de Cascavel e destacar a
sua importância para a estruturação de formas de empreendendorismo saudável,
democrático e promotor do desenvolvimento local.
OBJETIVOS: Diante deste cenário, o objetivo geral do presente estudo é de
caracterizar os estoques de capital social dos empresários de Cascavel no Paraná por
meio do associativismo civil proposto pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de
Cascavel). No plano teórico, busca-se revisar os conceitos de capital social e
desenvolvimento socioeconômico. No âmbito empírico, trata-se de medir os índices de
capital social (níveis de confiança, cooperação e solidariedade) dos empresários e
suas repercussões na organização de uma sociedade solidária, bem como
dimensionar a influência do capital social para a estruturação da democracia e do
desenvolvimento econômico. Dito de outra forma, faz parte dos objetivos deste estudo
verificar se a prática de participação dos empresários associados a ACIC estaria
promovendo níveis maiores de confiança, solidariedade e cooperação entre os
mesmos e com a comunidade na qual fazem seus investimentos econômicos, no
sentido de incrementar redes de informação, trabalho e promoção social das empresas
em Cascavel.
METODOLOGIA: Os dados deste estudo foram coletados em institutos de pesquisa
reconhecidos nos meios científicos, órgãos oficiais e na coleta de informações, por
meio de instrumento aplicado por amostragem no conjunto dos empresários
cascavelenses afiliados a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).
Posteriormente, a técnica metodológica de levantamento de opinião ou survey é usual
nos estudos de capital social. Por meio de questionário ou entrevista pode-se levantar
dados para testar hipóteses e elaborar teorias. Neste sentido, a pesquisa deverá
colaborar para se verificar a hipótese do incremento do desenvolvimento sustentável e
da participação dos empresários em cascavel na elevação dos índices de capital social
do município.

CAPITAL SOCIAL: Os principais pontos dos debates em torno do conceito de capital
social apontam as variáveis: a confiança, a cooperação e a participação. Neste sentido,
são os níveis de participação e organização de uma sociedade que denotam os
estoques de capital desta. Este conceito surge para que haja um melhor auxílio entre
as pessoas.
[...] O capital social tem sua origem nas idéias de Tocqueville sobre o
sucesso da democracia na América como conseqüência da capacidade de
cooperação e convivência comunitária das pessoas. Posteriormente, o
capital social surge como uma ponte alternativa multidisciplinar para
redefinir as relações entre o Estado e a sociedade, apontando para formas
de participação
políticas diferentes dos padrões tradicionais
de
comportamento político (NAZZARI, 2003, p.51-2).

As boas instituições de maior integração e cooperação da sociedade civil podem ser
consideradas agentes de modernização e da tranformação socioeconômica de uma
região. Uma variável importante dos índices de desenvolvimento econômico atual está
relacionado a melhora da qualidade de vida das pessoas. Constata-se que, nesta
direção, que o capital social é produtivo para a economia e para vitalidade das
instituições democráticas.
O capital social pode ser considerado a base de uma das principais estratégias de
desenvolvimento econômico nas próximas décadas. Fukuyama (1995) afirma que as
nações mais prósperas serão aquelas que estiverem mais bem preparadas para
formar cidadãos dispostos a cooperar para organizar e promover associações
voluntárias entre as instituições.
Esta economia pode traçar uma democratização dos ganhos de produção, diminuir as
taxas de desemprego e condicionar a projecção da possibilidade da autogestão.
CARACTERIZAÇÃO DO SETOR EMPRESARIAL DE CASCAVEL: O município de
Cascavel está localizado no Estado do Paraná, mais precisamente na 6ª Micro Região
do Estado, segundo o IBGE (2006). Os setores mais promissores economicamente
nesta região estão voltados na a agropecuária e na agroindústria.
De acordo com as informações obtidas junto ao Setor de Alvará da prefeitura Municipal
de Cascavel existem 10.419 empresas, dessas, no setor de serviços estabelecem-se o
maior número de empresas, com 4.320 registradas; logo em segida vem o setor de
comércio com 3.276 empresas registradas; na sequência vem os autônomos com
2.044 empresa registradas e por último o setor industrial com 799 indústrias. Esses
dados podem ser visualizados segundo a Figura 01 a seguir:

Figura 01 – Empresas cadastradas no setor de alvará
Número de empresas cadastradas no setor de Álvara em Janeiro/2004
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Fonte: Setor de Alvará da Prefeitura Municipal de Cascavel – Janeiro/2004

Segundo a ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) a quantidade de
associados representa cerca de 17,36% do total de empresas registradas no município
de Cascavel. Assim sendo, o número de empresas filiadas em associações é
expressivo, podendo mostrar assim gestores afinados com a comunidade local.
A ACIC oferece aos filiados suporte técnico, informações, convênios, acessoria e uma
gama de atividades direcionadas à formação do empresário qualificando, informando e
formando para atuar na sociedade de modo geral.
A pesquisa de campo relacionada aos Empresários de Cascavel, foi aplicada por
Valdecir Moço, e procurou revelar os principais aspectos, relacionados a ética, capital
social e responsabilidade social. A quantia de empresas analisadas corrensponde uma
parcela de 3,28% das empresas cadastradas pela ACIC.
Dos questionamentos apresentados pela pesquisa relaciona-se: o tamanho das
empresas; o grau de escolaridade (aqueles que responderam os questionários
representando as empresas); o nível salarial, entre outros.
Em relação ao tamanho das empresas, das 57 empresas, filiadas na Associação
Comercial e Indústrial de Cascavel, que responderam o questionário, podemos
observar na Figura 02 que:
Figura 02 – Caracterização das empresas em ralação ao tamanho no município
de Cascavel em 2005

Caracterização das empresas em relação ao tamanho
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Fonte: Moço (2005)

As 57 empresas analisadas na pesquisa, em sua maiora, 38,62% são classificadas
como empresas de médio porte, ou seja, empresas que comportam entre 21 e 100
trabalhadores. Em seguida vem as de pequeno porte, com 35,08% e por fim, as
consideradas grandes empresas com 19,29% contendo mais de 100 trabalhadores .
As pessoas que responderam os questionários ou ocupam cargos de gerência ou são
os proprietários dos empreendimentos. O que percebe-se é que os indices de
escolaridade dos entrevistados são elevados, como destaca a Figura 03 a seguir:
Figura 03 – Nível de escolaridade
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Fonte: Moço (2005).

Pode-se salientar que, a maioria das empresas estão teoricamente sendo
administrados por pessoas capacitadas e com tecnologia empreendedora especifica
para atuarem no mercado. Pode-se destacar entre os acontecimentos que levaram a
uma ampliação do nível de escolaridade dos executores da administração das
empresas, foi a necessidade sempre crescente de qualificação no mercado
competitivo e globalizado. Merece destaque, neste sentido, a atuação das novas
instituições de ensino superior no município de Cascavel, campanhas e benefícios do
governo para a ampliar a qualificação dos trabalhadores no intuito de gerar mais
emprego e renda, entre outros.
Figura 04 – Faixa Salarial
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Fonte: Moço (2005).

Destaca-se na variável salarial que as empresas da análise, na maioria, cerca de
42,10% pagam um salário entre 7 a 12 salários mínimos por mês.
Neste ítem observa-se que praticamente a maioria das empresas analisadas
remuneram seus empregados entre as faixas de 4 a 7 salários mínimos e 7 a 12
salários mínimos. Uma porcentagem menor dos trabalhadores que colaboraram com
a pesquisa, cerca de 12,28%, evidenciaram que seus pagamentos são superiores a
12 salários mínimos. O menor índice registrado foi da faixa salarial entre 1 a 3
salários mínimos, indicando cerca de 8,77%. Percebe-se que, a remuneração entre
os trabalhadores entrevistados pertencem a um nível selarial médio e que existem
minorias tanto com salários elevados como com salários relativamente baixos.
CONCLUSÃO: Tendo como pano de fundo a globalização do município, observou-se
que houve uma ampliação na participação por parte dos empresários do município de
Cascavel em associações, o que demonstra elevação dos índices de capital social
entre eles. Neste sentido, sabe-se que o capital social é importante para o
desenvolvimento local, visto que os membros das associações discutem os
problemas coletivos com freqüência e em profundidade, ampliando o potencial de
solidariedade de uma comunidade.
Com isso, pode-se extrair a base para uma maior dinamização das pequenas e
médias empresas, melhor desenvolvimento econômico e maior número de empregos
gerados por essas iniciativas associativas. Com a finalidade de medir os índices de
capital social entre os empresários de Cascavel, ou seja, os níveis de confiança,
cooperação e solidariedade, delineados no associativismo civil e no
empreendedorismo, contou-se com apoio da ACIC.
Após examinar os dados dos questionários que representaram 3,28% das empresas
cadastradas pela ACIC, é pouco para uma afirmação precisa, mas concluímos que seja
suficiente para confirmar as suspeitas.
Percebe-se que no município de Cascavel, existe uma movimentação em raleção ao
associativismo, pois 17,36% das empresas do município estão filiadas a algum tipo de
associação.
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QUÍMICA ARTESANAL: PRODUÇÃO DE SABONETES ARTESANAIS
Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Mercadante
Ministrantes: Ricardo Mercadante e Lucilaine de Assumpção
Área temática: Tecnologia e Produção
Palavras chave: química, sabonetes, artesanato.
A química é uma ciência exata e como se concentra em estudar fenômenos
da natureza é considerada uma ciência natural. Este ramo da ciência tem como
finalidade estudar as substâncias sob a óptica de suas transformações e das
energias que acompanham estas transformações, e embora estes estudos visem a
beneficiar a sociedade humana, muitas pessoas ignoram os aspectos benéficos
desta ciência e a rotula como algo ruim. Este tipo de comportamento é visto quando
alguém diz que prefere um determinado produto por não ter química. No intuito de
apresentar à sociedade leiga uma forma diferente de entender a química pelo seus
aspectos positivos, surgiu a idéia de oferecer aos membros desta sociedade cursos
de química artesanal, onde juntamente com conhecimentos de caráter artesanal
também se difundisse a importância e os benefícios da química, a presente oficina
tratou, de forma prática, da elaboração de sabonetes artesanais, onde os
participantes tiveram a oportunidade de entender os processos e produtos
envolvidos na produção dos sabonetes bem como eles próprios formularem
produtos adequados às características de suas peles. Durante a oficina foram
repassadas cinco técnicas artesanais de produção de sabonetes para banho e
rosto, transparentes e opacos, onde os alunos escolhiam os extratos glicólicos, as
cores e as essências para comporem o produto final. Espera-se que após o curso,
os alunos percebam alguns dos aspectos positivos de conhecer os conceitos
básicos de química e passem a ver a química como uma ciência transformadora e
inserida em seu cotidiano e não mais como uma ciência estranha e assustadora.
Acreditamos que tais resultados vêm sendo atingidos, em virtude do interesse que
os participantes demonstram, não apenas em fazer os produtos, mas também no
entendimento dos processos que ocorrem na produção do sabonete e seus
respectivos reflexos no uso do produto final.
FORMA DE CONTATO:
E-mail: ricardomercadante@hotmail.com

A ERA DO CONHECIMENTO E OS PROCESSOS DE MUDANÇAS
ORGANIZACIONAIS
Liliana Marilene Wespianski Cwikla1
Área Temática: Trabalho
Modalidade de Apresentação: Oral
RESUMO: por estarmos vivenciando um momento impar no tocante a evolução do
trabalho e do trabalhador, caracterizado por inúmeros processos de mudanças
organizacionais, propôs-se à apresentação, discussão e reflexão do momento, que
se traduz na valorização do que é intangível e não tem gênero, porque o seu
principal conteúdo é o ‘conhecimento’, e este se coloca em pé de igualdade no que
diz respeito ao acesso tanto por homens, quanto por mulheres, o que não ocorria
em muitos eventos da era industrial, onde a força física propiciava maiores
vantagens ao gênero masculino, talvez por isso muitos estudiosos afirmem que este
século dará às mulheres oportunidades jamais vividas em outras épocas.
Stewart (1998, p. 51-52) diz que “[...] os ativos físicos de uma empresa baseada no
conhecimento contribuem muito menos pelo valor de seu produto (ou serviço) final
do que os ativos intangíveis – os talentos de seus funcionários, a eficácia de seus
sistemas gerenciais, o caráter de seus relacionamentos com o cliente – que juntos
constituem o capital intelectual [...]”. Foi baseado neste capital, que o Projeto se
realizou em 2005.
PALAVRAS-CHAVE: mudança, conhecimento, capital intelectual.
INTRODUÇÃO: Na área das Ciências Sociais, onde está inserida a gestão,
entendida neste contexto como o ato de gerir pessoas que consolidem objetivos
pessoais e profissionais de forma planejada, organizada e ética, verifica-se que há
décadas atribuiu-se a essa área, até então, longe de ser considerada, estratégica,
os atos puramente burocráticos, voltados aos aspectos jurídicos/legais, tendo
como finalidade principal à produtividade, não importando os meios e as ações para
tal. No entanto, uma revolução silenciosa foi antecipada por homens hoje
carinhosamente chamados de gurus, como Peter Drucker, Tom Peters, dentre
outros que sinalizavam para uma transformação vertiginosa de valores no âmbito
das organizações - o ser humano elevado ao seu maior status, compreendido como
meio e não como fim, valorizado por sua capacidade de reaprender se as condições
lhe forem favoráveis, políticas endurecidas sendo revistas, doenças do trabalho
Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC.
Professora de Gestão de Pessoal e Qualidade de Serviços dos Cursos de Administração e Hotelaria
da UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. E-mail: lilicwikla@brturbo.com.br.
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sendo reconhecidas e não desdenhadas como "chiliques dos preguiçosos" que
ansiavam por afastamentos, a ciência dedicando-se ao estudo dos efeitos negativos
do stress, da LER (Lesões por Esforços repetitivos) ou DORT (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), enfim uma nova era que pessoas são
vistas de uma forma holística, que têm direito de "não estar bem", "de ir ao médico,
sem culpa", "de assistir a uma apresentação na escola, onde seu filho vai estrear no
palco", poder chorar, orar, rir. Tempos Modernos? Não. Descobertas de valores
agregados a produção, de respeito às necessidades individuais, de seres humanos
mais criativos, que se propõe ousar, superar, se orgulhar de seu desempenho e de
sua organização. Tempo de mudanças, de revolução das culturas impregnadas,
preconceituosas, que aprisionam e torturam o corpo e a mente, tempo de paz no
ambiente de trabalho, de seres cujo entendimento é de que as idéias podem brigar,
as pessoas não, aí entram os ingredientes fundamentais do processo: consenso,
respeito e a humildade em ceder, reconhecer a contribuição do outro, dentro do
conceito mais favorável de negociação: a ganha-ganha.
Waldez2 diz que o intangível passa a compor a maioria do valor de uma empresa.
Marcas valem bilhões, conhecimento do cliente e sua fidelidade são contabilizados,
clima organizacional diretamente proporcional aos lucros e assim por diante,
provocando uma revolução profetizada: “ O espírito vale mais que a matéria”.
De acordo com Guimarães (2005), o conhecimento é o primeiro "produto" na
história econômica que você produz, vende e entrega, mas continua com a posse
dele. A capacidade de solucionar o problema continua com você. E mais, o
trabalhador do conhecimento é, finalmente, o dono dos seus meios de produção e
do produto do seu trabalho. Isso é radicalmente novo e muda completamente a
forma de gerir as pessoas.
Diz o autor que esses novos tempos pedem uma nova organização das pessoas, e,
portanto, novos líderes, novos profissionais. É um mundo de alta especialização e
conhecimento. As empresas se organizam por especialidades, por conhecimento,
focadas na sua atividade fim, contratando especialistas para as atividades que elas
conhecem menos. O líder já não impõe o poder. Ele tem o poder e aplica o
conhecimento. O líder orienta especialistas, influenciando pessoas a fazerem o que
é o melhor a ser feito, na sua visão.
Muda a organização, muda o estilo de liderança, mudam as competências
necessárias, e, sobretudo, muda a forma de gestão das pessoas. Não apenas das
pessoas, mas do seu conhecimento, de experiências, competências e a capacidade
de aplicar seus conhecimentos na solução dos problemas. Hoje faz carreira quem
resolve e quem inova. Foi nesse contexto inovador que o Projeto Acorda Moçada se
desenvolveu em 2005.
OBJETIVOS: destacam-se àqueles considerados mais importantes e norteadores
do Projeto em si: a) verificar e apresentar as mudanças que estão ocorrendo no
ambiente organizacional e como estas afetam o sistema de gerenciamento; b)
Diagnosticar os processos de mudança implementados por organizações sediadas
na região; c) desenvolver a percepção dos acadêmicos e de todos os envolvidos,
2
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em relação à necessidade de enfrentar os desafios impostos à gestão,
considerando as mudanças, principalmente no tocante ao capital intelectual; d)
discutir a gestão do conhecimento como principal fator de mudança na área das
Ciências Sociais Aplicadas.
MÉTODOS: Utilizou-se de procedimentos metodológicos para dar sustentação ao
Projeto. Destacam-se dentre eles os três mais relevantes: a) quanto à estruturação:
pesquisa das organizações que aceitaram os desafios e implementaram processos
de mudança e gestão do capital intelectual, contemplando apresentação destas em
forma de cases ao público-alvo do Projeto; b) quanto à temporalidade: de maio de
2005 a abril de 2006; c) quanto à execução: responsabilidade dos acadêmicos da
3ª Série dos Cursos de Administração e Hotelaria da Unioeste - Campus Foz do
Iguaçu, sob a supervisão da professora coordenadora do projeto.
DISCUSSÃO E RESULTADOS3: O número de pessoas beneficiadas diretamente foi
de aproximadamente 800. O Projeto contou com o envolvimento e a participação de
todos os acadêmicos matriculados na terceira série dos Cursos de Administração e
Hotelaria. Teve como colaboradora a professora Eurídice Ribeiro de Alencastro.
Participaram cinco organizações, apontadas neste universo como as que optaram
por praticar as mudanças que no seu entender tornaram-se imprescindíveis ao
desenvolvimento local e regional (direcionamento dado pelos acadêmicos do Curso
de Administração). Os dados expostos no Quadro 1 ilustram de forma concisa as
atividades desenvolvidas.
Desenvolvimento de atividades avaliadas como prioritárias junto às Escolas e
Creches Municipais, no que diz respeito à contextualização de processos de
interesses sociais (direcionamento dos Acadêmicos do Curso de Hotelaria). No
Quadro 2 estão demonstradas as atividades desenvolvidas. No final encontram-se
fotografias, com o intuito de demonstrar visualmente o desenvolvimento do Projeto.
As Figuras 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,e 10, ilustram o desenvolvimento das atividades.
Figura 1 e 2: Cerimônia de Abertura das Atividades do Curso de
Administração. Apresentação dos Processos de Mudanças do Grupo
Transmatic (Rede de Postos de Gasolina e Transportes).

Figura 4: Apresentação e Análise do
desenvolvimento da Av. República
Argentina, na visão dos empresários
da Região
3

Referência ao ano 2005.

EQUIPE

Patrício Ferreira
Paulo Pulcinelli Netto
Paula Cristina M. Brito
Solange A. da Trindade
Jefferson Bianco
Dalton C. G. de Souza

Élson A. da Conceição
Jadir A. Valansuelo
Nelson C. dos Santos
Rodrigo Marques
Soares
Simone Comin
Marilene Heinen
Ângela Cristina Mensch
Carolina dos Santos
Juliano C. de Souza
Leandro M. de Lima
Sandro Rizzon Vieira
Danielle R. Machado
Almir Pinto
Gustavo C. de Souza
Márcia Daiana Ornieski
Sandra Duarte Daniel
Silvana A. Michaliski
Sônia Marceli Beuren
Jaime Marcos Ledur
Márcio Adilson Sotello
Miguel E. S. Benitez
Tatiane Lima
Viviana B. H. Aquino
Wenderson D. Norberto
Lucas G. O. Ferreira
Ana Célia Menani
André Kuerten
Débora Nunes de Barros
Mônica R. Rodrigues
Paulo Roberto Monteiro
André Daga Moreira
Tatiany Silva Santos
Camila C. Moraes Costa

LIDER
EQUIPE

DATA

04/06/05
(sábado)
PAULA
CRISTINA

NELSON

ÂNGELA
CRISTINA

HORÁRIO/
LOCAL

Das 8 às 16
horas
Bloco F do
Campus
Salas 1 e 2

22/08/05

19 h30m
Mini-Auditótio

30/08/05

19h
Mini-Auditótio

ATIVIDADES
Treinamento programado para o Projeto
“Gincana Solidária”- voltado às
pessoas da comunidade do Bairro
Cidade Nova
Mini-Cursos:
- Apresentação para o mercado (04 h/a)
- Técnicas e Elaboração de Trabalho de
Currículos (04 h/a)
Os currículos dos participantes foram
elaborados sendo realizada a entrega
dos mesmos impressos.
Doação (dos acadêmicos) de 02 microcomputadores para as duas Associações
de Bairros da Cidade Nova.
Abertura Oficial
Apresentação dos Processos de
Mudanças do Grupo Transmatic

Apresentação e Análise do
desenvolvimento da Av. República
Argentina, na visão dos empresários da
Região

Correios
13/10/05
GUSTAVO

19 horas
Mini-Auditótio

Mudanças nos processos de Gestão,
Atendimento e Serviços.

Processos de Mudança e Gestão da
Empresa Cataratas S/A

WENDERSON

31/10/05

19h
Mini-Auditótio

ANA CÉLIA

09/11/05
Encerramento

19:00h
Mini-Auditótio

Gestão e Processos da Escola Parque
– o jeito de ensinar que faz diferença!

AS ATIVIDADES CONTARAM COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA
UNIOESTE, UNIAMÉRICA , CESUFOZ E PESSOAS DA COMUNIDADE.

Quadro 1: Resumo das atividades desenvolvidas pelos Acadêmicos do Curso de Administração

Figura 5: Gestão e Processos da Escola
Parque – o jeito de ensinar que faz
diferença!

Figura 6: Platéia presente na apresentação do Case
“Coreios: Mudanças no processo de Gestão,
Atendimento e Serviços”.

Quadro 2: Resumo das atividades desenvolvidas pelos Acadêmicos do Curso de Hotelaria4

CURSO DE HOTELARIA
EQUIPE

INSTIT.
ATENDIDAS

DATA /
PERÍODO

ATIVIDADE(S)

FACILITADOR
(ES)

Acadêmicos
matriculados na 2ª
Série do Curso de
Hotelaria

Unioeste
Demais
Instituições

27/09/05

Abertura Oficial do Projeto Acorda
Moçada 2005

Profs. Liliana W.
Cwikla e Eurídice R.
de Alencastro

Rosana Maria da
Rosa,
Solange
Maria ampagnaro de
Mendonça,
Luiz
Coroba,
Franciele
Cristina Huller

Comunidade
Acadêmica de
Unioeste e da
Uniamérica,
Corpo
de
Bombeiros,
Empresários.

27/09/05

PALESTRA SOBRE DEFESA CIVIL

Prof. José Sampaio
de Castilha

Juliane Andria Nicolli
da Silva, Viviana
Biancon Bender,
Jaqueline Dreyer
Ribeiro, Jefferson
Martins, Valdick
Teles, Claudevan
Queiroz da Costa,
Valdick Teles
Bárbara Doreto
Figueiredo;Eloyce
Mendonça, Níneve
Borba, Michelli
Castanhel Lopes,
Leidiani Estefanutto
Silveira, Maria Izabel
Salata Lopes
Letícia Cristina
Nehemy, Marielen
Harumi Ono,
Amanda Sanches
Crubelati
Ricarda Costa Porto,
Ari dos Santos,
Luana Montemezzo,
Frade, Elisa Chang
Ny, Karla
Alessandra
Camargo Amadigi

Michelle Rozin
Millene Tripode
Thiago Barone
Kleiton Winkert

Escola Jorge
Amado –
Cidade Nova

Novembro

Creche Amina
Barakat

Novembro
e
Dezembro

Projeto Rotary
para o Dia do
Hoteleiro

Creche Flor
de Liz

Escola
Municipal
Gabriela
Mistral

- Explicar a um grupo de crianças da
escola Jorge Amado o que significa
morar e uma cidade turística, os pontos
turísticos, o respeito ao turista, o que
representa a Hotelaria neste contexto;
- Levar este grupo de crianças para
conhecer as Cataratas do Iguaçu;
- Levar este grupo de crianças para
conhecer a estrutura de um Hotel, de
forma monitorada;
- Propiciar almoço e lanche.
- Realizar a atividade “Árvore da
Esperança”, contemplando o Natal de
todas as crianças atendidas pela
Instituição.
- Realizar atividades de Lazer e
recreação
- Preparar e servir lanches para as
crianças e professores
- Palestra sobre a Hotelaria

Novembro

Novembro

2ª
Quinze-na
Outubro

-Integrantes do
Grupo
- Profs. Liliana e
Eurídice
- Profs.
Responsáveis
designados pela
direção da Escola
Jorge Amado
Próprio Grupo de
Acadêmicos
Patrocinadores e
Voluntários
Apoio: Profs. Liliana
e Eurídice
Próprio Grupo de
Acadêmicos
Patrocinadores /
Voluntários

- Atividades de Lazer e Recreação,
respeitando a faixa etária das crianças;
- Preparação de lanches e sucos
- Servir lanches e sucos
- Distribuição de presentes

Próprio Grupo de
Acadêmicos
Patrocinadores e
Voluntários
Apoio: Profs. Liliana
e Eurídice

- Arrecadar materiais escolares para os
alunos da 2ª série.
- Um dia de passeio no Parque das
Aves, culminando com um café da
manhã, preparado e servido pelos
acadêmicos.
- Palestra para as crianças, ensinando de
uma forma descontraída o que é a
“Hotelaria” e que importância tem no
contexto turístico.

Grupo de
Acadêmicos
Profs. Liliana e
Eurídice
Responsáveis
designados pela
direção da Escola
Municipal Gabriela

Durante o desenvolvimento do Projeto, contou-se com a colaboração da Professora Eurídice Ribeiro
de Alencastro, dos Cursos de Hotelaria e Turismo do Campus de Foz do Iguaçu, Engenheira de
Alimentos, Mestre em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará.
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Figura 7: Atividades voltadas aos alunos da
Escola Gabriela Mistral no Parque das Aves

Figura 9: Atividades desenvolvidas para as
crianças da Creche Municipal Amina
Barakat–“Árvore da Esperança”– Lanches,
Atividades de Lazer, Recreação e Presentes
distribuídos pelo Papai Noel.

Figura 8: Atividades voltadas aos estudantes da Escola
Municipal Jorge Amado no Hotel Bourbon Golf & Resort, Mc
Donalds e Parque Nacional do Iguaçu

Figura 10: Atividades desenvolvidas para as
crianças da Creche Municipal Flor de Liz Lanches, Atividades de Lazer e Recreação.

CONCLUSÕES: sem dúvida alguma o projeto não só atingiu, como superou as
expectativas tanto dos acadêmicos responsáveis por seu desenvolvimento, como
dos participantes. No contexto que se propôs, foram apresentados cenários
apoiados nos desafios das mudanças organizacionais, e como as empresas estão
gerenciando seu maior capital, o intelectual. O Projeto convergiu para um grande
aprendizado sobre gestão, solidariedade, e principalmente a prática da
responsabilidade social por parte da Universidade à comunidade.
REFERÊNCIAS:
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A Transição ao socialismo na URSS por meio da NEP
Bertochi, A.F.1
Área Temática: Trabalho

RESUMO: Este artigo resulta da realização de um Mini-curso no X ENGEO e IV
ENGESOP na UNIOESTE de Francisco Beltrão, entre 12 e 17 de setembro de 2005.
O trabalho trata da transição ao socialismo na Rússia, entre 1917 e 1921, e tem por
base o pensamento de Nikolai Bukhárin. Ele foi membro do Partido Bolchevique e
partilhou do exílio europeu com Lênin, que se tornou seu mestre teórico-político. Ao
voltar à Rússia, em maio de 1917, participou dos preparativos militares à tomada do
poder e ao deixar a liderança do grupo dos comunistas de esquerda, em 1921,
torna-se o maior teórico do partido e uma das figuras centrais do Komintern, que
pensava e conduzia a transição socialista, entre 1924 até 1929, quando de seu
afastamento pelo advento do stalinismo. A NEP – Nova Política Econômica, que foi
idealizada por Lênin e adotada em 1921, é um conjunto de medidas liberalizantes
que visavam reativar o comércio e as indústrias leves do país, que foram arrasadas
durante a guerra civil. Estas medidas se realizariam por meio da troca de produtos
entre a cidade e o campo. Tal política econômica foi depois aprofundada por
Bukhárin e constituiu um dos maiores esforços de desenvolvimento da URSS.
PALAVRAS-CHAVE: revolução - NEP - transição
INTRODUÇÃO: O contexto histórico que precedeu a revolução socialista na Rússia
se refere ao período da Iª Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. No qual a competição
imperialista monopolista entre os grandes trusts capitalistas de Estado no mercado
mundial provocam a guerra inter-capitalistas e a redivisão colonial do mundo. A
Rússia entra na guerra contra o Japão e a Alemanha, em apoio à França e à
Inglaterra. As derrotas militares russas e o descontentamento popular geral com a
carestia, a fome e a guerra insuflam a rebelião das massas, que se desenvolve mais
no campo, pois os camponeses forneciam a maioria dos soldados e dos alimentos
para o front e por isso encontravam-se em situação de maior penúria, além de
viverem sob a opressão do latifúndio semi-feudal czarista.
A REVOLUÇÃO LIBERAL-BURGUESA DE FEVEREIRO E A DE OUTUBRO DE
1917: A sublevação espontânea das massas camponesas e urbanas leva a queda
do czarismo. Instaurá-se o Governo Provisório de Kerensky, que durante os oito
meses em que esteve no poder não conseguiu superar a crise econômica e política
do país. Os textos de Lênin (1986): A catástrofe que nos ameaça e como combatêla; e Poderão os bolcheviques se manter no poder? – propunham a superação do
Governo Provisório e da crise, por meio da tomada do poder pelo Partido
Bolchevique. O primeiro texto de Lênin propunha cinco pontos fundamentais: 1 –
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nacionalização e fusão dos bancos num só controlado pelo Estado; 2 –
nacionalização dos grandes consórcios capitalistas: açúcar, carvão, petróleo,
metalurgia, couro etc. 3 – a abolição do sigilo bancário; 4 – a sindicalização
obrigatória dos industriais, comerciantes e patrões em geral; 5 – a organização
obrigatória da população em cooperativas de consumo e de fomento, e a
fiscalização dessas organizações.
CAMINHO AO SOCIALISMO: Estas medidas de controle propostas por Lênin
indicavam um rumo socialista na superação da crise anárquica do Governo
Provisório. Diante da necessidade de controle e de contabilidade estatais da
economia, mesmo na condição de Estado democrático-revolucionário, Lênin
afirmava que este Estado, mesmo numa economia capitalista monopolista de
Estado, já seria um avanço no sentido do socialismo. O segundo texto de Lênin
responde às críticas a pretensão dos bolcheviques de serem uma alternativa para a
tomada do poder e a adoção de um governo socialista feitas pelos mencheviques,
esseristas de esquerda e outras facções. Sobretudo, às críticas do grupo de
mencheviques liderados por Martov, na revista Novaia Zhizn, que diziam: a) o
proletariado esta isolado das demais classes sociais do país; b) o proletariado esta
isolado das verdadeiras formas de democracia; c) o proletariado não conseguira se
apoderar tecnicamente do aparelho estatal; d) proletariado não será capaz de
colocar em funcionamento este aparelho; e) a situação é extremamente complicada;
f) o proletariado não será capaz de enfrentar a reação das forças inimigas, que
varrerá não só a ditadura do proletariado, mas também, a revolução. Em resposta
Lênin reafirma sua definição de Estado e insiste na questão do controle e
contabilidade, da nacionalização dos bancos, da sindicalização patronal e da função
do soviets, conselhos, sindicatos, como formas e órgãos dirigentes e de controle
operários, fundamentais para a destruição do Estado burguês e a sua transformação
num Estado democrático-revolucionário, baseado no capitalismo de Estado na
economia. Este já era um programa de governo proposto por Lênin.
AS CARACTERÍSTICAS DO ESTADO DEMOCRÁTICO-REVOLUCIONÁRIO
LENINIANO: Para Lênin o fator político necessário para isso era ter-se a ditadura do
proletariado e no aspecto econômico seria ter em mãos do Estado proletário o
controle e a contabilidade da produção, que deveria assentar-se na adoção de
métodos econômicos capitalistas, ou seja, no capitalismo monopolista de Estado.
Para ele se tratava de modificar o caráter do Estado, que se torna, ao ser controlado
pelo proletariado no poder, um Estado democrático-revolucionário que dirija a
sociedade por meio do capitalismo de Estado sob controle do proletariado, como
uma forma de transição ao socialismo. Porém, o Governo Provisório de Kerensky
desencadeia as Jornadas de Julho, caracterizada pela repressão policial aos
bolcheviques e às massas sublevadas, levando assim Lênin à clandestinidade.
A REVOLUÇÃO DE OUTUBRO: A crise no partido se deu porque Zinoviev, Stálin e
Kamenev e demais dirigentes nativos eram contrários à tomada do poder e queriam
a continuidade da legalidade liberal-burguesa e a manutenção do Parlamento. Os
emigrados liderados por Lênin e apoiados por Trotsky, Bukhárin e comunistas de
esquerda venceram a disputa e organizam o partido para a insurreição de outubro
de 1917. Os Bolcheviques, apoiados pelas massas urbanas e camponesas, tomam
o poder político e militar na Rússia. O Governo Soviético decreta a nacionalização
da terra e a sua distribuição aos camponeses e, decreta também, a nacionalização
das empresas capitalistas, minas, florestas, campos de petróleo etc. e da economia
do país. Nacionalizam-se todos os bancos e cria-se um só banco central que

centraliza o sistema de créditos, empréstimos e a emissão da moeda, o rublo.
PAZ DE BREST-LITOVSKY: Após a revolução Bukhárin e os comunistas de
esquerda lideram as oposições contra o tratado de paz que Lênin queria firmar com
a Alemanha, pois julgavam que a guerra permitiria expandir a revolução aos países
europeus. Mas, para Lênin o nexo da Revolução Mundial era a revolução russa, que
se tornaria a primeira trincheira revolucionária e significaria a expansão da revolução
à Alemanha e aos países desenvolvidos da Europa, cuja base técnica de trabalho e
boas condições econômicas possibilitariam a realização da revolução mundial pelo
proletariado internacionalista. Ele venceu e a assinatura do tratado de paz com a
Alemanha deu-se em janeiro de 1918. Porém, com o tratado a Rússia perde cerca
de 70% de seu território e de suas fonte de riquezas naturais, carvão, combustíveis
etc. Além disso, também se deu a dissolução espontânea do Exército e das forças
militares do país, já derrotadas pela supremacia militar alemã.
A GUERRA CIVIL: Em março de 1918, a Rússia é atacada por forças militares
burguesas e tropas de 14 países, como Inglaterra, França, EUA etc. Visando resistir
Lênin adota as políticas emergenciais do regime do Comunismo de Guerra, que
previam: a centralização do Estado e do partido no Comitê Executivo Central e no
Conselho de Defesa Operária e Camponesa, para defesa do país; o reagrupamento
das forças militares e a criação do Exército Vermelho; a centralização da produção
pelo Estado; a criação de Comitês de Produção e Distribuição de alimentos à
população; a requisição forçada de gêneros alimentícios e animais dos camponeses,
necessários à alimentação da população das cidades e soldados no front. Mas, isso
causou a queda do comércio e o desaparecimento da moeda, levando o Estado a
fornecer aluguéis, serviços urbanos e transportes gratuitos aos operários. O que
gerou a naturalização dos salários e a adoção do lema: quem não trabalha não
come. O quadro sócio-econômico soviético era assustador. Segundo Löwy (1973),
após a revolução os trabalhadores da indústria passaram de três milhões em 1917
para um milhão e quinhentos mil em 1920. Petrogrado perdeu por emigração 57%
da população e Moscou 45%. A produção industrial foi em 1920 apenas 12% da
produção de 1913, e a indústria pesada chegou materialmente ao ponto zero.
FIM DA GUERRA CIVIL: Em março de 1921 as tropas soviéticas venceram a guerra
civil e reconquistaram a maioria dos territórios perdidos com o tratado de paz. Para
os historiadores Issac Deutscher e E.H. Carr, a Rússia estava a beira do caos, pois
as bases sócio-econômicas da sociedade e do Estado haviam sido destruídas por
anos de guerras. O parque industrial estava obsoleto ou em ruínas e nas cidades e
no campo reinava a instabilidade política, devido às más colheitas e fome na área do
Volga, geradas por secas e tempestades de areia, banditismo, levantes camponeses
e ataques de gafanhotos no sul e sudeste do país. Somavam-se a isso, as doenças
epidêmicas como tifo e varíola, a falta de carvão, combustíveis, de transportes e
estradas para escoar a produção do campo. O alto desemprego urbano e rural, o frio
e a fome, que atingiu cerca de 36 milhões de pessoas e dizimou mais de 10 milhões,
levaram o governo a pedir ajuda humanitária à Cruz Vermelha Internacional.
A NEP: A aliança Operário-camponesa e a reconstrução econômica do país eram os
objetivos da NEP. O VIII Congresso dos Sovietes da Rússia, em dezembro de 1920,
indicou a necessidade da reconstrução pacífica da economia e do restabelecimento
da indústria, transportes e ajuda à economia camponesa. O texto de Lênin:
rascunho das teses sobre os camponeses, subsidiou os debates sobre a
substituição das requisições forçadas pelo imposto em espécie, visando estabelecer

nova relação com o campesinato e fortalecer a aliança operário-camponesa em
tempos de paz, sob nova base econômica. No X Congresso do PC(B)R, entre 8 e 16
de março de 1921, o governo adotou a Nova Política Econômica, que instituiu o
pagamento em espécie do imposto agrícola, a liberdade de comercialização local da
produção, as concessões e arrendamentos de minas, empresas, florestas etc. aos
capitalistas russos e estrangeiros. A NEP criou o monopólio estatal sobre as grandes
indústrias, sistema de transportes, comércio exterior e relações internacionais, e
centralizou as finanças, a poupança e o crédito no Banco do Estado. Mas, o
processo de transição se daria pelo capitalismo de Estado, como queria Lênin, ou
por meio da aceleração da industrialização estatal pesada e da coletivização das
fazendas camponesas, visando à construção do socialismo, segundo as oposições?
Para Lênin (1986), era preciso vencer a reação e depois restabelecer relações de
troca de produtos agrícolas e industriais entre cidade e campo, base da economia
soviética. Mas, era preciso reorganizar e fazer funcionar as indústrias leves, mais
baratas e rápidas na produção de produtos de fácil troca com o campesinato. Isso
desenvolveria a agricultura camponesa na fase de transição, pois a reestruturação
da indústria leve possibilitaria atender rapidamente as suas necessidades e facilitaria
o processo de trocas com a cidade, pelo qual se desenvolveria a industrialização
pesada estatal socialista. Mas, só depois deste processo atingir na prática regular
funcionalidade, afastar a fome, o desabastecimento e normalizar as relações de
troca da indústria leve com o campo, se poderá tratar do desenvolvimento da
industrialização.
A ACEITAÇÃO DA NEP: O X Congresso decreta a proibição de formação de
facções, expulsa os não-comunistas e admite operários como membros do partido.
O endurecimento das normas partidárias refletia a tensão entre a oposição e a
liderança quanto à NEP e indicava que a oposição a aceitava com reservas. Esta
era a posição também de Trotsky ao apresentar o relatório sobre economia no
Congresso. Ele salientou a disparidade dos preços industriais em relação aos
agrícolas, e demonstrou que a produção industrial de 1921 se elevou à quinta parte
do que havia sido antes da guerra, que a produção de aço caiu de 4,2 milhões de
toneladas a 183 mil, 23 vezes menos, e que a colheita agrícola global caiu de 801
milhões de alqueires a 503, sobrevindo uma fome espantosa. O comércio exterior
desmoronou de 2.900 milhões de rublos a 30 milhões. Para Trotsky o país e o poder
soviético estavam à beira do abismo. O advento da paz criou novos desafios na
política nacional, pois o partido pensava a questão nacional como parte do problema
geral da revolução proletária e da construção do socialismo, como questão sobre o
aliado da classe operária. Mas do fortalecimento da aliança operário-camponesa, na
passagem à NEP, dependeria a solução do problema nacional, que na Rússia era
um problema camponês, pois a maioria da população era camponesa (Gorender
apud Katorguine,1988). Por isso, a questão vital imposta pela sobrevivência da
revolução ao partido era a necessária manutenção da aliança operário-camponesa.
REVOLTAS CAMPONESAS E DE KRONSTDAT: No fim da guerra civil, entre 1920
e 1921, eclodem diversas revoltas de camponeses pelo país, inconformados com as
requisições forçadas do comunismo de guerra. A mais importante destas revoltas
não foi camponesa, mas militar. A sublevação da base naval de Kronstdat foi o pior
momento da revolução liderada por Lênin, que teve que combater os seus próprios
soldados. A revolta ocorreu em março de 1921, durante o X Congresso, e foi
combatida militarmente pelos bolcheviques. Por isso a adoção da NEP, substituindo
as requisições forçadas pelo pagamento do imposto em espécie, teve por objetivo a
manutenção da aliança operário-camponesa e do poder proletário. Mas, para Lênin

e Bukhárin a supressão da desigualdade dos povos soviéticos somente se daria com
a industrialização socialista do país, a coletivização da agricultura e com a revolução
cultural. A NEP fortaleceu a aliança operário-camponesa e a consolidação do poder
do Estado no campo e nas cidades. O governo voltou-se ao desenvolvimento da
agricultura, das indústrias leves e à reconstrução econômica do país. O adoecimento
de Lênin instaura o período de interregno, quando a direção do partido e do governo
soviético passa a ser realizada pela troika formada por Zinoviev, Kamenev e Stálin,
junto ao Comitê Central, que dirigiria o país de 1922 até a morte de Lênin em 1924.
O objetivo desta troika era afastar Trotsky do poder, pois, depois de Lênin, ele era o
líder mais popular da revolução. A partir de 1922, a influência de Stálin se fortalece
no aparato burocrático do partido e do governo, sob a sua responsabilidade como
secretário-geral. Bukhárin se manteve fora da luta sucessória e ficou ao lado de
Lênin até sua morte em Gorki, discutindo com ele a NEP e os rumos da transição.
REFORMA AGRÁRIA: O fracionamento no campo, herdado do passado, cresceu e
o número de parcelas rurais subiu em dez anos de 16 para 25 milhões, levando 100
milhões de camponeses a satisfazerem apenas suas necessidades. A oposição de
esquerda queria acelerar o ritmo da industrialização da metalurgia pesada estatal,
mas a NEP só sofreria alterações liberalizantes em 1925. Abre-se uma crise na
troika, pois Kamenev, Zinoviev e Trotsky querem modificar a NEP e apressar a
industrialização do setor estatal socialista pesado e derrubar Stálin do Comitê
Central, que começava a se fortalecer junto ao aparato burocrático do partido com a
recuperação da economia. As políticas monetárias rígidas tornam-se norma e o
rublo se estabilizou. Desde o final de 1923, na Rússia, vigorava um dos primeiros
sistemas mistos da economia moderna. O setor estatal industrial empregava 84,1%
da mão-de-obra. Nas empresas privadas trabalhavam 12,4% da mão-de-obra
industrial. O capital privado predominava no comércio varejista e atacadista, em
mãos dos nepmans. Mas, ao longo dos anos 20, as cooperativas e órgãos estatais
predominam também no setor atacadista e o capital privado se refugiou no campo. A
economia socialista é uma ilha no mar do pequeno capitalismo. Para as Oposições a
NEP era o retorno do capitalismo. Por isso, propõem a expropriação do campesinato
para subsidiar industrialização estatal socialista, segundo a lei da acumulação
socialista primitiva criada por Evgne Preobrazensky, em sua obra: Nova Econômica.
BUKHÁRIN NO PODER: Nesta fase, Bukhárin e Stálin se aliam politicamente e
formam um duunviro que obtém a maioria no Comitê Central e derrota as Oposições
em dezembro, no XIV Congresso do Partido, passando a governar o país até 1929.
Bukhárin torna-se o mais importante teórico e dirigente do partido e do governo.
Torna-se o principal formulador da NEP e o dirigente mais popular do país e o mais
respeitado no exterior. Entre 1925 e 1927, a elevação da produção industrial e da
produção agrícola aos níveis do pré-guerra levou a NEP a reajustes restritivos. A
liberdade gerada por ela, entre 1924-1926, é restringida, mas o sistema permaneceu
até 1929. Com a NEP, os camponeses forneceriam o capital ao desenvolvimento da
industrialização pesada estatal. Por isso, ele aprofunda as medidas econômicas
graduais da NEP e o desenvolvimento agrícola por meio do incentivo à formação de
cooperativas e de fazendas coletivas, sem a coação estatal. Bukhárin defende,
também, um ritmo de desenvolvimento mais lento da indústria estatal socialista,
bancado pela transferência de recursos do campo. Mas para Trotsky (s/d), a
pequena produção de mercadorias cria exploradores e à medida que a agricultura se
recuperava a diferenciação aumentava entre as massas camponesas, pois o kulak
se enriquecia mais rapidamente do que progredia a agricultura, já que a política do
Governo se orientava para eles, pois o imposto agrícola era mais pesado aos

camponeses pobres que aos acomodados, que tinham crédito do Estado. Segundo
ele, os excedentes de trigo dos camponeses ricos serviam para escravizar os pobres
e eram vendidos a preços especulativos a pequena-burguesia das cidades. Bukhárin
dirigia aos camponeses o famoso slogan: enriquecei-vos, que para Trotsky significa,
em teoria, a assimilação progressiva dos kulaks pelo socialismo, mas na prática,
significou o enriquecimento da minoria em detrimento da imensa maioria, pois o
emprego de mão-de-obra assalariada na agricultura e o alqueire de terras foram
legalizados em 1925. Mas, a produção industrial dobrou entre 1922-1923 e alcançou
em 1926, o nível anterior à guerra, e quintuplicou desde 1921, e a agricultura
cresceu menos, e em 1926, 60% do trigo estavam em mãos de uns 6% de
cultivadores. Mesmo assim a legitimidade política da ditadura do proletariado e do
partido único se impõe. As atividades contra-revolucionárias de mencheviques e
socialistas-revolucionários são liquidadas, a maioria foge, uns são presos e alguns
se tornam especialistas integrados ao sistema produtivo estatal. Porém, do ponto de
vista econômico, intelectual e cultural a Rússia da NEP era uma sociedade
relativamente pluralista. Entre 1925-1927, ocorre o auge da crise no partido e a
derrota da Oposição Unificada liderada por Trotsky, Zinoviev e Kamenev. A falha do
golpe trotskista leva a cassação das facções e o afastamento de seus membros do
partido e do governo. Zinoviev e Kamenev são obrigados a se retratarem e Trotsky é
deportado. A derrota das oposições levou ao fortalecimento do aparato burocrático
do Estado, da Tcheka (polícia secreta) e dos órgãos burocráticos do partido, agora,
sob o controle de Stálin. Em 1928-1929, dá-se o golpe burocrático-militar stalinista e
a destituição de Bukhárin, Rykov e Mikhail Tomski do poder político e o fim das
políticas econômicas da NEP. É o início da guerra de classes no campo e da
coletivização forçada imposta ao campesinato soviético, por meio da força militar.
METODOLOGIA, RESULTADO E CONCLUSÕES: O Mini-Curso realizado resultou
de pesquisa teórico-bibliográfica e teve como recurso metodológico aulas
expositivas, das quais resultaram a reflexão e debates sobre o tema abordado.
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RESUMO.
Este trabalho visa apresentar o projeto de Socialização Política e Empoderamento
dos Estudantes em Cascavel/PR, sendo que este integra-se ao Programa da
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Observando-se os obstáculos
que a democracia brasileira enfrenta no processo de implementar uma cultura
política participativa e normativamente democrática, o projeto apresenta-se como um
instrumento para transmitir o conhecimento político necessário aos estudantes para
que os mesmos possam criar uma opinião crítica sobre o referido assunto e que
venham a desenvolver um interesse maior pela participação política. Para se
alcançar tal objetivo utiliza-se da realização de palestras com temas que vão desde
a cultura política brasileira e paranaense, passando por conceitos de democrácia até
o associativismo, além de se realizar reuniões com entidades estudantis para
discussões sobre a importância da participação política.
PALAVRAS CHAVES: Socialização Política; Estudantes; Município de Cascavel
INTRODUÇÃO.
O presente projeto faz parte do Programa da Incubadora Tecnológica de
Cooperativas Populares. O Programa é uma proposta interdisciplinar dos
professores, pesquisadores, alunos e técnicos da Unioeste, e visa construir uma
rede de pessoas que se orientem na perspectiva da economia solidária ou popular
voltada para o atendimento das necessidades dos excluídos da sociedade do oeste
do Paraná.
Com vistas no processo de transição democrática brasileiro, inúmeros estudos foram
feitos a fim de detectar suas ambigüidades culturais e institucionais, todavia, a maior
parte desses estudos, descreve, explica e levanta os problemas, mas ainda são
incipientes os projetos que incentivem de maneira efetiva a participação política da
1
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sociedade.
Nessa direção, busca-se incrementar a participação política da sociedade
paranaense, por meio do projeto “Socialização Política e Empoderamento dos
Estudantes em Cascavel/PR”. Por um lado, poderá servir de base para a
implantação da disciplina "educação política" nas escolas públicas e privadas do
Paraná, para que os jovens sejam socializados para a cidadania ativa, e por outro,
tender as demandas da sociedade, no sentido de esclarecer os conceitos básicos
para a convivência democrática.
Assim serão oferecidos seminários, palestras e entrevistas nas escolas, objetivando
esclarecer a sociedade da importância do fortalecimento das Instituições
democráticas e da participação para a democracia representativa.
Inicialmente o projeto deverá ser discutido com as escolas interessadas em
desenvolvê-lo em Cascavel, posteriormente em outras cidades paranaenses.
OBJETIVOS.
O objetivo básico do projeto é promover a eficácia e participação política da
sociedade paranaense, por meio do projeto “Socialização Política e Empoderamento
dos Estudantes em Cascavel/PR”. Nesse sentido, objetivando a construção da
cidadania ativa, que especificamente procura-se:
a) Ministrar palestras e reuniões explicativas para esclarecer os conceitos básicos
de cidadania da democracia, a fim de desenvolver na sociedade paranaense
crenças e valores nos princípios democráticos e assim, incrementar um
comportamento político participativo.
b) Incentivar a eficácia política através da transmissão de crenças e valores na
democracia e suas instituições.
c) Esclarecer sobre a cultura política existente e incentivar a ruptura a cultura política
clientelista, autoritária e tradicionalista com mesclas democráticas verificadas no
Brasil, em direção ao associativismo civil e comportamento político participativo.
d) Orientar para um comportamento de participação política dos paranaenses, para
fortalecer os canais representativos.

e) Esclarecer dúvidas sobre o sistema representativo, eleitoral e federativo, com
vistas nas eleições de 2006.

METODOLOGIA.
O projeto esta sendo desenvolvido inicialmente no município de Cascavel, a
população abrangerá escolas publicas e privadas. A amostra será definida a partir da
conjunção de fatores como disponibilidade de tempo e recursos, colaboração das
instituições e pesquisadores envolvidos com o tema em Cascavel.
O projeto em questão terá a duração de 12 meses, iniciando-se em março de 2006.
Deverá agregar elementos no decorrer de sua execução, com o objetivo principal de
incrementar o debate democrático no Paraná.
O projeto faz parte de estudos que já estão sendo desenvolvidos sobre socialização,
cultura e participação política, é didático-pedagógico, portanto não vinculado a
nenhum partido político.
De posse da contextualização da história e cultura política paranaenses, esse
trabalho tentará incrementar o debate nas diversas esferas socializadoras (família,
escola e meios de comunicação) sobre a problemática do comportamento político,
levando-se em conta as características culturais e regionais.
Serão realizadas palestras nas escolas do município durante o tempo de vigência do
projeto. As palestras terão como sobre os temas: 1) Cultura política (Brasil e
Paraná); 2) Socialização Política no Paraná; 3) Princípios básicos da democracia; 4)
Empoderamento e cidadania; 5) O fortalecimento das Instituições democráticas; 6)
Aprendendo a Cidadania Ativa; 7) Como eleger pessoas comprometidas com o
Brasil?; 8) Capital Social e Associativismo.

DISCUSSÃO E RESULTADOS.
Os obstáculos que a democracia brasileira enfrenta no processo de implementar
uma cultura política participativa e normativamente democrática estão na pauta dos

estudos da ciência política. Os estudiosos têm direcionado seus esforços para além
dos enfoques predominantes, principalmente para o enfoque que privilegia a
engenharia institucional como variável determinante da estabilidade e fortalecimento
democrático. Como resultado, outras abordagens explicativas, entre as quais, a
cultura política e o capital social, têm surgido e têm proporcionado caminhos
alternativos para lidar com os crescentes déficits democráticos que se constatam no
país, a despeito de avanços poliárquicos. Subjacente a estes estudos está à
premissa de que somente por meio desses instrumentos será possível construir uma
sociedade civil vibrante. Da mesma forma há um consenso generalizado de que, em
sociedades cujas culturas políticas não incentivam ou estimulam seus cidadãos a
participarem na política e muito menos propiciam formas para eles participarem,
dificilmente o processo democrático se consolidará. O máximo que podemos esperar
é a existência de uma democracia instável.
Nesse cenário, o papel que se espera que os jovens tenham na política é, no
mínimo, contraditório, pois se, por um lado, se atribui a eles a responsabilidade pelo
futuro, por outro, não são preparados, e, muito menos, incentivados a participar
nessa arena. Não é surpresa, portanto, constatar que cada vez mais cresce o
número de jovens que se afasta da política e desenvolve sentimentos de decepção e
distanciamento. Para alguns autores, isto inclusive tem significado o surgimento de
uma cultura da antipolítica (afastamento total). Existem muitas teorias sobre por que
o jovem tem “saído” da vida política, entre os quais: o aumento da tecnologia de
entretenimento (televisão, jogos de vídeo e computadores; incerteza sobre o futuro;
ausência de mecanismos de valorização da juventude). Qualquer que seja o motivo,
o que não pode ser ignorado é que os jovens são reflexos do que somos enquanto
sociedade e aonde vamos.
CONCLUSÕES.
É urgente

verificar os dilemas que os

jovens enfrentam

na sociedade

contemporânea, a qual os tem relegado a um papel de meros espectadores na
política, conforme dados das pesquisas nada alentadoras no que diz respeito ao
grau de participação, interesse e desenvolvimento de valores capazes de gerar uma

base normativa de apoio aos princípios democráticos. Pelo contrário, as imagens
que os jovens têm das instituições políticas e de seus representantes,
preponderantemente negativas, não se constituem em elementos que nos dêem
segurança de que o futuro será melhor para eles.
Com base no diagnóstico da situação dos jovens este projeto de extensão busca
enfrentar o desafio de se posicionar sobre os mecanismos que se consideram
fundamentais no empoderamento da juventude brasileira. Nessa direção, aponta-se
para o conceito de capital social como ferramenta essencial na superação dessa
condição da juventude. Aponta, assim, para a necessidade de fomentar ações
coletivas nas escolas, nos grupos de convivência e também na família. Tais esforços
podem levar para a constituição de redes baseadas na confiança recíproca, na
solidariedade e na constituição de raízes que poderão, em longo prazo, ser
importantes na configuração de uma cultura política participativa.
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CRIANDO EQUIPES EFICAZES
Adriani Pereira1
Bolívar Alencar Ribeiro2
Área Temática: Trabalho
A oficina justificou-se pela crescente necessidade que as organizações têm de
agilizar seus trabalhos, tornado-se mais flexíveis e competitivas em um ambiente
cada vez mais complexo e mutável. Uma das formas de se alcançar essa
flexibilidade é a utilização de equipes ad hoc que, se bem trabalhadas, alcançam
uma produtividade maior que os grupos. A oficina teve como objetivo geral
estimular os participantes a criarem e desenvolverem equipes em seus locais de
trabalho. Como metodologia foram apresentados slides com pontos teóricos
relevantes para entendimento do assunto, dinâmicas de grupo para vivência da
teoria e questionários de autoconhecimento. Foram trabalhados temas como
percepção e as simplificações de percepção, a distinção entre grupo e equipe, a
coesão e como estimulá-la, como fortalecer o trabalho em equipe e a criação de
equipes eficazes. Espera-se que a oficina possa contribuir não somente com os
participantes, mas também com as organizações ali representadas, pressupondose que, se os conceitos forem trabalhados trarão benefícios para ambos.
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FILMES: UMA FORMA DIFERENTE DE INTER-RELACIONAR SABERES
ORGANIZACIONAIS
Adriani Pereira1
Bolívar Alencar Ribeiro2
Área Temática: Trabalho.
Comunicação Verbal.
RESUMO: Necessitamos de constante de aprimoramento. Por meio de filmes temse a possibilidade de se discutir assuntos pertinentes as organizações de forma
descontraída, sem perder a seriedade do assunto. Outro fator é que em muitas
vezes quando falamos sobre determinados assuntos eles ficam vagos, já ao se
utilizar cenas de filmes tem-se a possibilidade de trata-los de uma forma mais
atrativa e compreensiva. Esta atividade teve como objetivo geral, aumentar a
percepção e conhecimento dos participantes sobre os temas voltados a inter-relação
de diversos assuntos do cotidiano das organizações. A metodologia utilizada foi a
exibição de filmes com temas centrais pré-definidos seguido de temas percebidos,
debates, aplicação de instrumentos de autoconhecimento e dinâmicas de grupo.
Esta atividade propiciou maior conhecimento aos participantes, bem como uma
possibilidade de se expressarem livremente sobre os temas abordados.
PALAVRAS-CHAVES: filmes, organizações, debates.
INTRODUÇÃO: Para o melhor aproveitamento do caráter documental do filme, é
necessário que o pesquisador, o "analista", saiba dissecar os significados "ocultos"
(porém presentes: não se trata de caminhar na via das elucubrações e
especulações) existentes na película. O método de investigação consiste,
simplificadamente, em buscar os elementos da realidade através da ficção. O valor
documental de cada filme está relacionado diretamente com o olhar e a perspectiva
do "analista". Um filme diz tanto quanto for questionado. São infinitas as
possibilidades de leitura de cada filme. Algumas películas, por exemplo, podem ser
muito úteis na reconstrução dos gestos, do vestuário, do vocabulário, da arquitetura
e dos costumes da sua época, sobretudo aquelas em que o enredo é
contemporâneo à sua produção. Mas, para além da representação desses
elementos audiovisuais, elas "espelham" a mentalidade da sociedade, incluindo a
sua ideologia, através da presença de elementos dos quais, muitas vezes, nem
mesmo têm consciência àqueles que produziram essas películas, constituindo-se,
assim, em "zonas ideológicas não-visíveis" da sociedade. Postula-se, assim, que um
filme, seja ele qual for, sempre vai além do seu conteúdo, escapando mesmo a
quem faz a filmagem (Minicucci, 1992). Este evento irá reunir acadêmicos e
membros da comunidade interessados em ampliar a sua compreensão de alguns
temas ligados a gestão de organizações. Os temas abordados são aqueles que
envolvem principalmente o desenvolvimento interpessoal e desenvolvimento
organizacional.
OBJETIVOS: esta atividade teve como objetivo geral aumentar a percepção e

conhecimento dos participantes sobre temas voltados a compreensão das
organizações. Como objetivos específicos identificar fatores e fatos ligados a gestão
de organizações; permitir a ampla participação de todos os membros do grupo;
exercitar a criticidade; aumentar a capacidade de retenção do conhecimento;
favorecer a autonomia dos participantes.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: em cada encontro foi exibido um filme
onde todos os participantes puderam identificar cenas que remeteram aos estudos
organizacionais e aos temas centrais do debate do dia. Após a exibição de cada
filme, foi realizado um coffe-break para a socialização dos participantes. Logo após
iniciou-se as discussões, onde todos puderam participar identificando as cenas e
aos temas organizacionais a que fazia menção, abordando-se os pontos centrais e
outros temas correlatos identificados pelos participantes, com a interferência da
coordenadora trazendo a luz às teorias organizacionais para complementação do
debate, ampliando-se desta forma a compreensão dos temas abordados no dia.
Foram aplicados também testes de autoconhecimento e dinâmicas de grupo com o
intuito de melhor fixação dos temas abordados.
DISCUSSÃO: A escolha de filmes como norteadores dos debates dos grupos, está
pautada em Minicucci (1992), ao comentar que a maneira como funciona um grupo
dependerá do atrativo que este representa para o indivíduo. Este fato se refletirá no
alcance os objetivos e no satisfatório desempenho do grupo. Se a metodologia
utilizada no grupo é atraente, a pessoa será mais susceptível à influência
interpessoal e mais perseverante em trabalhar em objetivos prolongados. Tornandose mais disposto a escutar os demais e ficará mais flexível a aceitar as opiniões
alheias.
A escolha dos filmes e dos temais centrais abordados esta diretamente ligado às
exigências das organizações contemporâneas. Dentre os temas que foram
abordados estão a liderança e o papel do líder, que segundo Banes, (1996, p. 10),
são consideradas pessoas capazes de expressar-se plenamente. Referindo-se a
pessoas que sabem quem são, quais são suas forças e fraquezas e sabem como
empregar integralmente suas forças para compensar suas fraquezas. “Também
sabem o que querem, por que querem, e como comunicar o que querem aos outros,
de modo a obter cooperação e apoio. Finalmente, sabem como atingir seus
objetivos. A chave para uma auto-expressão plena é atender a si mesmo e ao
mundo, e a chave para o entendimento é aprender as lições da própria vida e as
experiências nela contidas”. Corroborando com Bennis, Goodwin, (1999) comenta
que todos os líderes eficazes têm em comum o talento de definir uma visão, de
impulsionar as pessoas para frente. Cabe ao líder saber usar as palavras para
canalizar os melhores impulsos das pessoas para resultados positivos.
Os encontros possibilitam um processo de aprendizado onde aprender a aprender é
o verdadeiro cerne de qualquer processo educativo. Aprender a relacionar-se, a
comunicar-se é o fundamento existencial para alcançar um ajustamento real e um
rendimento efetivo da própria ação. Cada membro, que lê e traz para o aqui-e-agora
do grupo não o simples conteúdo de leitura e sim suas reflexões e experiência
anterior, estará contribuindo para o aprofundamento da experiência pessoal e grupal.

(Moscovici, 1982).
Outro tema abordado foi o conflito, que é visto como a luta ativa de cada um por um
resultado desejável para si, o qual, quando alcançado, impede aos outros
conseguirem o resultado favorável a eles, produzindo, com isto, hostilidade. Um
conflito é tido como solucionado quando todas as partes oponentes estão satisfeitas
com o resultado. Um conflito permanece sem solução enquanto uma das partes
estiver insatisfeita com o resultado. Quando existem diferenças, pode haver ou não
conflito. Diferenças, particularmente diferenças em valores, conduzem, muitas vezes
ao conflito. Depende das características dos processos de interação as diferenças
levarem, de fato, ao conflito. (Likert e Likert, 1979).
O tema estratégia também foi escolhido, sendo conceituada a partir de seu enfoque
integrador entre a organização e o meio ambiente em que elas estão inseridas,
sendo que a estratégia acaba se convertendo em uma estrutura fundamental, não
somente para a sua sobrevivência, mas para sua adaptação a dinâmica do ambiente
(Hax e Majluf, apud López e Martín,1996). Sendo assim, em cada um dos negócios
que está comprometida, a estratégia se converte na direção intencionada ao alcance
de vantagem competitiva. Complementando Mintzberg (2003), também vê a
estratégia como uma força que age como mediadora entre o ambiente e a
organização. Assim, para que se formule a estratégia, há a necessidade de leitura e
interpretação do ambiente, sendo que as decisões organizacionais serão dadas
através do desenvolvimento de padrões consistente para lidar com essa estratégia
principal.
Se o ponto central dos debates é a organização, não seria possível escapar do tema
cultura organizacional, onde Morgan (1996) ao referir-se a cultura organizacional,
menciona o padrão de desenvolvimento organizacional refletido nas normas e rituais
do quotidiano, suas ideologias e valores, componentes do sistema social de
conhecimento da organização. A palavra é também é utilizada quando se faz
referência ao grau de aperfeiçoamento evidenciado nas crenças e práticas
organizacionais. Segundo o autor, fica evidente para as pessoas de fora da
organização as diferenças culturais entre organizações quando se atenta para as
crenças que lhes são peculiares, bem como suas rotinas e rituais. Porém, aos olhos
do autor, a influência da cultura maior, ou seja, da cultura da sociedade a qual a
organização está inserida, dificilmente é uniforme. Em uma mesma cultura, os
indivíduos apresentam personalidades diferentes ao compartilharem de coisas que
lhes são habituais, o mesmo se sucede com as organizações e os grupos. Como as
organizações são vista como minissociedades, elas possuem padrões de cultura e
conseqüentemente de subcultura que lhes são peculiares.
Outros dois temas também são relevantes, o poder e coalizões. Entendo-se como
poder a “capacidade de uma pessoa influencia uma outra ou outras para executar
ordens (Parsons, apud Champion, 1985). Permitindo aos participantes dos debates
identificar o exercício do poder, o tipo de poder exercido, se poder coercitivo, poder
de recompensa, poder legítimo, poder do talento ou poder de referência”. A maneira
natural de se tornar influente é deter algum poder. Em muitas situações, no entanto,
pode ser algo difícil, arriscado, custosos ou até impossível. Nesses casos, os
esforços se dirigem para a tentativa de formar uma coalizão entre duas ou mais
pessoas ‘desprovidas de poder’, que juntas, podem combinar seus recursos a fim de
incrementar os ganhos individuais (Robbins, 2004).

Entre os temais centrais acima apresentados, outras temais foram trabalhados
conforme a percepção e leitura dos participantes do grupo, sempre como alvo à
organização e o indivíduo no contexto organizacional. Seguem-se os filmes que
foram trabalhados bem como os temas que foram abordados em cada um:
O primeiro filme apresentado foi “Fuga das Galinhas”. A escolha deste filme, apesar
de ser voltado para o público infantil, para que abrisse os encontros, foi justamente
por se poder trabalhar com vários temas organizacionais, mas de forma muito
descontraída como o próprio enredo. Com este filme, pudemos trabalhar temas
como trabalho em equipe, estilos de liderança: autocrático e democrático,
planejamento estratégico, divisão de tarefas, comportamento, objetivos,
planejamento de produção, coesão, resistência a mudanças, organização formal e
informal, administração de conflitos e coalizões.
O segundo filme foi “Duelo de Titans”, cujo tema central girou em torno da
transformação de grupos em equipes. Porém pode-se discutir também a
necessidade de uma liderança situacional, onde a liderança autocrática é necessária
para o início dos trabalhos com grupos imaturos, transformando-se este estilo de
liderança em democrático conforme o amadurecimento do próprio grupo até a plena
transformação em equipe. Outros temas abordados foram: desenvolvimento de
equipes, treinamento, habilidades interpessoais, preconceito e resistência as
mudanças. Após o coffe-break foram aplicadas dinâmicas de grupo para a vivência
do assunto, para somente depois começarmos a discussão sobre os temas
abordados no filme.
Já “Homens de Honra” foi escolhido para o quarto filme. Este é um filme forte, que
retrata a importância da persistência para alcance dos objetivos pessoais. Foram
também abordados a quebra de paradigmas, conflitos, regras explícitas e implícitas,
o poder, as emoções, auto-realização, auto-estima, valores, atitudes, percepção,
aprendizagem e diversidade nas organizações. Foram aplicados questionários de
auto-conhecimento para todos os participantes e discutidos os seus resultados.
“Othelo” foi quarto filme apresentado. Com este filme se pode tratar com primazia o
poder e seus reflexos no comportamento dos indivíduos. A manipulação, o
maquiavelismo e a inveja estavam presentes em quase todas as cenas. A geração
de conflitos, bem como a dependência e a cadeia de comando também foram
abordadas. Neste encontro também foram aplicados questionário de autoconhecimento onde os participantes puderam avaliar o seu grau de maquiavelismo.
Também foi realizado uma dinâmica com os participantes, que divididos em duplas
puderam, de forma inconsciente já que não foram avisados previamente, testar os
seus níveis de manipulação.
RESULTADOS: os resultados foram melhores do que os esperados. Como os
participantes não eram somente estudantes de administração, mas também
acadêmicos de outros cursos, inclusive de outras instituições de ensino, e também
participantes da comunidade que não tinham formação em administração, tínhamos
que fazer muitas vezes um resgate das teorias administrativas para consubstanciar
nossa fala. O que ampliou o conhecimento de todos os participantes sobre temas
organizacionais, tanto que solicitaram para que a atividade tivesse prosseguimento
em 2006, o que já foi iniciado.
O interessante é que mesmo no intervalo do filme, as pessoas continuavam os

comentários a respeito das cenas ou dos assuntos discutidos até então, o que
denotava um interesse dos participantes sobre os temas abordados.
Foram beneficiadas 25 pessoas diretamente e tantas outras de forma indireta, pois
vários foram os comentários dos participantes de que discutiram esses assuntos
com seus colegas que não participaram, com familiares e com colegas de trabalho.
Um grupo maior poderia inviabilizar a participação de todos, já que o aumento da
criticidade está diretamente ligado, neste caso, a exposição das concepções sobre
os assuntos, que por meio da discussão sobre diferentes prismas comparando-se
com teorias já conhecidas, deu condições para que os participantes pudessem
compreender melhor as organizações e sua dinâmica.
CONCLUSÃO: Não podemos esquecer que todos nós estamos envolvidos com
organizações, que ao entendermos mais sobre sua dinâmica poderemos ter uma
melhor relação de trabalho com a organização em si e com nossos colegas,
aumentando inclusive a nossa eficiência. Desta forma, tem-se que temas complexos
não precisam ser discutidos e estudados somente em discussões complexas. Que
todos aqueles que se interessarem por temas organizacionais, poderão aumentar
seu conhecimento por meio de atividades, lúdicas inclusive, que propiciem
discernimento por meio de encontros prazerosos com outras pessoas que busquem
aprimoramento.
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RESUMO: Procurou-se demonstrar na oficina como a Economia Solidária pode
contribuir para proporcionar possibilidades reais de geração de renda e trabalho aos
excluídos do sistema econômico atual. Para isso apresentou-se o conceito de
Economia Solidária, seus objetivos, e a forma pela qual as universidades estão
inseridas no processo, ou seja, pelas Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas
Populares.
A Economia Solidária tenta trazer respostas à exclusão social oriunda da escassez
de renda. É um conceito utilizado hoje não só nas Américas, mas também nos
países Europeus, com diversos entendimentos, mas todos têm um ponto em comum,
que é a idéia da solidariedade em contraposição ao individualismo, próprio do
procedimento econômico nas sociedades capitalistas. Sustentabilidade, justiça
econômica e democracia participativa são valores básicos da Economia solidária.
A Universidade insere-se nesse contexto por meio das Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares que tem por objetivo qualificar os trabalhadores para o
mercado formal de trabalho, promovendo assessorias e cursos que incentivem a
elevação da auto-estima, organização e união para criação de empresas ou
cooperativas autogeridas.
Através das Incubadoras busca-se a Identificação do Potencial de Grupos com
possibilidade de geração de renda (clube de mães, grupos de catadores de papel,
etc), depois avalia-se as deficiências desses grupos, realiza-se atividades que
buscam despertar ao mesmo tempo o espírito solidário e empreendedor do grupo e
por fim a o grupo atinge a auto-suficiência.
A atividade de Incubagem enfrenta como entraves a exclusão histórica que o público
alvo das incubadoras carregam em suas crenças e cultura, o que torna o processo,
uma missão de paciência e envolvimento voluntário dos professores e discentes,
fatores que dependem da dinâmica organizacional interna de cada grupo de
trabalhadores.
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Resumo: A incubadora tecnológica de cooperativas populares é uma proposta
interdisciplinar dos professores, pesquisadores, alunos e técnicos da Unioeste,
que visa construir um planejamento que procura reunir ensino, pesquisa e
extensão em torno do tema da economia solidária ou popular voltada para o
atendimento das necessidades dos excluídos da sociedade do oeste do Paraná
Os índices de capital social podem contribuir para o envolvimento da comunidade
do oeste do Paraná nos projetos que visem à economia solidária. Assim, este
programa tem como objetivo geral, incentivar, criar e fortalecer a incubadora
tecnológica de cooperativas e ações populares, economia solidária e capital social
no oeste do Paraná.
Palavras-chave: incubadora; economia solidária, cooperativas populares.
Introdução:As últimas décadas do século XX foram marcadas por uma crise
internacional que exprime as contradições de uma lógica liberal que, levada ao
extremo, “[...] acentua a concentração de renda e a exclusão da grande maioria da
população, delineando a ruptura com o modo de pensar o Estado e a sua relação
com a sociedade civil” (NAZZARI, 2003, p. 22).
Nesse contexto, as mudanças ocorridas no cenário do capitalismo mundial, na
medida em que alteram o perfil do processo produtivo e do consumo, exigem dos
países periféricos a abertura dos mercados, a formação de blocos econômicos e a
redemocratização, para serem aceitos nos mercados mundiais. No entanto,
reforçaram a dependência econômica e submissão ao capital financeiro
internacional dos países do Terceiro Mundo em relação ao mercado global,
levando a uma espécie de neocolonialismo, segundo Casanova citado por Nazzari
(2003).
“[...] Esses avanços tecnológicos servem para uma pequena minoria, que tem
acesso a eles. No entanto, esses avanços atingem a todos, porque as suas
1Graduando de Ciências Econômicas pela Unioeste. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Rua Universitária 2969 Jardim Universitário.
CEP: 85.819.110. Fone: (045) 220 3223. E-mail:
2Professora titular da UNIOESTE – Campus Cascavel. Doutora em Ciências Políticas.
3Graduando de Ciências Econômicas pela UNIOESTE.
4Graduando de Ciências Econômicas pela UNIOESTE.

conseqüências atingem a sociedade como um todo. Um bom exemplo disso são as
conseqüências ambientais” Outra conseqüência, “é a social, com a ocorrência, por
exemplo, do desemprego advindo da redução de postos de trabalho em virtude da
automação dos serviços e do aumento da exigibilidade das competências mínimas
para o exercício das funções que sobraram” (ALMEIDA, 2002, p. 11-2).
As populações pobres recebem um mínimo de vantagens oriundas destas
mudanças, assim o desafio “[...] não se restringe apenas a continuar esse
desenvolvimento de tecnologias, mas sim como torná-las inclusivas em relação às
camadas mais pobres, fazendo com que as vantagens de um mundo no terceiro
milênio cheguem a um número maior de pessoas” (ALMEIDA, 2002, p. 12).
Assim, o impacto das transformações oriundas do processo de globalização no
Brasil gera “[...] a vulnerabilidade da economia, a fragmentação do tecido social, a
exclusão e o desemprego e o aumento das desigualdades regionais e altera as
características culturais, educacionais e os índices de capital social” (NAZZARI,
2004, p. 23).
Pois, “a população brasileira aumentou em ritmo acelerado nos últimos anos,
passando de 90 para 170 milhões de habitantes em pouco mais de 3 décadas,
porém o grande problema é que a infraestrutura necessária para o atendimento
dessa população não teve o mesmo ritmo de crescimento e assim, para muitos, as
conseqüências negativas se sobrepuseram às vantagens (ALMEIDA,2002, p. 12).
Nesta direção, foi necessária a busca de alternativas para suprir as deficiências e
mazelas sociais das políticas neoliberais, entre as várias sugestões a que deu
resultados mais promissores foi as políticas de desenvolvimento sustentado, que
nos países em desenvolvimento incentivaram a economia solidária e a
metodologia da incubagem para ampliar os índices de capital social das
comunidades brasileiras.
Neste sentido, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas, com apoio da Pró-Reitoria
de Extensão da UNIOESTE, se insere neste projeto mais amplo do Governo
Federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego juntamente com a
Secretaria do Emprego e Promoção Social do Governo Estadual, com a proposta
que norteia a elaboração do presente projeto: Tecnológica de Cooperativas
Populares da Unioeste, a fim de incrementar a ampliação das redes de capital
social e promover o desenvolvimento local, bem como colaborar com a inclusão
social da comunidade do oeste do Paraná. No sentido de colaborar com a melhora
na qualidade de vida das pessoas (desenvolvimento humano), de todas as
pessoas (desenvolvimento social), das que estão vivas hoje e das que viverão
amanhã (desenvolvimento sustentável).
A execução do presente programa está a cargo do NUPEACE (Núcleo de
Pesquisas Avançadas em administração, Ciências Contábeis e Ciências
Econômicas) do Centro de Ciências Socais Aplicadas CCSA. Conta com apoio da
SETP/PR (Secretaria de Estado do Emprego e Promoção Social). Na sua primeira
fase adotou metodologia da UFPR (Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares), em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego e da SENAES
Secretaria Nacional de Economia Solidária (Programa Economia Solidária em
Desenvolvimento).
Nesta direção, este programa tem como objetivo geral, incentivar, criar e fortalecer
a incubadora tecnológica de cooperativas e ações populares, economia solidária e
capital social no oeste do Paraná.

Objetivos:Para tal, seus objetivos específicos pretendem: a) Reunir os setores
produtivos e científicos, nas esferas privada e pública, com redes de capital social
e parcerias para empreender projetos de incentivo aos projetos de economia
solidária e sustentabilidade no oeste do Paraná; b) Pesquisar, comparar e propor
metodologias de trabalhos para criação e fortalecimento de cooperativas,
microempresas e empreendimentos autogestionados; c) Promover cursos de
atualização na gestão de políticas públicas relacionadas à economia solidária e ao
capital social; d) Prestar assessoria continua aos empreendimentos solidários
divulgando o associativismo cooperativo e ampliação dos estoques de capital
social no oeste do Paraná; e) Divulgação dos resultados dos projetos vinvulados
ao Programa em anais, revistas ou livros da área.
Para alcançar tais objetivos, utilizam-se recursos metodológicos que visam
congregar iniciativas dos pesquisadores da Unioeste na área de economia
solidária e capital social no oeste do Paraná.
Metodologia:Nesta direção, utiliza-se a seguinte metodologia: Constituição de um
núcleo interdisciplinar de pesquisadores, professores, técnicos e alunos que serão
responsáveis pelo planejamento final e metodologia de incubagem; Lançamento e
divulgação dos avanços das incubadoras, informação e qualificação para
acadêmicos se inserirem no processo, bem como na socialização do projeto com a
sociedade; Implementação da Incubadora que compreenderá na seleção dos
grupos incubados, na formação de equipes de incubagem, e execução de
metodologia prevista pelo Núcleo Interdisciplinar.
Resultados e Discussão:O desafio de verificar alternativas de inclusão social, por
meio de aperfeiçoamento metodológico de incubadoras tecnológicas de
cooperativas populares não é uma tarefa fácil. No entanto, sabe-se da urgência de
se consolidar alternativas de inclusão das classes desfavorecidas pelo sistema
econômico tradicional, vislumbrando relações econômicas baseadas na
solidariedade e na cooperação mútua.
Tendo como pressuposto que os efeitos do processo de globalização podem incidir
sobre as relações de trabalho de forma a aumentar os problemas sociais e ampliar
as desigualdades sociais. Pode-se destacar a importância de se pensar formas
para revitalizar ou recriar espaços de inserção social, ampliando o potencial de
emprego e renda, e estimular novas formas de “[...] cooperação, organização e de
participação política, bem como para ampliar a esfera de participação na sociedade
civil”. Segundo Culti (2005, p. 2), as mudanças oriundas do avanço tecnológico e
da globalização da economia, intensificados nas últimas décadas, desencadearam
alterações na vida social, principalmente nas relações de trabalho, “[...] onde o
desemprego crescente aumenta o contingente dos socialmente excluídos.” Neste
cenário destaca-se a economia solidária e o cooperativismo como alternativa de
organização dos trabalhadores, na busca do resgate da cidadania e da geração de
trabalho e renda por meio do trabalho coletivo. “O cooperativismo como parte da
Economia Solidária é um sistema de cooperação reconhecido como um sistema
mais adequado, participativo, democrático e mais justo para atender às
necessidades e os interesses específicos dos trabalhadores.” Nesta direção,
destaca-se na pauta do estudos acadêmicos, trabalhos de apoio, assessoria e

acompanhamento a esses empreendimentos, “traduzidos em redes, tais como a
Rede de ITCPs (Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares), o rol de
Núcleos da UNITRABALHO (Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre
Trabalho), dentre outros, que têm se dedicado a incubação”.
Como desta Culti (2005, p. 2), “[...] justifica-se tal atuação como o resgate do
compromisso que a Universidade, principalmente a pública, tem para com a
sociedade que a mantém.” Diante destes fatores, o principal objetivo é [...] refletir
em que medida a Universidade e os agentes educadores estão preparados para
exercer, a partir de um processo interativo, a (re)educação do trabalhador para o
trabalho cooperativo, unindo “saber científico” a “saber popular” numa tentativa
de transformação da prática cotidiana.”
Os educadores estão comprometidos com um projeto coletivo. Assim, “se, em seu
ambiente acadêmico, tal prática é muitas vezes insuficiente e questionável por
parte dos que não acreditam ser esta uma das tarefas da academia? Acreditamos
que cabe aos agentes educadores a mediação desse processo de transformação
(CULTI, 2005, p. 2).
No processo de mudança surge um movimento oriundo das camadas dos
excluídos do mercado de trabalho, que visa criar alternativas reais de geração de
trabalho e renda aos trabalhadores. Segundo Culti (2005, p. 2) “[...] Trata-se de
uma rede de iniciativas que busca fazer frente à crise do trabalho “formal”
assalariado por meio da geração de novas formas de produção, trabalho e renda, a
qual vem-se denominando Economia Solidária.”
A economia solidária “[...] constitui-se em diversos ramos de pequenos
empreendimentos, tais como cooperativas de trabalho e produção, associações de
trabalhadores, empresas familiares, entre outras (CULTI, 2005, p. 2).
A má distribuição de renda e a concentração das riquezas diminuem a qualidade de
vida da maioria da população. As mazelas sociais decorrentes precisam ser
encaradas pelas políticas públicas, bem como a necessidade de sobrevivência da
maioria da população, nesta direção, o programa de economia solidária busca a
valorização humana, baseada na sua capacidade para trabalhar e empreender,
principalmente em formas solidárias, cooperativas e autogestionárias. Diante deste
cenário, o suporte da universidade torna-se crucial na intervenção junto à
comunidade para o empoderamento e inclusão social da população marginalizada.
As universidades vêm ampliando o apoio a proposta da economia solidária, assim
“[...] despontam nos meios acadêmicos, propostas de apoio, assessoria e
acompanhamento aos empreendimentos nascidos nesta economia, traduzidos em
redes como já mencionadas, a Rede de ITCPs-Incubadoras Tecnológicas de
Cooperativas Populares, criadas em importantes Universidades públicas.” (CULTI,
2005, p. 3).
“A Incubadora Tecnológica de Cooperativas populares tem sua origem em uma
ação desenvolvida pelos membros do COEP, em 1993, na favela da Manguinhos,
no Rio de Janeiro. Esse processo, que resultou na constituição da cooperativa de
trabalho COOTRAM (Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Complexo de
Maguinhos). A COOTRAM foi fruto da primeira incubadora, incentivando a
participação posterior de várias universidades brasileiras” (PRONINC, 2002, p. 24).
Nas reuniões com a comunidade visa-se o preparo para o cooperativismo, que “ao
invés de intervir com uma ação pré-estabelecida, era a comunidade que seria
ouvida e que, depois, decidiria sobre qual a melhor alternativa para seu caso

específico” (PRONINC, 2002, p. 24). As ações das incubadoras foram
implementadas em diferentes regiões do país, tais como Rio Grande do Sul, São
Paulo e Paraná.
Hoje, em torno de 14 incubadoras, o rol de Núcleos da Unitrabalho-Rede
Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, que têm se dedicado à
incubação e assistem estes empreendimentos através dos Núcleos Locais
distribuídos em 27 Universidades em todo o país, dentre outros” (CULTI, 2005, p.
3).
O Programa de Incubadora de Cooperativas Populares da Unioeste surgiu de uma
parceria com a ITCP da Universidade Federal do Paraná, e propiciou orientação
metodológica e ações de pré-incubagem com grupos de pessoas de baixa renda
em cidades da região oeste do Paraná, tais como: Cascavel, Assis Chateubriand,
Guaraniaçu, entre outras.
O Projeto está em andamento e pode-se destacar dois grupos que poderão passar
para o passo seguinte, ou seja, de incubagem. Um deles é o que pode dar origem
à Cooperativa dos Artesãos de Cascavel, em conjunto com a Artevel (Associação
dos Artesões de Cascavel) e Grupo da Terceira Idade. O outro é Acamar
(Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis) que funciona na estrutura do
CPTMR – Centro de Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis, da
Prefeitura Municipal de Cascavel. No ECOLIXO, como é conhecida, dispunham de
três barracões e 2 caminhões que faziam a transferência de materiais recicláveis.
Foi ministrado o curso Básico de Cooperativismo, que forneceu elementos para
que os agentes ecológicos adquirissem uma visão mais crítica do processo de
trabalho que se encontram, e permitiu que ampliassem a vontade de sair da tutela
da prefeitura. Sabem eles que este projeto proporciona a organização da profissão,
a possibilidade de reestruturação do modo de vida e oportunidade de reintegração
à sociedade, encontrando suporte em atividade produtiva. Do ponto de vista
ecológico, o projeto possibilita a economia de recursos a partir da coleta seletiva
do lixo no município, gerando menor quantidade de poluentes, além de reduzir
consideravelmente o volume de lixo destinado ao aterro sanitário. Com a
participação da comunidade de Cascavel neste projeto pode se ter uma cidade
limpa, solidária e com qualidade de vida para todos. Atualmente, estão
cadastrados 55 agentes ecológicos compondo a COOPERAGE, porém no
município de Cascavel existem cerca de 350 agentes ecológicos. Os agentes
ecológicos estão buscando uma nova sede, e pretendem alugar um barracão
próprio, pois já tem uma credibilidade junto à comunidade e ao comércio regional.
Os agentes ecológicos são de vários bairros da cidade (Canceli, Interlagos,
Cascavel Velho, Neva, Julieta Bueno, Jaçanã, Santa Cruz, Novo Mundo Palmeiras,
Períolo, São Cristóvão, Santa Felicidade e Jardim Aclimação). No entanto,
observou-se algumas dificuldades de organização, tais como: baixa participação,
falta de comprometimento, inexistência de liderança, cobranças por medidas
assistencialistas, entre outras), além da capacidade técnica para gestão do
negócio.
Conclusões:O objetivo das Incubadoras é organizar e qualificar os trabalhadores
para o mercado de formal de trabalho, promovendo assessorias e cursos que
incentivem a elevação da auto-estima, organização e união para criação de
empresas autogeridas ou cooperativas geridas por eles.

Os grupos e as demandas são variados, mas o principal entrave a se enfrentar
está no fardo de exclusão histórica que os excluídos carregam em suas crenças e
cultura, o que torna o processo de incubagem, uma missão de paciência e
envolvimento voluntário dos professores e discentes, fatores que depende da
dinâmica organizacional interna de cada grupo de trabalhadores.
Assim, no sentido de apoiar projetos de criação e fortalecimento de cooperativas
populares, economia solidária e capital social no oeste do Paraná, a Incubadora
pode incentivar a organização de atividades produtivas ou de prestação de
serviços, na apuração de técnicas empregadas na legalização das cooperativas, na
busca de conhecimentos, mercados e financiamentos entre outros, que visem
contribuir para a diminuição da desigualdade e da exclusão social no oeste do
Paraná.
Nos cursos até então ministrados foi trabalhada a dimensão individual: objetivos
individuais, interação e conhecimento da história da vida dos sujeitos envolvidos no
processo, em relação ao mercado de trabalho; a dimensão do social: a história do
grupo, constituição; objetivos do grupo; sistema de comunicação; e o conhecimento
da realidade local – informações sobre o bairro e as principais dificuldades do
grupo. Mostrou-se a importância de atitudes solidárias, o valor da participação e
tomada de decisões, como trabalhar os conflitos e diferenças, a veracidade das
informações e a necessidade de se cooperar com o projeto. As atividades
desenvolvidas no Curso Básico de Cooperativismo buscaram contribuir com a
elevação da auto-estima dos grupos, para que estes se sentissem capazes de
consolidar suas cooperativas.
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LEVANTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE MASTITE CLÍNICA E SUBCLÍNICA
COMO IMPORTANTE FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE DA
PEQUENA PROPRIEDADE LEITEIRA.
Erika Cosendey Toledo de Mello Peixoto1, Diego Samuel Driesner2, Fabiane Yukiko
Murakami2, Gilberto Costa Braga1, Francieli Bastos Franzão2 .
Área temática: 08 – Trabalho Rural
Modalidade de apresentação: Painel
RESUMO: A mastite bovina vem sendo citada como a principal doença na
bovinocultura leiteira. Está amplamente disseminada e seu impacto econômico
permite considerá-la como a mais onerosa afecção dessa atividade. A fim de se
manter produtividade e lucratividade alta, é imprescindível que se realize vigilância
constante sob o manejo sanitário. Porém, devido à falta de monitoramento dos
animais não se tem controle da incidência, principalmente da mastite subclínica no
rebanho. A importância de se adotar técnicas de prevenção e controle desta
afecção consiste no fato que se trata de um problema complexo, de causas multivariadas e quanto mais precoce o diagnóstico, menores possibilidades de
proliferação entre os animais e melhores índices de cura se conseguirá. O
diagnóstico da mastite é realizado por meio de exame clínico e complementares
como o teste da caneca fundo preto e Califórnia Mastite Teste. Objetivamos
portanto, interagir junto ao pequeno produtor rural, conscientizando quanto a
importância do manejo sanitário adequado a fim de agregar um produto de
qualidade e conseqüentemente aumentar sua renda familiar.
PALAVRAS – CHAVE: gado de leite; produtividade ; sanidade.
INTRODUÇÃO: O manejo sanitário de rebanhos bovinos de leite é constituído por
um conjunto de práticas tecnológicas, as quais requerem especial atenção dos
produtores e dos técnicos que os orientam. Entre essas práticas encontram-se a
prevenção e o controle de doenças (muitas delas transmissíveis ao homem) e o
controle de parasitas. Quando adequadamente adotadas e gerenciadas, criam
condições para ganhos na produtividade, porque propiciam bem-estar animal,
índice de qualidade, isento de resíduos e contaminantes, garantindo a saúde dos
1 Professor Adjunto do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE) – Campus de Marechal Cândido Rondon. erikamello@unioeste.br
2 Acadêmicos do Curso de Graduação em Zootecnia da UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon.

consumidores de produtos lácteos (BRESSAN, 2000). Umas das maiores causas
de perdas na produção leiteira está relacionada à mastite bovina (GIRAUDO et al.,
1997). De acordo com Holanda Júnior e colaboradores (2005), os prejuízos totais
são equivalentes à US$ 126 / fêmea / lactação / ano. Essas perdas foram
representadas pelo leite que precisa ser descartado (2%), pelo descarte dos
animais irrecuperáveis ou de difícil recuperação (2%), pela diminuição da
produção dos animais afetados por mastite sub-clínica (60%) e clínica (15%),
perdas por quartos afuncionais (12%) e pelos gastos com medicamentos (2%),
serviços veterinários (2%) além da mão de obra necessária às medidas profiláticas
e curativas (2%). Segundo Brito e Brito (1998), a forma subclínica é mais
freqüente que a clínica, e geralmente só é reconhecida quando se aplica métodos
como Califórnia Mastite Teste (CMT) ou Contagem de Células Somáticas (CCS). A
mastite normalmente é causada, 70 a 90% dos casos, por bactérias Grampositivas em forma de cocos (especialmente S. aureus, Streptococcus agalactiae
e Streptococcus dysgalactiae) e sua transmissão se dá de um animal para outro
durante a ordenha. O aumento da CCS do leite é determinado pela passagem de
leucócitos do sangue para glândula mamária, aliada a maior descamação. Alguns
fatores devem ser salientados para obtenção de melhoria na produtividade leiteira,
tais como: monitoramento e controle do manejo sanitário, métodos higiênicos de
ordenha, transporte e armazenamento adequado do leite.
No Paraná, segundo informações da Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento, a produção leiteira é a terceira maior atividade, atrás da soja e da
carne. De acordo com o IBGE (2004), em 2003 o estado foi a quinto maior
produtor do país, apresentando uma média de 2,0 bilhões de litros
(aproximadamente 9% da produção nacional) concentrados principalmente em
pequenos e médios produtores. A região Oeste é a maior produtora de leite no
estado, sendo que o município de Marechal Cândido Rondon é o maior em
produção na região e o terceiro do Paraná. A pecuária leiteira no município se
concentra em pequenas propriedades de mão-de-obra familiar (ZONIN, 2002).
A importância deste trabalho de extensão consiste no levantamento do
índice de mastite clínica e subclínica, determinando as análises de perigos e
pontos críticos de controle (APPCC) na atividade. O sistema APPCC é definido
como um conjunto sistemático de atividades para o controle da produção de
alimentos com a principal finalidade de garantir a segurança alimentar (CASTRO
et al., 2002), garantindo assim a quantidade e qualidade do leite produzido na
pequena propriedade leiteira.
OBJETIVO: O principal foco de atuação envolve a pequena propriedade leiteira,
onde estão sendo levantados os índices de mastite clínica e subclínica, na região
de Marechal Cândido do Rondon, desenvolvido pelos acadêmicos de zootecnia,
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Objetivamos conscientizar o
produtor da importância do monitoramento da mastite e o controle dos principais

pontos de perigo, evidenciando as vantagens que o manejo sanitário realizado de
maneira correta, gera agregação de qualidade aos produtos.
MÉTODO: Esse projeto está inserido dentro do módulo 3 do projeto de
Biotecnologia da Reprodução; na etapa de noções básicas de higiene e cuidados
sanitários. O diagnóstico clínico e laboratorial da mastite bovina se
complementam, assim, se faz necessária avaliação do quadro clínico geral do
animal como: aferição da temperatura corpórea, grau de perfusão capilar,
freqüência cardíaca e respiratória, inspeção das mucosas aparentes e avaliação
dos movimentos ruminais.
O exame clínico especial será realizado em duas etapas: antes e depois da
ordenha. Realiza-se a inspeção clínica do úbere antes da ordenha, objetivando
detectar diferenças no tamanho ou formato dos tetos, aumento de linfonodo
retromamário, presente em alguns casos agudos e sinais de atrofia do aparelho
mamário, mais frequentemente observados em casos crônicos (VEIGA, 1998),
devido a perda parcial ou total de suas funções. O exame físico após a ordenha
favorece a palpação e detecção de nódulos, fibrose, edema, aumento de
temperatura local, dor e outros sinais inflamatórios.
Além disso, os animais de cada propriedade são submetidos, por meio do
teste da caneca de fundo preto ou telada e CMT para avaliação da ocorrência da
mastite clínica e subclínica respectivamente.
Respostas inflamatórias mais severas alteram a viscosidade e fluidez da
secreção, gerando coagulação e às vezes mudanças na coloração do leite
(HILLERTON, 1996). Esses coágulos são melhores examinados sobre uma
superfície que contraste com a cor do leite (VEIGA, 1998). Assim, antes da
ordenha, coleta-se os três primeiros jatos de leite de cada teto em um recipiente
de fundo preto a fim de se pesquisar a presença de grumos ou coágulos,
indicativos de mastite clínica.
O CMT é realizado, em raquete plástica própria, com quatro
compartimentos iguais de 1,5cm de altura. Coleta-se 2 cm3 de leite de cada quarto
mamário em cada compartimento separadamente e adiciona-se, em igual volume,
reagente próprio (lauril sulfato de sódio à 3%); detergente aniônico corado com
bromocresol púrpura.
Por meio de movimentos circulares realiza-se a mistura durante 20
segundos e o resultado positivo é avaliado de acordo com a formação de gel (uma
cruz), formação mais espessa com mamilo central (duas cruzes) e formação de
gel muito espesso aderente ao fundo da raquete (três cruzes). O quarto mamário é
considerado positivo para mastite sub-clínica se apresentar uma ou mais cruzes, e
negativo na ausência de reação (SILVA, 2003). O aspecto gelatinoso observado
pela ação do reagente sobre as células somáticas presentes no leite, se dá pela
ruptura nuclear e liberação do ácido desoxiribonucleico (DNA) dessas células,
assim quanto maior o número de células presentes na amostra, mais intensa será
essa reação; possibilitando inclusive relacionar essas alterações com a contagem

de células somáticas da amostra.
Avalia-se também a coloração da mistura. O CMT apresenta sensibilidade
ao pH do leite; uma vez que o leite alcalino em contato com o reagente apresenta
cor púrpura intensa e pode ser conseqüência da redução da atividade secretora
decorrente de um processo inflamatório ou início do período seco. A coloração
amarelada pode ser observada pela reação com leite ácido, comum na fase de
colostro (VEIGA, 1998). As anotações são preenchidas em uma ficha de controle
individual constando à incidência dos tetos afetados e seu grau de
comprometimento.
Os animais que apresentam resultados positivos têm suas amostras
coletadas para análise de CCS. Essas são armazenadas em frascos identificados
contendo conservantes e encaminhadas em no máximo sete dias aos laboratórios
capacitados. Durante esse período, é mantida em temperatura ambiente.
Inicialmente realizamos entrevistas e questionários, com a finalidade de se
traçar o perfil técnico e social de produção das pequenas propriedades rurais.
Como forma de orientar o produtor a prevenir a mastite é realizada a implantação
do APPCC, onde avalia-se os seguintes pontos: a recolha dos animais, espera da
ordenha, no processo de ordenha, fonte de água para os animais, higiene e
limpeza dos utensílios, equipamentos e sala de ordenha, ambiente em que se
encontram os animais, temperatura do tanque de armazenamento, forma de
secagem dos tetos, pré e pós dipping e manejo animal no período seco,
monitorados por relatórios de observações feitas pelos acadêmicos durante todo o
processo de ordenha na propriedade. Para esse trabalho estão envolvidos
métodos educacionais como palestras, cartilhas, cartazes e outros materiais que
auxiliam na orientação e conscientização do produtor, quanto às devidas formas
profiláticas e de controle para sanidade animal. Obtendo-se assim, um produto de
melhor qualidade, viabilizando a sustentabilidade da pequena propriedade
agropecuária, de maneira técnica e lucrativa.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: O consumidor em diferentes paises, exige cada
vez mais alimentos naturais e de melhor qualidade. Essa tendência é mundial e
pode ser reconhecida nas diferentes cadeias produtivas, como a da carne, do
leite, hortifrutigranjeiros, etc. A demanda por produtos naturais cresce a cada ano
(ARENALES, 2005; VASCONCELOS, 2005). Entretanto, a mastite bovina,
compromete a qualidade do leite pelo risco de veiculação de agentes patogênicos,
além de causar grandes prejuízos econômicos para atividade. Com a diminuição
da incidência da mastite bovina e dos pontos críticos, pela implantação de
técnicas de manejo sanitário, esperamos agregar valor e principalmente
qualidade, aos produtos provenientes de pequenos e médios produtores leiteiros,
desta região tão promissora, mas tão defasada quanto ao aspecto técnico e
sanitário.

CONCLUSÕES: Esse trabalho realizado por meio de visitas às propriedades
rurais possibilita interação entre a Universidade e os produtores, fazendo com que
a mesma esteja preocupada e interagindo com as necessidades e problemas da
região Oeste do Paraná. O levantamento da incidência de mastite é de relevância
para atividade leiteira, pelas grandes perdas econômicas que esta acarreta. O uso
adequado dessas informações pelos produtores e pesquisadores permitirá
melhorar a produtividade e a qualidade do leite.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA DA UNIOESTE EM 2005
José Renato Stangarlin1, Cleber Furlanetto1, Gilmar Franzener2, Alexandra da S. Martinez-Franzener3,
Bárbara Eckstein4 e Karine Seifer4
Área temática 08: Trabalho
Modalidade de Apresentação: Painel
RESUMO: O Laboratório de Fitopatologia da UNIOESTE desde 1997 presta serviço a comunidade
realizando diagnóstico de doenças de plantas. Assim o objetivo deste trabalho foi o de fornecer
informações sobre as análises realizadas por este laboratório servindo como importante parâmetro
dos principais problemas e/ou preocupações fitopatológicas na região oeste do Paraná. Para tanto
levantou-se os registros das amostras e análises realizadas no ano de 2005. No Laboratório de
Fitopatologia foram analisados 81 materiais sendo que fungos representaram a grande maioria dos
agentes patogênicos encontrados. Destes houve predomínio dos causadores de podridões
radiculares, com maior freqüência do gênero Fusarium.
PALAVRAS-CHAVE: fungos, bactérias, doença de planta.
INTRODUÇÃO: O Laboratório de Fitopatologia da UNIOESTE, constituído desde outubro de 1997,
possui um Projeto de Prestação de Serviço através do qual são realizados trabalhos de diagnose de
doenças de plantas causadas por fungos, bactérias, nematóides e agentes abióticos. Tal tipo de
trabalho atende as necessidades de proprietários rurais, empresas privadas ligadas ao setor agrícola
e mesmo entidades públicas, além de permitir a participação de acadêmicos nas atividades
desenvolvidas através de estágios, monitorias e/ou projetos de pesquisa. Tais laboratórios estão
ainda credenciados junto à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento (SEAB/PR),
permitindo a emissão de laudos oficiais.
OBJETIVOS: Os objetivos deste trabalho foram os de fornecer informações sobre as análises
realizadas pelo Laboratório Prestador de Serviço em Fitopatologia da UNIOESTE - Campus de
Marechal Cândido Rondon/PR, para que possam ser utilizadas na determinação e no direcionamento
das linhas de pesquisa em fitopatologia prioritárias para a região.
MÉTODOS: Foram levantados os registros do ano de 2005. Todos esses registros foram obtidos a
partir de amostras enviadas ao referido laboratório para análise e emissão de laudos. A identificação
dos patógenos envolveu a herborização de plantas doentes (FIDALGO e BONONI, 1989), análise
sintomatológica, isolamento de fungos em meio BDA (batata-dextrose-ágar) e preparo de lâminas
semipermanentes para fungos e nematóides. Os isolados fúngicos obtidos foram armazenados a 4 ºC
ou preservados em água esterelizada através do método de Castellani (MENEZES e SILVA-HANLIN,
1997). Os procedimentos metodológicos adotados constam no Manual de Requisitos Técnicos
Específicos para Credenciamento de Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 1998).
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Laboratório de Fitopatologia foram analisados 81 materiais. Estes
materiais foram representados por plantas ou partes destas, tais como folhas, flores, ramas ou frutos.
Estes materiais pertenciam as seguintes culturas (em %): mandioca – 49,3; soja –22,5; trigo – 11,1;
grama – 7,3; eucalipto – 3,7 e outras – 6,1. Os agentes fitopatogênicos identificados foram fungos,
bactérias e fatores abióticos. Os fungos representaram a grande maioria dos patógenos identificados
(30,1%) seguido por bactérias (6,2%). Os fungos mais freqüentes pertenciam aos seguintes gêneros,
com a respectiva porcentagem de ocorrência: Phakopsora – 13,6; Fusarium – 11,1; e Bipolaris 3,7. O
fungo Phakopsora pachyrhizi é agente causal da ferrugem da soja, um dos maiores problemas
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fitossanitários desta cultura atualmente e sua destacada ocorrência reflete a preocupação de
agricultores e técnicos com esta doença e, também, contribuiu como alerta aos agricultores da
ocorrência generalizada de tal moléstia na região oeste do Paraná. Além deste patógeno os mais
freqüentes foram os causadores de podridões radiculares devido, principalmente, ao cultivo em áreas
com problemas de compactação de solo aliado a outros fatores como cultivo em monocultura e
excesso de chuvas durante a estação de plantio. Além destes uma ampla gama de fungos
fitopatogênicos foram identificados em diferentes culturas. Quanto a bactérias os gêneros mais
frequêntemente encontrados foram Xanthomonas e Pseudomonas. Os principais representantes
destes gêneros foram X. axonopodis pv. manihotis, agente causal da bacteriose em mandioca e P.
savastanoi pv. glycinea, agente causal de crestamento bacteriano em folhas de soja.
CONCLUSÕES: Estes resultados permitem obter uma visão dos principais problemas e/ou
preocupações fitopatológicas da região oeste do estado do Paraná, bem como, direcionar as
pesquisas para contribuir para resolução dos mesmos. Além disso, o trabalho desenvolvido permitiu
uma aproximação entre a comunidade e a universidade através da condução de ensaios em parceria
com produtores rurais e empresas públicas e/ou privadas.
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Área temática: Trabalho
PALAVRAS-CHAVE: política – estudante - empoderamento
Este trabalho visa apresentar o projeto de Socialização Política e Empoderamento dos Estudantes
em Cascavel/PR, sendo que este se integra ao Programa da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
Populares. Observando-se os obstáculos que a democracia brasileira enfrenta no processo de
implementar uma cultura política participativa e normativamente democrática, o projeto apresentase como um instrumento para transmitir o conhecimento político necessário aos estudantes para que
os mesmos possam criar uma opinião crítica sobre o referido assunto e que venham a desenvolver
um interesse maior pela participação política. Para se alcançar tal objetivo utiliza-se da realização
de palestras com temas que vão desde a cultura política brasileira e paranaense, passando por
conceitos de democracia até o associativismo, além de se realizar reuniões com entidades estudantis
para discussões sobre a importância da participação política.

