Apresentação
O XIII SEU teve como tema Extensão Universitária: Olhares Internacionais e Perspectivas
de Integração e foi sediado no Campus de Foz do Iguaçu, de 15 a 17 de maio de 2013. O
Seminário de Extensão Universitária (SEU) faz parte do projeto institucional da Unioeste de aliar
ensino, pesquisa e extensão em sua política de desenvolvimento e inclusão social para as regiões
Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná.
Este Seminário teve o propósito de divulgar os diversos projetos desenvolvidos junto às
comunidades rurais e urbanas, como forma de proporcionar melhores condições e qualidade de
vida às populações socialmente carentes. Buscou também, aprimorar o conhecimento científico
de nossos acadêmicos e professores, de forma a contemplar uma produção acadêmica
contextualizada com a realidade regional, sintonizada com as políticas públicas, e focada na
formação profissional cidadã.
Outro dos objetivos foi proporcionar o intercâmbio entre a comunidade acadêmica da UNIOESTE
e a comunidade externa no âmbito das atividades de extensão, assim como preparar os atores
envolvidos com a extensão universitária nas regiões de abrangência da Unioeste, para as novas
políticas governamentais direcionadas à integração das faixas de fronteira brasileiras, e selecionar
trabalhos de extensão para representar a Unioeste no 31º SEURS (Seminário de Extensão
Universitária da Região Sul).
Durante o Seminário foram realizadas quatro mesas redondas, 28 mesas temáticas, com 145
comunicações orais, 110 pôsteres, 22 oficinas e atividades culturais (Orquestra Sinfônica do
Paraná, apresentações folclóricas, teatro, música e dança), 15 estandes, exposições, transmissão
ao vivo pela Kula Web-rádio.
Parcerias foram reafirmadas, em especial com: Universidade Nacional del Este/Paraguai,
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA, Universidade Estadual de
Maringá-UEM, Universidade Estadual de Londrina-UEL, FORPROEX/Regional Sul, Parque
Tecnológico de Itaipu (PTI), Secretaria de Estado da Educação/Programa de Desenvolvimento
Educacional do Paraná-PDE e Fundação Cultural/Prefeitura de Foz do Iguaçu.
O XIII SEU contou com mais de dois mil participantes, sendo um dos maiores eventos anuais
realizados pela Unioeste, o que gerou grande motivação para nossa comunidade acadêmica, em
especial aos acadêmicos extensionistas.
Neste CD, além da publicação das atividades de extensão, distribuídas por áreas temáticas,
apresentadas durante a realização do XIII SEU, procuramos mostrar um pouco deste clima
proporcionado pelo evento.
Gilmar Baumgartner
Pró-Reitor de Extensão/UNIOESTE
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Resumo: O presente trabalho consiste em uma proposta de realização de
atividades de leitura objetivando a reabilitação dos sentenciados das Unidades
prisionais de Cascavel, voltadas à sua reinserção social, resgatando a dignidade e a
autoestima dos mesmos. Também objetiva, através da leitura, oferecer uma
preparação intelectual e cultural para o retorno do sentenciado à sociedade,
reduzindo os efeitos negativos decorrentes de sua condenação e prisão. Mantém o
foco na aplicação de conhecimentos auferidos, a partir de participação da bolsista no
Núcleo de Concepção e Produção de Recursos Impressos e Digitais/NUPREADUNI,
espaço contíguo a EAD da UNIOESTE, para o ensino da Literatura aos
sentenciados, produzindo aplicativos digitais que poderão ser utilizados, em futuros
cursos online destinados a este mesmo público alvo. Os objetos digitais elaborados
visam, ainda, trabalhar a literatura e a leitura, de modo que ela contribua para a
revisão dos valores de cidadania, bem como promover oportunidades de
conhecimento do acervo literário nacional e, de aspectos culturais brasileiros.
Oferecer material para estudo e reflexão, de modo a ampliar a visão e o
conhecimento de mundo dos sentenciados, sem deixar de lado a poesia, as riquezas
e as hipertextualidades que o texto literário nos oferece. Ressalta-se a importância
do referido trabalho, tendo em vista que ele faculta a ressocialização de presos,
estimulada pela Arte da palavra expressa na literatura, constituindo-se em uma
realização de cunho inédito, como experiência didático-pedagógica a empregar a
tecnologia digital, em processos de educação prisional. Tal trabalho apresenta-se
como uma atividade que, para além dos métodos tradicionais, propõe uma
intervenção diversificada, atraente, educativa, lúdica e cultural que auxiliará no
resgate dos valores éticos e morais do sentenciado.

Introdução
A Educação Inclusiva vem crescendo no mundo inteiro, com base no
pressuposto de que todos os cidadãos têm direito à educação de qualidade e,
portanto, os sistemas educacionais precisam habilitar-se a atender a esta demanda
educativa.
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná em continuidade ao seu raio de
atendimento socioeducativo amplia seu leque de abrangência promovendo cursos
aos sentenciados das unidades prisionais de Cascavel e região. Prepara-se para
este atendimento realizando parcerias e vários projetos voltados a levar formas de
educação mediada pela tecnologia digital aos sentenciados. Dentre os vários
projetos encontra-se o projeto de iniciação cientifica do qual se origina esta
apresentação.
O trabalho realizado, como parte de várias outras ações educacionais da Unioeste,
tem seus objetivos voltados à inclusão educativa e tecnológica, à reconstrução de
identidade e ao desenvolvimento da parte cognitiva dos sentenciados.
“A ressocialização de presos do Sistema Prisional estimulada pela ArteEducação é algo inédito e, ao mesmo tempo, uma realidade. Trata-se de
uma experiência didática, dinâmica: uma ousada iniciativa de humanizar a
pena de prisão, fugindo dos atuais métodos conservadores de confinamento
absoluto, que busca resgatar os valores éticos e morais do preso
minimizando os efeitos perniciosos da privação da liberdade infundidos no
ânimo e no comportamento dos apenados.” (CASTRO, Orlando Gomes de.
A ressocialização de detentos da prisão provisória de Curitiba
estimulada pela arte-educação: relato de experiência. Curitiba:
Faculdade de artes do Paraná, 2004).

Diante da afirmação de Orlando Gomes de Castro em experiências
comprovadas através de observações e entrevistas com sentenciados da prisão
provisória de Curitiba, pode-se perceber a importância do desenvolvimento de
projetos em relação à referente pesquisa.
A continuidade deste trabalho pode favorecer tantos outros sentenciados,
quanto seja possível a participação dos mesmos, levando-os a uma cultura da qual
não imaginam poder alcançar diante da situação em que vivem.
Cabe aos estudiosos e pesquisadores levá-los a estabelecer um estreito laço
de relacionamento com o mundo fascinante da literatura, por meio da qual poderão
alcançar “outros mundos” pelo nhanduti dos sonhos (KOLODY, Helena. Saudade)

tornar realidade uma formação consistente segundo a qual poderão sentir-se
reintegrados numa sociedade onde o conhecimento é algo de valor inestimável.
Tornar o conhecimento erudito e clássico, da arte das palavras, que está
presente na literatura, acessível aos apenados, é uma conquista da qual participarão
todos aqueles que, imbuídos de competência e sinceros sentimentos, acreditarem
que esta sociedade pode oferecer educação e informação, às pessoas que vivem
em regime de isolamento.
Guattari (1998) observa que:
A potência estética de sentir, embora igual em direito às outras – potências
de pensar filosoficamente, de conhecer cientificamente, de agir
politicamente –, talvez esteja em vias de ocupar uma posição privilegiada no
seio dos agenciamentos coletivos de enunciação de nossa época. (...) O
território existencial, aqui, se faz ao mesmo tempo terra natal, pertencimento
do eu, amor do clã, efusão cósmica. Estratos espaciais polifônicos,
freqüentemente concêntricos, parecem atrair, colonizar, todos os níveis de
alteridade que, por outro lado, eles próprios engendram. Os objetos
instauram-se em relação a tais espaços em posição transversal, vibratória,
conferindo-lhes uma alma, um devir ancestral, animal, vegetal, cósmico.
(GUATTARI,1998, p. 130-131).

Seguindo o objetivo maior da universidade de realizar o seu fundamental
tripé: ensino-pesquisa-extensão o presente projeto realiza sua segunda etapa de
atividades, relatando que o contato com os sentenciados foi muito importante
para a sequência do que se pretende realizar.

Contexto da ação
Objetivando levar aos apenados a implementação de atividades voltadas à
reabilitação dos mesmos, visando seu retorno à sociedade, resgatando a dignidade,
a auto estima destes e, inclusive minimizar os efeitos negativos recorrentes de suas
condenações e prisões e desenvolver a parte cognitiva dos apenados, o projeto “A
liberdade tem asas” caminha na direção de produzir meios que viabilizem o alcance
dos objetivos mencionados.
Para tanto, desenvolveremos com os apenados da Penitenciária Industrial de
Cascavel – PIC e da Penitenciária Estadual de Cascavel - PEC, um projeto piloto de
extensão na modalidade de Ensino à Distância, com materiais impressos, mas
predominantemente materiais digitais, postados na plataforma Moodle, em ambiente

virtual especialmente preparado para este fim. Serão utilizados também: chat
(somente da plataforma Moodle); fóruns; atividades online, wik e glossários. Os
métodos serão todos os que a educação à distância faculta.
Todavia, antes da implementação digital, foi necessário conhecer o ambiente
e a realidade vivenciada pelo nosso público alvo. Portanto, o ponto de partida desse
projeto foram as visitas feitas às duas Unidades Penais, em interlocuções com as
direções

e

setores

pedagógicos

e,

ainda,

com

visitas

diárias

para

o

acompanhamento do desenvolvimento educacional dentro dos presídios.
Para tal acompanhamento, em novembro de 2012, iniciou-se o projeto de
leitura-literatura na PEC – Penitenciária Estadual de Cascavel, incorporado no
projeto estadual da “Remição pela Leitura” cuja coordenação prisional é feita pela
coordenação

pedagógica da Unidade Prisional e pela orientadora Pibic/ da

Universidade Estadual do Paraná/ UNIOESTE.
Para dar início às atividades, foram entrevistados os sentenciados da Unidade
a fim de elaborar diagnóstico sobre quem gostariam de participar do projeto. A
resposta ao levantamento levou a iniciar-se o referido projeto com 37 participantes.
Após a seleção dos mesmos, passou-se para a seleção dos livros que seriam lidos
pelos sentenciados. Tal seleção foi realizada na biblioteca da Unidade Prisional.
Terminada essa etapa, passou-se por uma segunda filtragem: destinar um
livro para cada detento pelo procedimento de separa-los em sacos plásticos por sela
contendo em cujos sacos um kit de leitura, ou seja: um livro por detento, um guia de
leitura e uma ficha relacionando o nome do participante do projeto com o livro de
estudo do mesmo. Os livros foram entregues pelos agentes penitenciários.
Após

uma

semana

da

entrega

dos livros

os

sentenciados

foram

encaminhados para as salas de aula a fim de produzirem o rascunho da resenha. As
aulas foram ministradas pela bolsista PIBIC, nas quais foi ensinado aos
sentenciados como se deve fazer uma resenha. Neste momento sentiu-se que o
projeto “remissão pela leitura”, não correspondia ao que se objetivava enquanto
projeto PIBIC, uma vez que para este projeto o lúdico, a arte das palavras e a leitura
da obra em si bastaria e poderia ser expressa esta leitura em forma de qualquer tipo
de escritura poética ou mesmo leitura interpretativa, ao passo que para o projeto da
“remição” importava tarefa cumprida como resenha, sendo esta o material de troca
entre o sentenciado, o sistema prisional e o projeto estadual. Assim sendo, ao final
de cada encontro, todas as resenhas eram recolhidas e, num período de uma

semana as mesmas deviam ser corrigidas pela bolsista PIBIC e pela coordenação
pedagógica da Unidade. Após esta etapa os sentenciados tiveram um novo
momento para produzir a versão final da resenha.
Os livros foram recolhidos juntamente com as atividades de resenha, que
foram mais uma vez corrigidas, porém, dessa vez pela professora de Língua
Portuguesa da

Unidade prisional, a qual é responsável por atribuir notas aos

participantes do projeto. Com as notas atribuídas, fez-se o lançamento destas nas
fichas de cada sentenciado participante e estas fossem repassadas para o sistema
prisional que faz o controle de remição. Toda essa etapa teve a duração de um mês.
No mês de dezembro foram realizadas as mesmas atividades, com a
diferença que desta vez, não foi necessário realizar as entrevistas com os
sentenciados, uma vez que estes já vieram destinados pela direção, na quantidade
de duzentos (200) sentenciados participantes, para a nova etapa do projeto. Tendo
em vista a quantidade de estudantes da Unidade Prisional e não havendo livros
suficientes para todos, a coordenação pedagógica da Unidade solicitou livros
emprestados à Unioeste.
Até 20 de janeiro de 2013, foram realizadas várias leituras e uma avaliação do
processo para depois nesta data retomar a continuidade do processo de “Remição
pela Leitura”, em cuja atividade a bolsita PBIC permaneceu até o dia 20 de fevereiro
de 2013, quando em diálogo com a orientação PIBIC e, com a direção e a
coordenação pedagógica da Unidade Prisional, decidiu-se por uma retomada das
atividades dentro do projeto, ou seja, a criação de um ambiente virtual, para futura
participação dos sentenciados, nas atividades propostas na modalidade mediada
pela tecnologia digital.
Com o desenvolvimento do ensino da literatura, percebeu-se que foi possível
trabalhar a formação do homem, levando aos sentenciados um estado de bem-estar
social e momentos de estudo e reflexão que amplie sua visão e conhecimento de
mundo. Ainda que a experiência seja embrionária, a comprovação, em tão pouco
tempo, do interesse da leitura que saltou de 37 interessados para 200 no mês
seguinte prova que é possível e devem ser feitos outros projetos que caminhem na
direção da retomada de valores étnicos, humanos e sociais.

Considerações finais:

Trabalhar com aqueles que, por um motivo ou outro estão sentenciados é um
ato que vai além do processo formal de ensino-aprendizagem. Este é, acima de
tudo, um ato de humanidade. A sociedade não pode esquecer-se daqueles que –
entre tantos motivos – seguiram pelo caminho da criminalidade. Com a participação
efetiva da Universidade em suas instâncias de ensino, pesquisa e extensão, será
possível que, os que cometeram delitos tenham uma ressocialização digna, sejam
“reconstruídos” com valores que antes não eram do conhecimento dos mesmos ou,
até, que não tiveram a oportunidade de considerá-los. Dessa forma quebra-se,
inclusive, o preconceito social referente aos detentos e, é somente com essa quebra
que todo e qualquer projeto de ressocialização surtirá efeitos que perdurem.
Temos a certeza de que o andamento do projeto, desenvolvido de modo
virtual será mais uma das atividades que irão de encontro à ressocialização, ao
aprendizado e à remição de pena, cumprindo assim os objetivos que o nutrem e
desempenhando um papel sócio educativo de grande valia.
O desenvolvimento do projeto no âmbito virtual vem a contribuir ainda e,
principalmente, com quantidade de detentos que serão atendidos, evitando a
restringir-se, assim, à um número pequeno de público alvo, mas propiciando a
educação a tantos quantos for possível.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS DO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA - UNIOESTE- Campus de
Francisco Beltrão
Área Temática: Comunicação
Nome Completo1João Maria de Andrades
Nome Completo dos demais autores2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: palavra Extensão; comunidade; universidade
Resumo: A documentação e a divulgação do que é produzido podem se
tornar ações fundamentais na organização metodológica e político-institucional da
extensão universitária. A Iª MOSTRA de Extensão do CCSA – Centro de Ciências
Sociais Aplicadas da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão tem como objetivos
a discussão, apresentação e divulgação dos Projetos de Extensão no âmbito do
CCSA através palestra, apresentação de Pôsteres e Vídeo, retratando a importância
da extensão para a universidade e para a comunidade. A I MOSTRA DE EXTENSÃO
é composta por quatro atividades: Momento de debate articulado com uma palestra
sobre a extensão universitária enquanto atividade acadêmica capaz de contribuir
significativamente para a transformação social. Produção de Pôsteres com
apresentação e discussão dos principais resultados da ação extensionista dos
Projetos de Extensão no âmbito do Centro Produção de um vídeo/filme com falas e
imagens, retratando os resultados ação extensionista nos Projetos de Extensão no
âmbito do CCSA e a realização de uma feira de trocas solidárias.
Contexto da ação
A problematização e o enfrentamento das questões sociais vêm ganhando
1
2

Titulação, curso, centro, campus e forma de contato com a ação (WEB, e-mail, telefone, endereço).
Titulação, curso, centro, campus.

especial destaque nos debates extensionistas. Diversas formas de enfrentamento
têm sido colocadas enquanto perspectiva dialógica nas diferentes áreas do
conhecimento, a fim de modificar as condições de desigualdade e exclusão e de
contribuir expressivamente no debate e encaminhamento de ações em conjunto com
a sociedade.
Nos últimos anos vem ocorrendo uma gradual alteração na relação entre
universidade e sociedade, pois se entende, cada vez mais, a educação como sendo
condição para uma autêntica transformação social, visto que pode ser colocada a
favor da emancipação dos sujeitos. Encontra-se em foco novas propostas de
interação entre os espaços de socialização de saberes instituído e o debate dos
mesmos com a comunidade.
De acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a extensão
universitária é atividade acadêmica capaz de contribuir significativamente para a
transformação social, colaborando para a “discussão, elaboração e execução de
políticas públicas que tenham a cidadania e o cidadão como suas principais
referências”.
O que se propõe na extensão universitária, não é uma simples disseminação
do

conhecimento

acumulado

no

meio

acadêmico,

mas,

sobretudo,

o

estabelecimento de uma relação que permita a comunicação e produção de saberes
entre a universidade e a população. Sob esta ótica, entende-se a universidade como
parte da sociedade, a população como sujeito desse processo, sendo a sociedade o
“espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação
das desigualdades sociais existentes”. (Plano Nacional de Extensão Universitária)
A Extensão Universitária é fecunda quando possibilita a confluência de
saberes, a crítica sobre o próprio saber acadêmico, a reformulação teórica, a
assimilação de saberes sujeitados e do reconhecimento dos saberes locais, isto é,
admite que haja saberes para além dos muros da ciência, os quais se constituem no
cotidiano e na prática da vida. (Plano Nacional de Extensão Universitária).
A Extensão, embora preterida por muitos anos, vem ganhando maior
destaque no meio acadêmico. Na UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão
reconhece-se que a atividade extensionista torna possível o acesso a novas fontes
de conhecimento, bem como a tomada de consciência quanto à problemática social,
viabilizando a produção e o aproveitamento de saberes locais.
Compreendendo-se que para uma efetiva transformação social é primordial a

formação de profissionais preparados para atuarem no meio em que estão inseridos
como instrumento de mudança, a Iª MOSTRA de Extensão do CCSA – Centro de
Ciências Sociais Aplicadas da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão vem
oportunizar a apresentação, discussão e divulgação de práticas que propiciam a
interação da universidade com a sociedade, colaborando para situar o futuro
profissional no contexto em que irá atuar.
A Iª MOSTRA de Extensão do CCSA – Centro de Ciências Sociais Aplicadas
da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão tem como objetivo a discussão,
apresentação e divulgação de resultados das atividades extensionistas cadastradas
na PROEX no ano de 2012/2013 coordenado por Técnicos ou Docentes no âmbito
do CCSA da UNIOESTE de Francisco Beltrão, ainda aprofundar o debate da
importância da extensão para a universidade e comunidade bem como a divulgação
de resultados através de Pôsteres e Vídeo.
Garantir registros dos avanços na qualidade, podendo inclusive, servir como
referência para iniciativas semelhantes em outras instituições, a partir de edição de
um vídeo/filme documentário e da divulgação de resultados através de Pôsteres.
Detalhamento das atividades
Pensar e estruturar uma metodologia de discussão, apresentação e
divulgação de resultados dos Projetos de Extensão desenvolvidos no âmbito do
CCSA é sempre um grande desafio. Considerando a amplitude de temáticas, o
caráter multidisciplinar da ação extensionista, que envolve um conjunto de parcerias,
comunidades etc., tudo tem de ser extremamente bem planejado, pois estamos, e
continuaremos, lidando com uma ação pioneira no CCSA, Campus de Francisco
Beltrão.
Até para podermos enquadrar a Iª MOSTRA de Extensão do CCSA como
atividade de extensão, é necessário o enfrentamento de alguns dos conceitos
existentes. Para tanto, a Mostra esta aparada em sua metodologia nos diversas
referencias produzidos pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras ou por estudiosos da extensão de diversas universidades do
país.
A Iª MOSTRA de Extensão do CCSA é composta por quatro fases/ações:
1. Momento de debate articulado com uma palestra sobre a extensão universitária
enquanto atividade acadêmica capaz de contribuir significativamente para a
transformação social.

2. Produção de Pôsteres com apresentação e discussão dos principais resultados
da ação extensionista dos Projetos de Extensão no âmbito do Centro.
2.1 Os pôsteres devem apresentar os seguintes aspectos:
a) Tamanho: 1,10 m de altura x 0,90 m de largura na posição vertical.
b) Formato: Fonte: Arial. Espaço entrelinhas: um e meio (1,5). Margens: 4,0 cm
Identificação da IES e Título: centralizado, escrito em maiúscula, em negrito,
tamanho entre 80 e 100; entre linhas simples. Autores: os nomes deverão ser
escritos por extenso, centralizados e abaixo do título somente com as iniciais de
cada nome em maiúsculas com fone e e-mail. Tamanho, fonte tamanho 60, entre
linhas simples.
c) Estrutura do trabalho: Introdução, Desenvolvimento (deverá abranger a
metodologia, resultados), Conclusão. Subtítulos justificados e em negrito, tamanho
60; e texto tamanho 40, normal, espaçamento simples. No caso de projetos
financiados por programas de incentivo e agências de fomento, faz-se necessária a
menção de crédito ao órgão financiador.
d) As imagens utilizadas poderão ser coloridas e todos os elementos não textuais
deverão estar em consonância com as normas da ABNT correspondentes e
devidamente ampliados para proporcionar a visualização adequada pelo participante
interessado.
3.

Produção de um vídeo/filme com falas e imagens, retratando os resultados

ação extensionista nos Projetos de Extensão no âmbito do CCSA.
3.1 A produção do vídeo/filme devem estar contemplado os seguintes aspectos:
A produção do vídeo/filme já identificado os projetos existentes, divide o
trabalho em três etapas distintas: a pré-produção, que corresponde ao momento de
coletar dados, visitar locais, com pré-entrevistas dos extensionistas e do público ou
comunidade alvo com a coleta e registro das informações. A produção, que
corresponde ao período de gravação do vídeo/filme. E a pós-produção, que
corresponde ao tempo dedicado à edição e à finalização do vídeo/filme.
Quanto a construção técnica do vídeo/filme, optou-se pela adoção da
linguagem documental, pois, neste caso, a câmera é o instrumento de registro
daquilo que ela está encarregada de mostrar, sendo sempre uma nova realidade
constatada. Diferente dos filmes de ficção ou mesmo da maioria dos filmes
publicitários, os documentários representam de forma tangível aspectos de um
mundo que já ocupamos e compartilhamos.

A importância da técnica propicia que as pessoas possam conheçer os
projetos do CCSA recriando através das falas, oportunidades de perceber as
potencialidades da aplicação da metodologia dos projetos, enquanto ferramenta
capaz de transformar a realidade que vivem e que convivem, em seus bairros, em
suas comunidades.
A escolha pelo formato documental deve se ao fato que os Projetos se
apresentem por si só. Neste sentido, o documentário procura transmitir aos
extensionistas e para a sociedade a relação de envolvimento ou comprometimento
vivenciado nas questões retratadas entre extensionistas e comunidade.
Mais especificamente, o vídeo segue princípios do modelo de documentário
de modo expositivo, pois, dirige-se ao espectador diretamente, com legendas ou
vozes que propõem uma perspectiva, expõem um argumento ou recontam a história.
4. Feira de Trocas Solidárias.
Momento em que os participantes levam bens e/ou serviços para a barraquinha
da feira. Podendo ser alimentos, roupas, livros e objetos usados, aula de violão,
corte de cabelo etc.
Criado também uma moeda social, uma nota com nome e identidade visual, que
não tem valor fora da feira. Os participantes recebem na entrega dos produtos ou
serviços a moeda que permite as trocas indiretas dos produtos ou serviços que
serão revendidos na feira.
Considerações finais
Compreendendo-se que para uma efetiva transformação social é primordial a
formação de profissionais preparados para atuarem no meio em que estão inseridos
como instrumento de mudança, a Iª MOSTRA de Extensão do CCSA – Centro de
Ciências Sociais Aplicadas da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão oportuniza
a apresentação, discussão e divulgação de práticas que propiciam a interação da
universidade com a sociedade, colaborando para situar o futuro profissional no
contexto em que irá atuar.
Quando da participação de um Projeto de Extensão, acadêmicos, docentes e
técnicos são colocados diante da realidade da população, podendo, dessa forma,
compreender como ocorre a dinâmica social cotidiana em busca dos direitos, no que
diz respeito à saúde, educação, alimentação, habitação, cultura, lazer, enfim, de uma
vida mais digna e com mais qualidade.
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EDUCAÇÃO SOCIAL PELOS CAMPOS DE SÃO BORJA
Área Temática: Comunicação
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Modalidade de apresentação: Pôster

Palavras-chaves: Pedagogia Freireana, Educação no Campo, São Borja.

Resumo: De acordo com a resolução CNE/CEB nº 1, de 03/04/2002 do Conselho
Nacional de Educação, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo, ficou reconhecida a importância de que se crie uma educação
diferenciada entre alunos do campo e da cidade. Com isso as escolas do campo
passariam a ter um currículo, que atenda suas necessidades locais, com atividades
específicas, ligadas ao meio em que vivem e não mais um currículo que os
apartassem de suas raízes e saberes cotidianos. A resolução atende aos
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agricultores,

criadores,

extrativistas,

pescadores,

ribeirinhos,

quilombolas,

seringueiro e todos aqueles indivíduos que possuam de alguma forma uma ligação
com o campo. A partir disso, neste trabalho, objetivamos através de relato, expor a
nossa experiência no Projeto de Extensão Pedagogia Freireana - Educação Social
no campo, desenvolvido por docentes e discentes, da Universidade Federal do
Pampa (UNIPAMPA), no segundo semestre de 2011. Neste relato, procuramos
pontuar, algumas questões específicas, como: as formações de professores da rede
municipal de ensino de São Borja, a formação educomunicadora de docentes e
discente-bolsistas da UNIPAMPA e a experiência em sala de aula, com os alunos
das séries multisseriadas do campo, bem como das atividades aplicadas pelos
bolsistas do projeto.
Um dos objetivos do projeto era formar docentes para análise teórica, metodológica
e prática de pedagogia Freireana, aos movimentos sociais, com uma formação
inicial para a construção de um olhar freireano para a educação multisseriada no
campo. Enquanto isso, acadêmicos da UNIPAMPA/São Borja trabalhavam como
oficineiros em educomunicação com os alunos da rede municipal, no período em
que os docentes estavam em formação.
O projeto contou com cinco discentes e seis bolsistas, ambos oriundos dos cursos
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Ciência Política e Serviço Social da
universidade. Foram módulos de 40 horas cada, totalizando 160 horas de trabalho
teórico e prático, recebendo em cada módulo a participação de palestrantes, que
abordaram temas que vão do ensino-aprendizagem, danças circulares e cuidados,
até questões comunitárias, como a inclusão, dentro de uma pedagogia freireana.

INGLÊS PARA JOVENS E ADULTOS

Área Temática: Educação
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Francielle Maria Hoffmann

3

Rejane Hauch Pinto Tristoni

Modalidade: Comunicação oral

Palavras-chave: curso de inglês; comunidade carente; desigualdade social.
Resumo: O projeto apresentado tem como objetivo principal propiciar a inclusão de

crianças e adolescentes, de nível sócio econômico desfavorecido, às aulas inglês.
Trata-se do ensino gratuito de Língua Inglesa para um público que apresenta
dificuldade econômica e a falta incentivo para estudar línguas. As aulas têm a
duração de 2 horas semanais, sendo ministradas em apenas um encontro por
semana. Os jovens aderidos ao projeto têm aprendido, cada dia mais, a Língua
Inglesa, aumentando seu parâmetro de capacitação profissional, oferecendo novas
oportunidades para o mercado de trabalho, bem como despertar o interesse
acadêmico pelos estudos.
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Explica-se que se trata de uma comunidade distante dos centros de idiomas e,
ainda, devido a vários fatores como, por exemplo, a desigualdade social, jovens,
crianças e adultos dessa comunidade não têm interesse e vontade de estudar.
Diante dessa situação, principalmente, numa tentativa de agir contra a desigualdade
social, surgiu a ideia de despertar o interesse dessas pessoas para o ensino e
aprendizagem da língua. Nesse sentido, entende-se que o ensino /aprendizagem de
língua estrangeira, apresenta, de acordo com Chaguri (2004), um caráter de
integração e interação, permitido a integração do conhecimento com ações práticas
e, ainda, para Vygostky (1994), a motivação é um dos fatores que influenciam a
aprendizagem. Desse modo, esse projeto contribui para, além da formação de
pessoas carentes que não podem pagar aulas de línguas estrangeiras, a
socialização e a melhoria social da comunidade

Texto: Hoje em dia, para ser bem aceito no mercado de trabalho, não basta ter
estudo básico, ou um curso de capacitação profissional, é preciso mais. A língua
Inglesa deixou de ser um mero diferencial, tornando-se indispensável para ter bom
êxito em uma profissão.
Por esse motivo, as pessoas buscam investir em um cursinho de inglês, porém estes
são muito caros e uma família que, muitas vezes, passa necessidades, como, por
exemplo, o fato de não ter mais do que um “punhadinho de arroz com feijão” para
comer durante um dia inteiro. Entende-se, claramente, que essa família não terá
dinheiro para investir em estudos e adquirir conhecimento. Isso se torna um ciclo
vicioso, pois quem não tem dinheiro para se qualificar, provavelmente não crescerá
na profissão, dependendo sempre do mesmo salário com pequenos reajustes,
sendo assim voltará na mesma questão de não possuir renda monetária suficiente
para buscar um ensino diferenciado, diminuindo, portanto, as possibilidades de
ascensão social e, o pior, contribuindo para o aumento da exclusão social.
Observando essa necessidade, o projeto proporciona aulas de inglês básico para
crianças, jovens e adultos de comunidade carentes, que não podem pagar por uma
escola de línguas particular. O público alvo desse projeto apresenta, além da
dificuldade econômica, a falta de incentivo para estudar línguas. Trata-se de uma
comunidade distante dos centros de idiomas fazendo com que percam a vontade de
estudar um novo idioma. Diante dessa situação, tentando agir contra a desigualdade
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social, surgiu a ideia de despertar o interesse dessas pessoas para o ensino e
aprendizagem da língua.

Análise e discussão: Os alunos são, na grande maioria, da região oeste de
Cascavel, dos bairros Esmeralda, Alto Alegre, Santos Dumont, Santa Cruz, incluído
os conjuntos Tio Zaca, Porto Seguro, Florença, Parque dos Ipês e Paulo Godoy.
As aulas, as quais ocorreram durante o ano letivo de 2012, foram ministradas no
mini auditório, da escola municipal Edson Pietrobelli – CAIC II, no conjunto Paulo
Godoy, porém, no presente momento, os encontros são ministrados no salão
paroquial da igreja São Pedro, no bairro Alto Alegre e na igreja Nossa Senhora do
Rosário, no bairro Santos Dumont. Essa mudança de local ocorreu após verificar-se,
por meio de uma pesquisa feita pelo professor e pela equipe colaboradora, a
necessidade e os interesses dos participantes do projeto, numa tentativa, de atingir
mais pessoas e, dessa forma, aumentar o número de alunos beneficiados.
Observa-se, ainda, que um dos objetivos deste projeto é auxiliar o processo de
aquisição de conhecimento de uma língua estrangeira, neste caso, o inglês e, para
isso, parte-se do uso de ferramentas pedagógicas como, por exemplo, o teatro,
apresentações culturais, teatro de marionete, música e outros. Com isso, ao
expressar-se na língua estrangeira, o aprendiz estará desenvolvendo várias
habilidades e vencendo algumas dificuldades, tais como, a vergonha de expressarse, a baixa auto-estima, que de acordo com Almeida Filho (1998), essas dificuldades
tornam alguns alunos omissos no exercício de se esforçar para aprender. E, ainda, o
ensino de língua estrangeira possibilita praticar vários aspectos linguísticos, dentre
eles, interpretação, comunicação, expressão oral, corporal, bem como aspectos
sociais como a socialização, o valorizar o “outro” e a si mesmo (Moita Lopes, 2002),
uma vez que a “aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que
somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com outras pessoas”.
(OLIVEIRA, 1992, p. 33)

Conclusões e considerações finais: O projeto está sendo bem aceito pela
população beneficiada, a qual tem demonstrado interesse em participar do projeto,
uma vez que está adquirindo conhecimento gradativamente, além de desenvolver
outras habilidades. Esse trabalho contribui, além da formação de pessoas carentes
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que não podem pagar aulas de línguas estrangeiras, para a melhoria social da
comunidade. Neste sentido, colabora para a diminuição das desigualdades sociais,
para isso considera-se que a maioria das pessoas que tem acesso ao ensino de
línguas pertence a uma classe social privilegiada, ao contrário dos moradores de
bairros afastados do centro urbano, com poucas possibilidades de estudos. Vale
lembrar que se trata de pessoas com pouco acesso à educação e sem incentivo. Por
isso, este projeto, desperta o interesse acadêmico pelos estudos.
Além disso, articula-se este projeto à necessidade de desenvolver atividades
articuladas no âmbito da educação, da arte, da cultura e das letras, cujos eixos
temáticos seriam o ensino de história da arte, da cultura, o ensino/aprendizagem de
língua estrangeira e materna.
Dessa forma, entende-se a importância da UNIOESTE, como única universidade
pública da região oeste e sudoeste do Paraná apresentar projetos que possibilitem
averiguar e aplicar o processo do ensino e aprendizagem de línguas em bairros
afastados da universidade e das escolas de línguas em nossa região. Logo,
constitui-se um fator importante para o fortalecimento das ações sociais que a
UNIOESTE deve desenvolver no âmbito social.
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MOODLE: UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

Área Temática: Comunicação
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Modalidade: Oficina
Palavras-chave: sistemas, docentes, gerenciamento de cursos.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um tutorial para docentes
iniciantes na ferramenta Moodle. O Moodle é um Ambiente Virtual de Aprendizagem,
acessível pela web, desenvolvido sob a filosofia de software livre e utilizado em
instituições de ensino de todos os níveis, no país e no exterior. O ambiente possui
essencialmente duas visões: a do discente e a do docente. Nesta oficina
abordaremos a perspectiva do docente, sendo este nosso público-alvo. Serão
apresentadas algumas funcionalidades do ambiente que permitem, dentre outros,
criar um curso, acrescentar materiais e atividades, criar fóruns e salas de bate-papo
(chats) para discussões e lançar notas. A metodologia utilizada consistirá na
apresentação das funcionalidades citadas, acompanhada de atividades práticas,
usando o Moodle em interações diretas com o computador para fixação dos
conceitos apresentados. Visando facilitar as atividades da oficina os participantes
contarão com o apoio de graduandos dos cursos de Ciência da Computação e
Engenharia Agrícola do Campus Cascavel.
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Texto: Com a expansão da Internet no ambiente universitário, a partir de 1994, as
universidades brasileiras iniciaram estudos relacionados com a Educação a
Distância (EaD) usando a rede mundial de computadores. Em 1996, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei no 9.394/1996), em seu artigo
80, oficializou a EaD como modalidade válida e equivalente para todos os níveis de
ensino [1]. Através do Decreto no 5.622/2005 o artigo 80 foi devidamente
regulamentado [2].
A partir da regulamentação da EaD as instituições de ensino superior do país,
públicas e privadas, avançaram significativamente na oferta de cursos nesta
modalidade. De acordo com o Censo da Educação Superior/2010, 14,6% das
matrículas no ensino de graduação no país foram na modalidade à distância
(930.179 matrículas) [3].
Para auxiliar as atividades de EaD foram desenvolvidos ambientes
computacionais como o TelEduc [4], o Blackboard [5], o Amadeus [6] e o Moodle [7].
O Moodle, objeto desta oficina, acrônimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment, é um Ambiente Virtual de Aprendizagem,
desenvolvido como software livre e acessível através da Internet ou de rede local.
Por ter recursos que permitem o gerenciamento de usuários e cursos o Moodle
também pode ser classificado como um Sistema de Gerenciamento de Cursos. O
software foi inicialmente desenvolvido por Martin Dougiamas e teve sua primeira
versão lançada em 2001 sob a licença GPL. Desde então um grupo de
programadores tem contribuído para o aprimoramento do software [7].
Atualmente o Moodle é utilizado em 66.420 sites, em 216 países, ofertando
um total de 6.183.481 cursos, atendendo a 1.263.232 professores e 58.092.915
alunos [8].
No Moodle coexistem três principais personagens: administrador, professor e
aluno. O administrador é responsável pela gestão dos usuários e pela
personalização de características do ambiente. O professor é responsável pela
oferta e gestão dos cursos/disciplinas, gestão dos alunos, recursos e arquivos,
lançamento de atividades e notas, etc. O aluno tem acesso aos recursos, às
atividades, ao fórum de discussão e às salas de bate-papo.
As principais atividades, voltadas à aprendizagem, que podemos realizar no
Moodle são:
a) compartilhamento de material de aula: textos, apresentações, vídeos,
figuras e outros materiais de estudo; tanto em HTML, .doc ou .pdf;
b) fóruns de discussão e salas de bate-papo: permitem a comunicação
assíncrona e síncrona envolvendo professores e alunos;
c) testes e pesquisas de opinião: o professor elabora um banco de questões
que podem ser utilizadas em testes online, permitindo ao aluno uma autoavaliação sobre seu desempenho no curso;
d) atividades e registro de notas: o professor pode distribuir as atividades aos
alunos, coletar as respostas e lançar as notas após correção das mesmas.
Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), o Moodle
institucional (http://projetos.unioeste.br/moodle/institucional/), é utilizado em cursos
de graduação, pós-graduação, em atividades de pesquisa e extensão. Atualmente
38 cursos de graduação e 23 cursos de pós-graduação utilizam o sistema, ofertando
um total de 476 cursos/disciplinas. Na extensão o Moodle é utilizado como
instrumento de auxílio no curso pré-vestibular, ofertado gratuitamente pela instituição
há 7 anos através do Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI). A figura 1 mostra a

tela inicial do Moodle institucional da UNIOESTE.
Recentemente, o grupo extensionista que atua no programa “A busca da
formação integral de adolescentes que habitam as periferias e bolsões de miséria
em Cascavel/PR através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da tecnologia”,
ofertou esta oficina no 30o Seminário de Extensão Universitária da Região Sul
(SEURS). Em função da boa receptividade da oficina, o grupo desenvolve o projeto
“O Software Livre como Instrumento de Apoio às Atividades Docentes”, passando a
ofertá-la em caráter permanente, utilizando os laboratórios do Curso de Ciência da
Computação/Campus Cascavel da UNIOESTE. No segundo semestre de 2012 seis
professores realizaram os cursos ofertados pelo projeto; neste ano outros 23
professores estão inscritos nos cursos.

Figura 01 – Tela inicial do Moodle Institucional da UNIOESTE
O objetivo desta oficina é apresentar aos docentes iniciantes no Moodle e aos
alunos de cursos de licenciatura, nosso público-alvo, algumas funcionalidades do
ambiente como criar um curso, acrescentar materiais e atividades, criar fóruns e
salas de bate-papo (chats) para discussões e lançar notas. A metodologia utilizada
consistirá na apresentação das funcionalidades citadas, acompanhada de atividades
práticas, usando a plataforma em interações diretas com o computador para fixação
dos conceitos apresentados.
Como resultado espera-se que esses docentes sintam-se motivados a utilizar
o ambiente Moodle, seja como instrumento auxiliar nas atividades de ensino
presencial ou como ambiente de aprendizagem na EaD.
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Projetos de Extensão do Campus de Francisco Beltrão

João Maria de Andrades

Nos últimos anos vem ocorrendo uma gradual alteração na relação entre universidade
e sociedade, pois se entende, cada vez mais, a educação como sendo condição para
uma autêntica transformação social, visto que pode ser colocada a favor da
emancipação dos sujeitos. Encontra-se em foco novas propostas de interação entre os
espaços de socialização de saberes instituído e o debate dos mesmos com a
comunidade. A documentação e a divulgação do que é produzido podem se tornar
ações fundamentais na organização metodológica e político-institucional da extensão
universitária. O Estande da UNIOESTE, Campus de Francisco Beltrão apresenta como
objetivos a apresentação e divulgação de resultados dos Projetos de Extensão no
âmbito do Centro de Ciências Humanas e do Centro de Ciências Sociais Aplicadas,
Campus de Francisco Beltrão, retratando a importância da extensão para a
universidade e para a comunidade.
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Resumo: A contabilidade está passando por um período de amplas mudanças.
Diariamente são emitidas informações que interferem diretamente no ensino da
contabilidade e na atividade profissional. Estas informações têm diversas origens
podendo ser do Ministério da Educação, do Conselho Federal de Contabilidade, dos
Conselhos Regionais de Contabilidade, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
das instituições de Classe e das entidades que gerenciam as ações econômicas e
de procedimentos das empresas como a Comissão de Valores Mobiliários, entre
outros. Ocorre que, a quantidade de informações, assim como as diversas origens
geram dificuldades ao usuário por não estarem, as principais, concentradas em um
único lugar, ou pela falta de confiabilidade quando concentradas. Na perspectiva de
alimentar um ambiente virtual com informações da área contábil, este projeto tem
como principal objetivo proporcionar uma fonte confiável e centralizada onde os
profissionais, acadêmicos e docentes da área contábil, assim como os empresários
e funcionários das empresas possam ter acesso as principais legislações,
procedimentos contábeis e informações administrativas, econômicas e educacionais
para o desenvolvimento de suas atividades profissionais, acadêmicas ou
simplesmente como fonte de informação. Para a disponibilização das informações
mencionadas, utilizou-se o site www.sabercontabil.pro.br.
Introdução
A internet apresenta-se em processo acelerado de expansão. Enquanto a
internet levou três anos para atingir 90 milhões de usuários, o rádio levou mais de 30
e a televisão em torno de 15 anos. (FLEURY e ABREU, 1999).
Nesta perspectiva de avanço, a utilização da internet para disseminar
informações também apresenta evolução acelerada e vem se tornando fundamental
na área contábil.
De acordo com Wernke e Bornia (2001), a utilização da internet pela área
contábil tem possibilitado aos profissionais utilizarem a rede para fazer downloads
utilizáveis no seu dia-a-dia. Com isso, por exemplo, podem enviar declarações de
imposto de renda pessoa física à Secretaria da Receita Federal, obter informações
ou estatísticas que podem auxiliar seus clientes e a si próprios, nos diversos sites de
órgãos públicos e entidades direta ou indiretamente relacionadas com a profissão
contábil. Para aprimorar seus conhecimentos, o profissional contábil pode utilizá-la
para pesquisas bibliográficas em publicações nacionais e estrangeiras ou em
consultas a bibliotecas virtuais.
Para o meio acadêmico as informações contábeis podem estar relacionadas a
legislação educacional, a legislação profissional, as diversas informações das
variadas áreas de atuação da contabilidade que darão suporte e complementarão o

aprendizado assim como servir de apoio teórico para elaboração de trabalhos. Aos
professores poderão servir de apoio para atualização dos conteúdos, suporte legal
para os procedimentos contábeis aplicáveis ao ensino, auxílio teórico na elaboração
das aulas, entre outros. Aos profissionais da área, empresários e funcionários servirá
de fonte auxiliadora na tomada de decisões, como apoio ao acesso e utilização da
legislação aplicada a área de negócios assim como no dia-a-dia dos empresários e
funcionários. Também servirá de consulta aos demais interessados que tenham a
necessidade de orientação frente a aplicabilidade do conhecimento contábil.
De acordo com Moran (1997), as universidades querem tornar-se visíveis,
para não ficar para trás. Uns colocam páginas padronizadas, previsíveis, em que
mostram a sua filosofia, as atividades administrativas e pedagógicas. Outros criam
páginas atraentes, com projetos inovadores e múltiplas conexões.
Desta forma, entende-se que gerar e disponibilizar um meio de acesso as
informações relacionadas a formação e desenvolvimento da profissão contábil,
torna-se um importante instrumento de apoio aos usuários da contabilidade e
principalmente aos docentes e discentes que passam a ter uma fonte centralizada,
ampla e confiável de informações.
Contexto da Ação
O projeto tem como objeto a elaboração de um site com ambientes onde
sejam disponibilizadas informações contábeis para os profissionais e usuários da
área.
Tem como objetivo geral proporcionar uma fonte confiável e centralizada onde
os profissionais, acadêmicos e docentes da área contábil, assim como os
empresários e funcionários das empresas possam ter acesso as principais
legislações, procedimentos contábeis e informações administrativas, econômicas e
educacionais para o desenvolvimento de suas atividades profissionais, acadêmicas
ou simplesmente como fonte de informação.

Detalhamento das atividades
O projeto teve seu início a partir da realização de reuniões com os
participantes, sendo tratados assuntos como: definição da interface do site; áreas a
serem contempladas na 1ª etapa; mapa do site; e distribuição das atividades.
Em relação às áreas e mapa do site, após avanços no desenvolvimento,

considerou-se que o mesmo deveria ser apresentado em três ambientes: Portal
Principal, com informações gerais e link de acesso ao Portal Acadêmico e ao Portal
Profissional.
Para tornar o site mais utilizado pelos profissionais contábeis e empresários,
considerou-se que para o ambiente Profissional, antes da definição do seu
conteúdo, deveria ser promovida uma consulta aos escritórios e profissionais
visando identificar as suas reais necessidades. No site estas informações seriam
disponibilizadas como “Serviços online”.
Definiu-se, em relação ao ambiente Acadêmico, que o acesso aos materiais
disponibilizados pelos professores, deveria ocorrer somente com login e senha dos
usuários.
O acesso a primeira versão completa do site foi disponibilizada somente para
os membros participantes do projeto para navegação e identificação de falhas ou
melhoramentos.
Paralelo a etapa de testes, todos os participantes foram instruídos a identificar
e/ou produzir notícias para serem disponibilizadas aos usuários.
Os diversos testes resultaram em alterações, principalmente visando atingir
um ambiente mais intuitivo, sendo concluídas no final de 2012. Optou-se por
disponibilizar o acesso ao público no início do ano letivo de 2013.
Na primeira semana de aulas, especificamente no dia 21 de fevereiro de
2013, houve um ato solene de lançamento do site, no campus de Marechal Cândido
Rondon – Tribunal do Júri, com a presença de todos os acadêmicos do curso e
professores, onde foram apresentadas as funcionalidades e aplicações do ambiente.
Atualmente, observa-se um uso constante do site por parte de acadêmicos,
professores e profissionais, não tendo como prever com exatidão a população
beneficiada, pois, por ser um ambiente virtual com acesso livre em relação as
informações contábeis, entende-se que incialmente deve atingir um número
aproximado de 200 acadêmicos, 20 professores e 500 profissionais da área e
membros da sociedade em geral.
A sequência do projeto prevê constante atenção frente a liberação dos
cadastros, moderação dos comentários de notícias, inclusão de novas notícias,
inclusão de acesso a novos serviços profissionais, entre outras adequações que se
fazem necessárias com o uso do ambiente.

Análise e discussão
O desenvolvimento do projeto se deu conforme a previsão inicial,
incrementado com etapas que surgiram no decorrer do processo e apresentando os
resultados esperados para a primeira etapa.
Considerando que o objetivo geral era proporcionar uma fonte confiável e
centralizada onde os profissionais, acadêmicos e docentes da área contábil, assim
como os empresários e funcionários das empresas pudessem ter acesso as
principais legislações, procedimentos contábeis e informações administrativas,
econômicas e educacionais para o desenvolvimento de suas atividades, acadêmicas
ou simplesmente como fonte de informação, este se deu a partir da coleta de
informações realizada junto aos profissionais e escritórios contábeis, principalmente,
identificando as reais necessidades no dia-a-dia da profissão.
Também foram identificadas as necessidades no ambiente acadêmico tendo
como principal foco a restrição no acesso de materiais disponibilizados pelos
professores, aos acadêmicos, assim como o acesso de informações relacionadas a
área educacional, principalmente do ensino superior.
Em relação ao layout do site, foram elaborados três ambientes específicos
denominados de Página Principal, Portal Acadêmico e Portal Profissional.
A Página Principal, conforme pode ser visualizado na Figura 1, apresenta
links para o Portal Acadêmico e Profissional, menus que permitem acessar
informações sobre a Unioeste, da Graduação, da Pós Graduação, da Extensão e
Pesquisa, além da opção Fale Conosco.
Figura 01 – Página Principal

FONTE: Site www.sabercontabil.pro.br

A página também disponibiliza links de acesso nos menus laterais que visam
facilitar o acesso aos dites da Unioeste, do CRC, do Conselho Federal de

Contabilidade, do CNPq, entre outros.
Possui, no centro da página, um rol de notícias alimentadas pelos
participantes do projeto, que permitem comentários dos leitores, destacando as mais
lidas. Outro destaque no centro da página é o banner rotativo onde são
apresentadas três informações que são classificadas como de maior grau de
importância, podendo ser eventos ou notícias.
O Portal Acadêmico, conforme pode ser visualizado na Figura 2, disponibiliza
links de acesso à Página Principal e ao Portal Profissional, assim como acesso, no
menu suspenso, às mesmas informações disponibilizadas na página principal
acrescido do acesso às páginas dos professores.
Figura 02 – Portal Acadêmico

FONTE: Site www.academico.sabercontabil.pro.br

No menu lateral disponibiliza links para sites e informações relacionadas ao
meio acadêmico como o site da Unioeste, do CNPq, do MEC, da biblioteca da
Unioeste, entre outros que tendem a agilizar o acesso pelos usuários.
Na área central do portal as informações se assemelham a Página Principal,
porém, as notícias são voltadas para o meio acadêmico.
No menu lateral direito, além de links de acesso à página dos professores, há
um espaço para acesso à área restrita onde, somente aos cadastrados é
possibilitado baixar os arquivos utilizados nas aulas, disponibilizados pelos
professores.
O terceiro ambiente diz respeito ao Portal Profissional, um importante espaço
para os profissionais e usuários da contabilidade acessar informações e páginas
com conteúdo da área contábil.
Conforme pode ser observado na Figura 3, o Portal Profissional apresenta

links para a Página Principal e para o Portal Acadêmico, além do menu suspenso
possibilitando acesso à informações sobre a Unioeste e aos serviços online.
Considerado a principal contribuição ao público externo, sobretudo aos
profissionais e usuários da contabilidade, o Portal Profissional, além do banner
rotativo e das notícias voltadas a área contábil, no centro da página, apresenta no
menu lateral esquerdo links de acesso a serviços online, ou seja, direciona para
páginas onde estão classificados os acesso por interesse ou uso. Dentre os links
disponibilizados, destacam-se o acesso às informações sobre Imposto de Renda,
emissão de certidões, serviços estaduais e federais, instituições públicas e
bancárias, entre outras.
Figura 02 – Portal Acadêmico

FONTE: Site www.profissional.sabercontabil.pro.br

No menu lateral direito o usuário poderá buscar as notícias por área de
interesse, ou seja, caso queira obter acesso as notícias direcionadas a área de
recursos humanos, clicará em Setor Pessoal, por exemplo. Com este filtro, entendese que o usuário passa a ter maior agilidade na busca de informações.
Evidentemente, dadas as características e finalidades do projeto, não é
possível apresentar resultados finais, cabe sim, apresentar resultados das etapas
desenvolvidas. Neste sentido, entende-se que a primeira etapa, que pode ser
identificada como disponibilização de ambiente virtual para os usuários, foi cumprida
dentre de parâmetros com significativo grau de eficiência e qualidade.
Por outro lado, por se tratar de um projeto permanente, naturalmente
ocorrerão atualizações, ampliação das informações disponibilizadas, assim como, a
possibilidade de atingir um número maior de usuários, inclusive de outras áreas.
Considerações finais
Considerando o fato de que a contabilidade está passando por um período de

amplas mudanças, que diariamente são emitidas informações que interferem
diretamente no ensino e na atividade profissional e que estas informações têm
diversas origens podendo ser do Ministério da Educação, do Conselho Federal de
Contabilidade, dos Conselhos Regionais de Contabilidade, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, das instituições de Classe como sindicatos e das
entidades que gerenciam as ações econômicas e de procedimentos das empresas
como a Comissão de Valores Mobiliários, entre outros, considera-se que uma
iniciativa que venha buscar formas de facilitar o uso das informações pelos usuários,
passa a ter relevante importância quando promovida por uma instituição de ensino.
A Unioeste, referência em várias áreas, apresenta-se pouca atuante na área
de extensão quando se refere ao curso de Ciências Contábeis de Marechal Cândido
Rondon.
Nesta perspectiva, a iniciativa de disponibilizar um ambiente virtual com
informações da área contábil, com o principal objetivo de proporcionar uma fonte
confiável e centralizada onde os profissionais, acadêmicos e docentes da área
contábil, assim como os empresários e funcionários das empresas possam ter
acesso

as

principais

legislações,

procedimentos

contábeis

e

informações

administrativas, econômicas e educacionais para o desenvolvimento de suas
atividades profissionais, acadêmicas ou simplesmente como fonte de informação,
vem suprir uma lacuna claramente observada no dia-a-dia da profissão.
Desta forma, entende-se que este é um passo importante que, naturalmente,
passará por adequações e ampliações, mas que claramente vem de encontro aos
anseios da sociedade, normalmente carente de informações de qualidade,
sobretudo relacionadas a contabilidade.
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: mídia; internet; interação
Resumo: Este trabalho tem por objetivo a apresentação e divulgação de um
trabalho inovador no curso de Agronomia da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon: A criação do site Unioagro.com –
Portal de Agronomia. Com o objetivo de divulgar o curso e suas atividades, assim
como interagir o grupo universitário, não só da agronomia, mas de todos os cursos e
instituições, o Unioagro.com foi criado inteiramente por acadêmicos da Unioeste,
que viram como um ponto falho procurar informações sobre a Agronomia da
Unioeste em mídias digitais e internet. Buscando mudar esse quadro, o site pretende
apresentar amplas informações, desde institucionais, como: Estrutura do curso, pósgraduações, disciplinas, quadro de horários, editais, emendas, resoluções, quadro
de professores, projetos, publicações e notícias, até material estudantil, de cunho
integrativos, como páginas do centro acadêmico, fotos de eventos estudantis e aulas
práticas, campos de discussões, exposição de ideias, editoriais e afins. Enfim, o site
aborda todo o universo agronómico dentro da Unioeste, de uma forma de fácil
acesso, e com uma linguagem acadêmica e estudantil, divulgando a comunidade a
importância do curso pra região, sua qualidade e sua produção, com também a
alegria e motivação dos acadêmicos e instituições estudantis de fazerem parte da
Agronomia da Unioeste de Marechal Cândido Rondon. O site foi criado pelo
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acadêmico Fábio Corbari e é gerido pelo grupo PET-Agro, Centro Acadêmico de
Agronomia, Mestrandos do mestrado de Desenvolvimento Rural Sustentável, e
acadêmicos que interessaram pelo projeto e resolveram cooperar de alguma forma,
vendo que o curso e a instituição necessitavam de uma ferramenta na internet
interativa, de fácil acesso, e que apresentasse, de uma forma humana, a qualidade
do curso de Agronomia da Unioeste. O site busca atualização constante, e está em
processo de adição de informações e recebimento de novas ideias, para fazer da
internet uma sequência física das estruturas da universidade.

ABRAM-SE AS JANELAS DA IMAGINAÇÃO: O LÚDICO E O TEATRO DE
FANTOCHE COMO ESTRATÉGIA PARA A SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Área Temática: área 02 – cultura
Rosislene de Fátima Fontana1
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Educação Ambiental; Lúdico; Teatro de Fantoches.

Resumo: O ato de brincar ocorre desde os primeiros momentos de vida do indivíduo
e faz parte do seu desenvolvimento global (RIZZI; HAYDT, 1998). O discurso de
brincar frente à ludicidade sofre algumas modificações, as atividades lúdicas são
classificadas como jogos simbólicos, resultados da imitação e reprodução de
situações e experiências ocorridas no meio em que a criança está inserida, são
importantes e necessárias para o crescimento do indivíduo, uma vez que estimula a
interação com o próximo, abre as portas para a imaginação e novos significados
importantes para o seu desenvolvimento são atribuídos por elas (SIQUEIRA;
WIGGERS; SOUZA, 2012). O teatro é uma atividade que oportuniza a simulação de
aspecto cotidiano favorecendo o exercício da ludicidade, surge então a atividade de
educação ambiental proposta pela equipe da “Operação 2 de Julho” do Projeto
Rondon denominada: Peça de Teatro: cuidando do lixo para o mundo não virar lixo
visando principalmente a sensibilização ambiental. A necessidade da sensibilização
ambiental surge na busca por acões significativas e visa uma mudança atitudinal
para a formação de cidadão socialmente participativo, para Jacobi (2004) o mundo
vive um momento de crise de pensamentos, desde os espaços internos dos sujeitos
até as condutas autodestrutivas sociais, na degradação da natureza e na qualidade
de vida das pessoas. O autor acredita que as novas gerações devem estar abertas à
reconstrução de possibilidades de ação. A peça de teatro trabalha principalmente
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noções e representações de meio ambiente buscando romper com a visão
naturalista quando consideramos meio ambiente apenas natureza, e a visão
antropocêntrica essa que trata os recursos naturais dispostos a serviço do homem e
somente para suprir a necessidade humana, apresenta em seguida a visão
globalizante qual busca uma harmonia entre homem e natureza. A peça de teatro
aconteceu na cidade de Capim Grosso – BA e contou com a participação de uma
média de 100 pessoas que durante toda a atividade brincaram e expressaram seus
sentimentos nos sorrisos, na interação, entusiasmo e envolvimento com os bonecos
de fantoche, considerando assim o teatro de fantoche dentre os recursos didáticos
lúdicos disponíveis, uma ferramenta importante para as atividades de educação
ambiental.
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AÇÕES PARA A PRESERVAÇÃO DO ACERVO DO MUSEU DA IMAGEM E SOM
(MIS) DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: CEPEDAL; Fotografia; Museu da Imagem e Som (MIS).
Resumo: Esta proposta de comunicação está vinculada ao projeto de extensão
intitulado “Ações para a Higienização, Catalogação e Digitalização do Acervo do
Museu da Imagem e Som (MIS) do Município de Cascavel”. Iniciado em agosto de
2009, a atividade é fruto de um convênio firmado entre a UNIOESTE e a prefeitura
de Cascavel, que consta como objetivo principal a preservação e conversão digital
do acervo de fotografias que o MIS possui (em torno de 40.000). Cerca de 12.000
fotografias foram higienizadas, catalogadas, digitalizadas e inseridas no site da
prefeitura de Cascavel. Acreditamos que este projeto, se justifica na medida em que
contribuirá para a preservação de um importante patrimônio histórico de Cascavel e
da região Oeste do Paraná, bem como para o aumento do número de pesquisas
acadêmicas referente às fotografias, pois a inserção destas no site
http://www.cascavel.pr.gov.br/, possibilita o acesso mais amplo de toda a
comunidade interessada. O impacto do projeto vai muito além, pois na medida em
que as cópias digitais estão sendo inseridas e disponibilizadas no site da prefeitura
do referido município, a comunidade local e regional terá facilitado seu acesso a
importantes fontes de sua história.
Texto: Criado em 1988, o Museu da Imagem e Som de Cascavel (MIS) possui um
importante conjunto de fontes históricas sobre o município de Cascavel. O acervo
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possui cerca de 40.000 fotografias produzidas em diferentes períodos da história do
município. Trata-se, portanto, de fontes históricas que devem ser alvo de ações de
garantam a sua preservação. De acordo com a historiadora Anunciada Colón
Carvajal, a preservação:
“[...] implica que os fundos documentais devem ser objetos de

ações de diferentes tipos como a restauração, a conservação
dos fundos nas condições climáticas adequadas e a realização
de cópias de documentos originais, com objetivo de evitar o
manuseio pelos pesquisadores e garantir o acesso futuro à
informação que contêm. Desta forma a reprodução de fundos é
uma metodologia a seguir do ponto de vista preventivo e uma
solução para frear a deterioração pelo manuseio de
documentos com graves problemas de conservação
(CARVAJAL, 1997. Apud. ANDRADE, 1999, p. 100).”
A digitalização de documentos tem sido uma nova forma adotada para a
conservação de fontes históricas. Além disso, a digitalização é também um método
eficaz para o atendimento da demanda de consulta de documentos. Para Andrade
(1999), “entende-se por digitalização a tecnologia que toma uma fotografia eletrônica
de um documento em papel (textos, mapas, desenhos de engenharia, e outros
semelhante) e armazena digitalmente num sistema computacional”. A conversão de
documentos em papel em imagens eletrônicas é feita com o uso de um scanner.
Além da preservação do acervo, a digitalização oferece as seguintes
vantagens:
Como vantagens, a digitalização possibilita a realização
simultânea da visualização imediata da imagem, do ajuste de
parâmetros de captura e do controle de paginação, resultando,
assim, no controle imediato da qualidade da imagem capturada
[...] garantia de legibilidade das páginas digitalizadas, em razão
da intervenção direta do operador; migração automática do
documento para o arquivo óptico durante o processo de
gerenciamento de armazenamento; e rápida recuperação da
informação (ANDRADE, 1999, p.104).
O seguinte projeto faz parte de um convênio com a Prefeitura de Cascavel e a
UNIOESTE firmado em 2009. O objetivo do projeto é a preservação e conversão
digital do acervo de fotografias que o MIS possui (em torno de 40.000). Até o
momento, cerca de 12.000 fotografias foram higienizadas, catalogadas, digitalizadas
e inseridas no site da prefeitura de Cascavel. Esta proposta se justifica na medida
em que contribuirá para a preservação de um importante patrimônio histórico de
Cascavel e da região Oeste do Paraná, bem como para o aumento do número de
consultas às fotografias pelo site online.
Portanto, a importância dessa atividade não se restringe apenas à

preservação do acervo, mas também deve ser encarada como um mecanismo que
permitirá o aumento de consultas ao acervo. Assim sendo, a produção de cópias
digitais
do
acervo
do
MIS
e
a
sua
disponibilização
no
site
http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php implica na possibilidade de
realização de consultas rápidas por parte de pesquisadores e da população em geral
e no aumento do número de usuários via online. Além disso, visualiza-se a
possibilidade de se ampliar atividades desenvolvidas por escolas que poderão
consultar o acervo sem precisar se deslocar ao MIS.
Os procedimentos metodológicos adotados são os seguintes: Primeiramente,
um lote de fotografias é enviado ao Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o
Oeste do Paraná (CEPEDAL), localizado no campus da UNIOESTE de Marechal
Cândido Rondon. Neste local é feita a higienização, processo que consiste na
limpeza do material – extração da poeira, fragmentos de papéis, metais e outros
resíduos.
Em seguida, o material é identificado, catalogado e enviado para a
digitalização. A digitalização consiste na conversão do documento impresso em
suporte digital por meio do scanner de uma Microfilmadora Híbrida e seu
armazenamento em mídia. Nesta conversão, cada fotografia é reproduzida em
arquivo de alta (300 pdi, considerado original) e de baixa resolução. A partir da
imagem digital é realizada uma revisão da identificação a partir da análise das
imagens e/ou de detalhes presentes na fotografia com uso da ferramenta do zoom
do software.
A etapa seguinte consiste na inserção das cópias digitais de baixa resolução
no site da Prefeitura de Cascavel e sua indicação por modalidade de classificação
decrescente do programa de gerenciamento de imagem. Esta metodologia foi
organizada pelo Departamento de Informática (DRI) do Município de Cascavel e
analisada pela equipe do MIS e do Cepedal/Unioeste, para uso no projeto e está
armazenada no provedor da prefeitura e disponível na rede à comunidade externa
no endereço http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php. Após estes passos
o Cepedal devolve as fotografias originais e uma cópia digital de cada “pasta” ao
MIS e segue os trabalhos com um novo conjunto de fotografias.
Há diversas fotografias que não têm referência ou que não dispõem de todos
os dados. Portanto, consta no site a um campo livre para inclusão de informações,
de acesso para o público externo, que poderá enviar dados acerca de qualquer uma
das fotografias. Ou seja, trata-se que é uma atividade de grande importância para a
preservação de fontes históricas, que envolve a participação de acadêmicos,
professores, trabalhadores do Museu de Imagem e Som de Cascavel e demais
membros da comunidade de Cascavel e da Região Oeste do Paraná.
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APONTAMENTOS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE PARA O
MUNICÍPIO DE CASCAVEL ATRAVÉS DA MÚSICA

Coordenador: Marcos Nestor Stein
Autor: Diego Luiz dos Santos
ÁREA TEMÁTICA: Área 02 - Cultura

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral

Resumo: O propósito desta comunicação é apresentar uma análise de algumas
fotografias do Museu da Imagem e Som de Cascavel, que estão sendo catalogadas,
higienizadas, digitalizadas, e inseridas no site da prefeitura de Cascavel, através do
projeto de extensão Ações para Higienização, Catalogação e Digitalização do
Acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS) de Cascavel. Essa análise busca
problematizar algumas fotografias catalogadas na galeria “Cultura”, nas imagens dos
Festivais de Música de Cascavel, a fim de abordar a ausência de gêneros musicais
como o Rock, num período em que tal gênero estaria em ascensão no Brasil.

PALAVRAS - CHAVE: Fotografias; Rock; Festivais de Música de Cascavel;

Este texto é um resultado parcial da atividade de extensão intitulada “Ações
para Higienização, Catalogação e Digitalização do Acervo do Museu da Imagem e
do Som (MIS) de Cascavel”. O projeto, coordenado por docentes do curso de
História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, nasceu através
de um convênio assinado entre a UNIOESTE e a Prefeitura de Cascavel. O objetivo
do convênio é preservar e facilitar o acesso da população em geral ao acervo de
fotografias do MIS.

O MIS possui um acervo de aproximadamente 40 mil fotografias que, por
meio desta atividade, é enviado para o Núcleo de Pesquisa e Documentação Sobre
o Oeste do Paraná - CEPEDAL, localizado no referido campus da UNIOESTE, onde
são higienizadas, identificadas, catalogadas e digitalizadas. Ao final, as cópias
digitais são inseridas no site http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php e
as fotografias impressas são devolvidas para o MIS.
O Museu da Imagem e do Som foi criado em 1988, pela lei 1991/88. Está
localizado no Centro Cultural Gilberto Mayer e é vinculado à Secretaria da Cultura
de Cascavel. Segundo o site do município, o MIS “têm a finalidade de resgatar,
inventariar e preservar os bens pertencentes à memória artístico-cultural e histórica
da cidade de Cascavel1”. Portanto, trata-se de um órgão publico que visa
desenvolver atividades relacionadas à história do município como um todo, e não
somente às atividades desenvolvidas pela prefeitura de Cascavel.
Busca-se, neste texto, apresentar uma análise preliminar de imagens
classificadas como “Música Clássica” e “Erudita”. As fotografias disponíveis no site
foram organizadas em diversas categorias e subcategorias, como “Temas”,
“Assuntos” e “Galerias”. Ao analisar as imagens organizadas no tema “CULTURA” e
assunto “FESTIVAL MUSICA CASCAVEL”, encontramos as galerias dos festivais
musicais organizados pela Secretaria da Cultura no município em questão entre
1989 e 2001.
Entre as fotografias dessa galeria destacam-se as organizadas na categoria
Música Clássica Exemplos dessas fotografias podem ser visualizados a seguir:
Imagem 1: Apresentação de duo de flauta transversal e violino durante o VI Festival de Música de Cascavel em 1994
disponível em http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/detalhe.php?imagem=20110620144603.jpg
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Imagem 2: Apresentação do pianista Mercello Verzoni no VII Festival de Música de Cascavel em 1995. Disponível em
http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/detalhe.php?imagem=20110914142535.jpg

Imagem 3: Apresentação do Tenor Anderson Marques no VII Festival de Música de Cascavel em 1995. Disponível em
http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/detalhe.php?imagem=20110914155111.jpg

Em contrapartida, não encontramos nas fotos disponíveis no acervo digital,
até a data deste texto, imagens de grupos ou bandas de outros gêneros musicais,
como o Rock. É importante lembrar que os festivais de música tiveram início no fim
da década de 80, período em que músicas do gênero Rock foram bastante
executadas nas rádios brasileiras. Segundo Aluísio Brandão,
Durante a década de 1980 surgiram no Brasil destacados grupos de
rock nacional. Os Paralamas do Sucesso, Ultraje a Rigor, Ira!,
Engenheiros do Hawaí, Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial,
Titãs, Barão Vermelho, entre outros, alcançaram notável ressonância
em nível nacional e por vezes até internacional, contagiando uma
parcela significativa da população brasileira, especialmente os jovens
da época.2

Neste período, uma banda cascavelense chegou a figurar por certo período
entre as mais tocadas nas rádios brasileiras. Trata-se da banda “Ecos da Tribo”. A
banda foi fundada em 1987 e no ano de 1993 ganhou um concurso cultural, no qual
participaram 105 bandas. O prêmio foi abrir shows da banda Barão Vermelho no
Circo Voador e da RPM no Arpoador, no Rio de Janeiro. O principal single da banda
foi a música Lilith.3
Em entrevista sobre o quinto disco da banda em 2005, o líder da mesma,
Ricardo Bulgarelli, afirmou que “fazer rock de qualidade em um país de matriz
2
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agrícola como o Brasil e entregue a tantos modismos é um desafio e que somente a
determinação pode conduzir um projeto, mesmo sem ganhar dinheiro e projeção,
por tantos anos.”4 Na mesma entrevista, o baterista da banda, Afonso Whitaker Neto
faz um comentário sobre o Rock no município de Cascavel, dizendo que “São 18
anos fazendo música em um cantinho do Brasil, embora economicamente
importante, pouco lembrado no campo das artes, apesar de a cena roqueira local
existir e ser das mais consistentes”.5
Ao encontrar, nas galerias sobre música do acervo fotográfico enviado ao
CEPEDAL, somente as imagens que representam apenas o estilo musical clássico,
pode-se notar o esforço do MIS em constituir uma memória para o município de
Cascavel que privilegia a música clássica e festivais eruditos.
Nesse sentido, torna-se pertinente lembrar as reflexões de Silvia Lara que, ao
discutir a relação entre museus e identidade, afirma que “o museu pode, ainda e
também, ser uma instituição geradora e confirmadora de certa identidade”6. Nesse
caso, ao enaltecer determinado gênero musical, o MIS também procura construir
uma identidade para o município por meio de uma memória representada pelas
fotografias. Segundo Ciro Flamarion Cardoso e Ana Maria Mauad,
a fotografia é agente do processo de criação de uma memória que
deve promover tanto a legitimação de uma determinada escolha
quanto, por outro lado, o esquecimento de todas as outras. Neste
sentido, a produção da mensagem fotográfica está atrelada ao
controle dos meios técnicos de produção cultural que, até por volta
da década de 1950, ainda era privilégio quase exclusivo de setores
da classe dominante.7

Desse modo, a ausência de fotografias de outros gêneros musicais talvez
possa ser explicada pelo caráter político que acompanha o Rock. Brandão afirma
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que “Ao longo da história, o rock esteve presente como forma de entretenimento e
também de contestação política.”8
Como foi afirmado anteriormente, esta é uma reflexão inicial sobre uma parte
das fotografias do acervo do MIS. Há, portanto, a necessidade de uma pesquisa
mais detalhada, que leve em consideração todo o acervo, uma vez que, das 40 mil
fotografias que compõe o acervo, até o momento apenas cerca de 13 mil foram
objeto da atividade de extensão. O que gostaríamos de ressaltar, por fim, é a
importância deste acervo de fotografias e da atividade de extensão, pois garantem a
preservação de um importante patrimônio histórico, bem como possibilitam ampliar
as possibilidades de pesquisas que envolvem imagens que estão preservadas e as
ausentes do acervo do MIS.
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Resumo:
Considerando a importância das Línguas Estrangeiras Modernas no contexto
acadêmico e social nacional e internacional, uma vez que se configura numa
importante ferramenta de comunicação utilizada na ciência e nas relações
econômicas, busca-se promover a apreensão dos conhecimentos básicos
linguísticos e culturais acerca da Língua Alemã para comunidade interna do Campus
de Toledo. Ao mesmo tempo, a riqueza cultural e a tradição histórica e filosófica
justificam o estudo do referido idioma, assim como possíveis intercâmbios e
consolidação das relações entre instituições formativas brasileiras e alemãs. Na
contemporaneidade, conviver com as situações interlinguísticas e culturais tem-se
configurado numa tendência dentre os diversos segmentos sociais, ao passo que a
propagação das novas tecnologias, em especial a rede virtual, tem contribuído na
configuração de um novo sujeito (HALL, 2003). Quanto à perspectiva teórica, vale
destacar que a concepção de linguagem norteadora dessa proposta entende- a
como uma prática social estando sujeita às interferências dos falantes, assim como
se fundamenta na abordagem interativa. A linguagem não é vista como um sistema
abstrato, imutável, cujos sentidos estão prontos e acabados, no entanto se
encontram em constante reformulação nos movimentos concomitantes de
reconhecimento e compreensão (BAKHTIN, 2004). Nesse sentido, concebe as
diferenças não como desigualdades ou juízos de valor, mas como outra maneira de
significar o mundo. No que tange à metodologia, destaca-se que, durante o
transcorrer do ano serão utilizados materiais diversos, sobretudo um livro didático,
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que sirva de estudo e embasamento para o ensino e aprendizagem da Língua
Alemã. Esse curso prevê um encontro semanal a ser realizado no período de Março
a Novembro de 2013 nas dependências da Unioeste, totalizando, dessa forma, a
carga horária de 90h/a. Dentre as contribuições esperadas está que o confronto com
o diferente, no caso a diferença linguística e cultural, possa ser benéfica e
enriquecedora, pois uma vez que se reconhece o outro, se possibilita a
compreensão de si mesmo. Assim, projetos que oportunizam a formação e a prática
pedagógica voltada à diversidade e ao pluralismo linguístico, podem auxiliar na
consolidação de uma sociedade aberta e tolerante ao diferente .
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Resumo
Este estudo aborda um processo de avaliação de políticas públicas implantadas
com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no município de Toledo,
Estado do Paraná. Adotou-se integração metodológica quantitativa/qualitativa,
utilizando: pesquisa em registros administrativos e grupos focais. Metodologicamente,
concluiu-se que a integração qualitativa foi fundamental para uma compreensão mais
profunda das análises quantitativas, além de contribuir para apontar direções para as
investigações e para esclarecer situações onde os dados pareciam inconsistentes.
Palavras-chave: avaliação, políticas públicas, educação

1. Introdução
Este artigo trata da avaliação parcial de políticas públicas implantadas com apoio
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em 19 de fevereiro de 2008, o BID
aprovou o Programa de Desenvolvimento Sócio-Econômico e Sustentável do Município
de Toledo (Contrato 1961/OC-BR), com um custo total de US$ 14.667.400,00, dos
quais, US$ 7.333.700,00 foram financiados com recursos do BID e US$ 7.333.700,00
são uma contrapartida com recursos locais do Município de Toledo. As áreas de

investimentos foram diversas, este artigo, no entanto, focará em dois tópicos
específicos: a construção de uma escola (Escola Ivo Welter) e a implantação de um
centro social de contra turno escolar (Centro Social São Francisco).

2. Metodologias Utilizadas
(a) Características dos alunos matriculados na Escola Ivo Welter.
A população analisada totalizou 518 alunos. A idade destes alunos varia entre 3 e
7 anos, com média de 7,7 anos. Com relação ao sexo, 50,6% é feminino e 49,4%
masculino. Noventa por cento destes alunos nasceram no Estado do Paraná,
percentual que se repete para pais e mães dos mesmos. A maioria dos estudantes
(82,5%) residem no bairro onde se localiza a escola. Destas famílias, 28,8% recebe o
benefício do Programa Bolsa Família. O município de Toledo possui, conforme o Censo
Demográfico do IBGE de 2010, 39.055 domicílios ocupados. Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), 2.114 famílias recebem o Programa Bolsa Família. Este
número representa um percentual de aproximadamente 5,4% dos domicílios.

(b) Análise georreferenciada das alterações de distâncias entre residência e escola para
alunos da Escola Ivo Welter.
Uma das formas de se verificar o impacto positivo para os beneficiados pela
construção da Escola Municipal Ivo Welter (Santa Clara IV), é pela análise da distância
que os alunos que residem no Bairro Santa Clara IV teriam que percorrer, caso
continuassem na escola onde estudavam antes de irem residir nesse bairro. Para isso,
utilizou-se o programa computacional ArcMap para localizar geograficamente o local de
residência dos alunos, da escola atual (Ivo Welter) e das escolas anteriores. Esse
procedimento foi efetuado para todos os alunos que residiam no limite urbano do
município, antes da transferência para a Escola Ivo Welter. Ou seja, não foram
selecionados aqueles alunos oriundos da zona rural do município de Toledo ou de
outros municípios, bem como aqueles em que o endereço atual não era claro quanto ao
nome da rua e número. Feito isso, foi calculada a distância entre o local de residência e
as escolas atual e anterior de 115 alunos. Os resultados agregados encontram-se
listados na Tabela 1.

Tabela 1 – Média das distâncias entre a residência e escolas atual e anterior,
dentre alunos atualmente matriculados na Escola Municipal Ivo Welter (Santa
Clara IV), município de Toledo, 2012.
Média da
distância

Número
de

Escola anterior

alunos

entre
residência e
escola atual
(metros)

Média da
distância
entre
residência e

Diferenças

escola
anterior
(metros)

34

Vereador José Pedro Brum

328

807

480

31

André Zenere

416

869

454

19

Anita Garibaldi

443

1.108

665

9

Tancredo de Almeida Neves

530

976

445

5

Reinaldo Arrosi

476

2.048

1.572

4

São Francisco de Assis

466

4.873

4.407

3

Alberto Santos Dumont

1.309

2.153

845

3

Walter Fontana

208

1.571

1.363

2

Olivo Beal

331

3.916

3.585

1

Carlos João Treis

2.330

277

-2.053

1

Prof. Ari Arcássio Gossler

351

5.870

5.519

1

Eng. Waldyr Luiz Becker

547

7.720

7.173

1

Professor Henrique Brod

1.182

3.094

1.912

1

Arsênio Heiss

85

3.340

3.255

Média geral

445

1.333

888

115

Fonte: Resultados de pesquisa dos autores no município de Toledo, 2011.
Nota-se pela Tabela 1 que, para a maioria dos alunos, houve grande diminuição
da distância (valores positivos para a categoria “diferença”), entre o local de residência
dos mesmos e o local de estudo com a possibilidade de estudarem na Escola Ivo
Welter. Em geral, atualmente os alunos residem em média a 445 metros de distância da

Escola Municipal Ivo Welter. Antes de se transferirem, essa distância era de
aproximadamente 1.333 metros, representando uma média de 888 metros a menos.

3.2. Centro Social São Francisco
O Centro Social São Francisco é um centro de contra turno escolar financiado com
recursos do BID que atende crianças e adolescentes no município de Toledo,
principalmente residentes no bairro Jardim Panorama e Jardim São Francisco.
A renda média informada pelos pais destas crianças e adolescentes é de 3,37
salários mínimos (1.214,23 dólares). Com respeito ao tipo de ocupação, entre as mães
de alunos matriculados 26% afirmaram exercer o ofício de “auxiliar de produção” e entre
os pais 22%. No caso das mães, a frequência na profissão citada é mais de três vezes
maior que a profissão com frequência imediatamente menor (doméstica: 7,1%). No
caso dos pais, “auxiliar de produção” é quase três vezes maior do que as profissões de
“motorista” e “pedreiro” (construção civil), ambas com 7,9%.

(b) Análise de desempenho escolar, comparando grupo de controle e grupo de teste.
A avaliação do desempenho escolar, entre alunos frequentadores do centro social
e seus colegas que compõem o grupo de controle, restringiu-se às séries em que os
alunos possuem avaliação numérica (notas). Nestas séries, o estudo baseou-se nas
médias de notas obtidas pelos alunos em todas as disciplinas cursadas no ano de 2010
e 2011. Em 2010, a média geral do grupo de controle foi de 73,02 pontos, contra 69,65
pontos do grupo de teste. Aplicado o teste de t de Student para diferenças de médias,
revelou-se que a diferença é estatisticamente significante com 99% de nível confiança,
como mostra a Tabela 2.
Tabela 2 – Resultados do teste de t de Student para diferenças de médias entre
notas de alunos do grupo de controle e grupo de teste, Centro Social São
Francisco, município de Toledo, 2012.

Média geral 2010

Teste t de Student para igualdade de médias
Teste t
Valor de p
Diferença
(bilateral)
de médias
-3,291
0,001
-3,3697

Fonte: Resultados de pesquisa dos autores no município de Toledo, 2011.
Considerando o ano de 2011, algumas diferenças foram observadas. Apesar do
grupo de controle continuar com médias mais altas (71,34 pontos, contra 70,17 pontos
do grupo em teste), a diferença entre ambos não é mais estatisticamente significante.
Outra diferença importante foi que o grupo de teste aumentou suas médias do ano de
2010 para 2011 (69,75 para 70,17 pontos), ao contrário do grupo de controle que teve
suas médias reduzidas entre os dois anos (73,02 para 71,34 pontos).

Estas

informações permitem concluir que o Centro Social São Francisco vem produzindo um
efeito positivo no desempenho escolar de seus frequentadores. Este efeito poderá
ainda ser confirmado na análise do desempenho escolar dos alunos frequentadores do
centro, controlado pelo tempo de frequência na instituição.

(c) Análise longitudinal do desempenho escolar dos estudantes matriculados no centro
de contra turno escolar São Francisco.
Como apresentado anteriormente, a possibilidade de haver uma pequena
vantagem socioeconômica do grupo de controle sobre o grupo de teste (ainda que não
significativa estatisticamente), associada a outros focos de análise, conduziu a uma
análise longitudinal do desempenho escolar dos estudantes que frequentam o Centro
Social São Francisco. Ou seja, o desempenho escolar destes alunos será analisado,
controlado pelo tempo que frequentam a instituição. Esta abordagem foi também
aventada pelas pesquisas qualitativas.
A primeira forma de análise foi com a estimação do coeficiente de correlação de
Pearson em 2010 e 2011, entre o desempenho escolar dos alunos e o tempo que
frequentam o Centro Social São Francisco. Em 2010, o coeficiente de correlação de
Pearson foi de 0,127, sem significância estatística, entre desempenho escolar e tempo
na instituição. Esta situação passa a ser diferente em 2011, quando o coeficiente é de
0,224 e passa a ser significante, com um nível de confiança de 95%.
Em 2011, estimativas de modelos de mínimos quadrados ordinários indicam
relação significativa entre tempo que o aluno frequenta o centro social (variável
independente) e desempenho escolar (variável dependente). Estes dados confirmam
que o tempo de frequência no centro social está associado à melhoria no desempenho

escolar, o que pode ser observado na elevação das médias de notas obtidas pelos
alunos.
Comparados com o grupo de controle, os estudantes do grupo de teste revelaram
um

desempenho

escolar

inferior.

Uma

possível

explicação

é

a

condição

socioeconômica levemente menor dos alunos matriculados no centro social. Outra
possível explicação é a possibilidade deste desempenho inferior ser causado por
questões psico-pedagógicas e familiares. Talvez estas tais questões sejam razões
pelas quais seus familiares buscaram a matrícula no centro social. Isto explicaria a
inferioridade das médias num primeiro momento em 2010, seguidas de uma melhoria
em 2011. O período entre as duas datas representaria o tempo necessário para que a
ação pedagógica desenvolvida no Centro Social São Francisco gerasse efeitos no
desempenho escolar. De qualquer forma, o efeito positivo do centro social no
desempenho escolar de seus frequentadores fica demonstrado.

4. Considerações Finais
Com respeito à Escola Ivo Welter, concluiu-se que ela foi eficaz na redução da
distância média casa/escola para os alunos residentes no Bairros santa Clara.
Com respeito ao Centro Social São Francisco, conclui-se que ele foi efetivo na
melhoria do desempenho escolar dos alunos que participam de suas atividades.
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Resumo: Esta proposta de pôster está vinculada ao projeto de extensão intitulado
“Ações para a Higienização, Catalogação e Digitalização do Acervo do Museu da
Imagem e Som (MIS) do Município de Cascavel”. O projeto faz parte de um convênio
com a prefeitura de Cascavel, iniciado em agosto de 2009. O MIS possui cerca de
40.000 fotografias em seu acervo, que são enviadas acondicionadas em pastas para
o Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná - CEPEDAL,
situado no Campus de Marechal Cândido Rondon, onde passam pelo processo de
higienização, digitalização, catalogação e são inseridas no site da prefeitura do
referido município (http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php). Trata-se de
um processo importante para facilitar o acesso de pesquisadores e da comunidade a
esse material histórico. Além disso, a atividade possibilita que a comunidade da
região possa contribuir na identificação das fotografias que estão expostas no site.
Portanto, além de contribuir para a preservação desse acervo, a atividade possibilita
que uma parcela considerável de pessoas possa entrar em contato com esse
importante patrimônio histórico da região Oeste do Paraná.
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Texto:
O projeto de extensão “Ações para a preservação do acervo do Museu da
Imagem e Som (MIS) do município de Cascavel” faz parte de um convênio, firmado
em agosto de 2009, entre a Unioeste e a prefeitura de Cascavel. O museu possui
cerca de 40.000 fotografias. A atividade tem como objetivo a preservação e
disponibilização das fotografias do MIS para a comunidade de Cascavel e de toda a
região
Oeste
do
Paraná,
através
do
site
http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php. Até o presente momento, cerca
de 12.000 fotografias já foram digitalizadas e estão disponíveis para consulta online.
A temporalidade, a acidez e o manuseio excessivo são fatores que
influenciam na deterioração de um documento. A digitalização tem sido cada vez
mais utilizada como mecanismo para auxiliar na preservação de acervos
documentais.
Assim sendo, a tecnologia tornou-se uma aliada da História, no que se
diz respeito à preservação e transmissão de informações. Hoje muitos
museus, arquivos e bibliotecas, têm optado por digitalizar seus
documentos mais antigos e raros com a finalidade de preservar as
informações contidas neles uma vez que o papel tem uma tendência
natural a se degenerar. (PENA e SILVA, 2008, p.88)

Além disso, a digitalização possibilita o aumento do número de acesso a
documentos que até então só poderiam ser consultados em seu local de guarda.
Essa é a perspectiva adotada no referido projeto. O acervo fotográfico do MIS que
está sendo digitalizado faz parte das mais variadas experiências de pessoas do
oeste do Paraná que, por meio do projeto de extensão, estão sendo levadas ao
conhecimento de um público cada vez maior.
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ENCONTRO INTERNACIONAL DAS MISSÕES JESUITICO- GUARANIS
Área temática: Cultura e Patrimônio.
Prof. Dr. Mauro José Ferreira Cury
Comunicação oral
Palavras-chave: Missões Jesuíticas, Tríplice Fronteira, Transfronteiriço.
Resumo: O Encontro Internacional das Missões Jesuítico-Guaranis teve a sua
primeira edição no ano de 2009; com uma iniciativa conjunta da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, Brasil pelo
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, conjuntamente com a Facultad Politécnica
da Universidad Nacional de Este-UNE, de Ciudad del Este, Paraguai e do Instituto
Tecnológico Iguazú – Itec localizado em Puerto Iguazu, Argentina. O objetivo inicial
é a discussão da temática das Reduções Jesuíticas Guarani, de uma forma inter e
multidisciplinar seja filosófico, sociológico, antropológico, religioso, geográfico,
histórico enfim pela atividade turística que pudesse promover o diálogo entre as
Universidades envolvidas e o intercâmbio de docentes, discentes e pesquisadores
que estivessem envolvidos com o tema. Quatro edições já foram realizadas, na
última semana de cada mês de setembro e em cada dia o evento realizou-se
alternadamente nas Instituições de Ensino Superior envolvidas, o que resultou na
elaboração de um livro “A cultura missioneira no universo transfronteiriço”.

Introdução:
O evento, Encontro Internacional das Missões Jesuítico-Guaranis, teve sua
primeira edição no ano de 2009 e busca promover o intercâmbio entre a
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Foz do
Iguaçu, por meio de atividades de extensão, com as Universidades da Tríplice
Fronteira: Universidad Nacional Del Este – UNE, Facultad Politecnica de Ciudad Del
Este no Paraguai e do Instituto Tecnológico Iguazú – ITEC, localizado em Puerto
Iguazu. Estes eventos já estão em sua quarta edição e ocorrem geralmente na
última semana do mês de setembro. Têm dentre os seus objetivos: demonstrar a
importância da cultura guarani como fator de desenvolvimento do turismo local e

regional e promover a atualização dos acadêmicos, professores e profissionais da
área de turismo, hotelaria e história.
A complexidade do tema envolve diversas áreas do saber que se justificam na
multidisciplinaridade e que muitas vezes provoca a transdisciplinaridade do
conhecimento. A abordagem temática em cada evento partiu de temas e problemas
apreendidos e focados a partir do complexo universo fronteiriço, permeados pelos
elementos da cultura guarani-missioneira que, num processo que envolve diferentes
espacialidades e temporalidades, contribuíram para a construção de uma realidade
transfronteiriça, com grande potencial de integração dos povos.

Contexto da ação:
A atividade extensionista traz como objeto as Reduções Jesuítico Guaranis e
seu papel na sociedade atual, com objetivos demonstrar a importância da cultura
guarani como fator de desenvolvimento do turismo local e regional e promover a
atualização dos acadêmicos, professores e profissionais da área de turismo,
hotelaria e história. Bem como promover a multidisciplinaridade e o diálogo entre as
universidades envolvidas na Tríplice Fronteira.
No passado, a ocupação e a dominação colonial acabavam interferindo na
estrutura das sociedades tribais, sobretudo no que diz respeito ao seu capital
simbólico, formado pelo capital econômico ou cultural, quando conhecidos,
constituídos a partir de percepções e de vivências num tempo de longa duração e
que traduzem as relações que constituem o espaço social (BOURDIEU, 2004, p.
160-163).
O espaço missioneiro resultou de forças de poderes e de um jogo de
alianças em constantes negociações entre quatro elementos: os índios, os
missionários, os encomendeiros e a coroa. Scharllenberger (2006, p. 51) aponta
que:

Sua expansão e seu deslocamento refletiram a intensidade das
interações entre a proposta missionária e o mundo dos nativos, o que
reforçava o interesse da coroa de fixação do território. A coroa
concedia terras e a força do trabalho dos indígenas aos
encomendeiros e missionários. Na medida em que as aldeias
indígenas foram esvaziadas e as suas famílias desintegradas,

geraram-se tensões entre os atores sociais, que por sua vez,
acentuaram a fronteira entre a identidade própria e a adaptação ao
outro.

A intensificação da conquista espiritual das fronteiras coloniais da região do
Rio da Prata ganhou força no período da unificação das coroas da Espanha e
Portugal, quando da Província Jesuítica do Brasil partiu a iniciativa de se enviar
missionários para o Paraguai.
Até os dias atuais com a formação dos Estados Nacionais, as mudanças das
forças de poder, trouxeram traços de fronteiras a esta territorialidade até então
definida pelos jesuítas e que faz destas discussões deste evento uma relevante
contribuição para a sociedade.

Detalhamento das atividades:
Este evento ocorre desde o ano de 2009, na última semana de setembro,
com a participação e envolvimento de três Instituições de Ensino Superior da Tríplice
Fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina. É direcionado a esta comunidade, com
foco para universitários, docentes, pesquisadores e para um público ligado à
atividade turística.
Sobre a metodologia geralmente são planejadas as atividades conjuntamente
com as Instituições de Ensino envolvidas e faz-se a escolha das datas e a
apresentação da temática de cada apresentação. Geralmente busca uma única
apresentação em cada dia, pode haver a apresentação de trabalhos científicos e até
de trabalhos que envolvem o turismo e patrimônio das Universidades. O público em
sua maioria é de universitários e pesquisadores.
A apresentação é feita sobre painéis, mesas redondas, apresentações
culturais, mostra de artesanato, apresentação de trabalhos científicos, do folclore
Guarani e de conferências.

Análise e discussão:
O título do evento, em princípio denominado “Seminário Internacional das
Missões Jesuíticas”, foi alterado, considerando o entendimento em conjunto com as

instituições parceiras, que o melhor nome para o evento deveria ser “I Encontro
Trinacional das Missões Jesuítico Guarani”. Por conta da repercussão do evento,
fomos contatos pela Diretora do Instituto do Patrimônio Histórico do Rio Grande do
Sul, professora Dra. Maria Beatriz Medeiros Kother, que se prontificou em proferir a
palestra sobre as Missões no rio Grande do Sul. Além das palestras, houve a
apresentação de um grupo indígena Avá Guarani, com cantos e danças típicas. Na
finalização do evento em Foz do Iguaçu (23/09/09), foi assinado entre a
UNIOESTE/UNE/ITEC uma Carta de Intenções para a realização do evento
anualmente.
O II Encontro ocorreu a partir de reuniões mensais para o planejamento do
Evento, em que definiu-se as seguintes datas para realização: 29 e 30 de setembro
e 01 de outubro de 2010. No dia 29 de setembro foi realizada a palestra sobre “O
Patrimônio arquitetônico-histórico-cultural guarani como fator de desenvolvimento
turístico”, no Auditório do Parque Tecnológico de Itaipu, com o palestrante convidado
Sr. José La Pastina Filho, Superintendente do IPHAN no Paraná. A Universidade
Nacional del Este – UNE, em Ciudad Del Este, no Paraguai, realizou seu evento no
dia 30 de setembro e o Instituto Tecnológico de Iguazu – ITEC, em Puerto Iguazu,
na Argentina, no dia 01 de outubro de 2010. O evento integrou as comemorações do
Dia Mundial do Turismo. Houve a efetiva participação da UNIOESTE nos eventos da
UNE e ITEC. A abordagem das palestras foram voltadas para a importância do
patrimônio arquitetônico-histórico-cultural guarani, como fator de desenvolvimento do
turismo.
O “III Encontro Trinacional das Missões Jesuítico-Guarani” foi realizado no dia
28 de setembro de 2011, em comemoração a Semana do Dia Mundial do Turismo,
no horário das 18h00 às 22h30, no Campus de Foz do Iguaçu. Houve apresentação
de artigos científicos e painéis, Grupo indígena Avá-Guarani, com cantos e danças
típicas, palestra com o tema “Antropologia das Religiões no contexto das Missões
Jesuítico-Guarani”, proferida pelo docente Me. Célio de Pádua Garcia, da PUC-MG
e apresentação cultural com a Dupla Alexandre e Rafael. O evento objetivou
resgatar e valorizar a cultura guarani como fator de desenvolvimento do turismo local
e regional. Participaram professores e acadêmicos dos Cursos do CCSA e do CEL,
Mestrado em Sociedade, Cultura e Fronteiras, além de profissionais da área de
Turismo e História da região da tríplice fronteira (Foz do Iguaçu, Ciudad Del Este e

Puerto Iguazu). O evento foi realizado pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da
UNIOESTE – Campus de Foz do Iguaçu e Itaipu Binacional, tendo como parceiros a
UNE – Universidad Nacional del Este (Paraguai) e do ITEC – Instituto Tecnológico
de Iguazu (Argentina), com apoio do Hotel Panorama & Acquamania Resort,
Cataratas do Iguaçu S.A., Parque Nacional do Iguaçu, Iguassu Convention e
Visitours Bureau, Macuco Safari, Helisul Táxi Aéreo, ONO Teatro Bar e Ñandeva.
O “IV Encontro Trinacional das Missões Jesuítico-Guarani” foi realizado no dia
26 de março de 2013, no horário das 18h00 às 22h30, no Campus de Foz do
Iguaçu. Houve apresentação de palestra com o tema “Negociação e Hibridismo
Cultural no Espaço Missioneiro do Guairá pelos escritos de Antonio Ruiz de Montoya
(1609 – 1632)”, proferida pelo docente Me. Washington Roberto Almeida Soares da
Faculdade UNIAMERICA e UNIFOZ. O evento objetivou resgatar e valorizar a
cultura guarani como fator de desenvolvimento do turismo local e regional.
Participaram professores e acadêmicos dos Cursos do CCSA. O evento foi realizado
pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UNIOESTE – Campus de Foz do
Iguaçu, tendo como parceiros a UNE – Universidad Nacional del Este (Paraguai) e
do ITEC – Instituto Tecnológico de Iguazu (Argentina), A data foi alterada em função
do período de Greve na Universidade na data em que estava previsto.
Resultante destas atividades de extensão será lançada pela Edunioeste a
obra: A cultura Missioneira no universo transfronteiriço; organizada por Mauro José
Ferreira Cury e Erneldo Schalemberger neste ano.

Considerações finais;
Durante as quatro edições realizadas do Encontro internacional das Missões
Jesuitico-Guaranis, foi percebido a integração, o diálogo entre docentes e discentes
das Instituições de Ensino envolvidas.
A UNIOESTE-Campus de Foz do Iguaçu, pela Coordenação de Turismo e
pelo Centro de Ciências Sociais e Aplicadas vem realizando e promovendo o evento
e buscando cada vez mais trazer as instituições envolvidas para este diálogo que
entendemos que deva ser um exercício de integração; e como resultado concreto a
elaboração da obra: A cultura Missioneira no universo transfronteiriço.
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MISSA ITALIANA NO CAMPUS - CASCAVEL
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA
FAUSTO JOSÉ DA FONSECA ZAMBONI
Aline Benelli Mouro Zamboni

Modalidade de Apresentação: Comunicação oral

Palavras-chave: Celebração; Missa; Italiano.

Resumo
A missa italiana tem como objetivo não apenas resgatar as vivências
culturais e religiosas da comunidade de origem italiana, promovendo a valorização
do patrimônio cultural e religioso que constitui a identidade cultural de um grande
número de habitantes de Cascavel e região, mas também ressaltar a unidade das
duas colunas fundamentais que constituem a raiz da civilização ocidental: a cultura
humanística e a religião cristã, representadas, respectivamente, pela Universidade e
a Igreja. Desempenhando a sua função cultural e espiritual, a celebração da missa
favorece o conhecimento e o cultivo de valores que estão na base da nossa
civilização e da comunidade de Cascavel, que conta com um maciço contingente de
descendentes de italiano, além de ser um espaço livre para a interação entre
estudante e comunidade. Com esse projeto procuramos trazer, para a comunidade
acadêmica, um pouco da religiosidade que permeava o dia-a-dia da comunidade
italiana que aqui se fixou. É uma forma de agradecimento aos ‘nonnos’ e
conjuntamente, a outros migrantes das mais diversas etnias, que com dificuldade,
trabalho e dedicação, ajudaram a colonizar e desenvolver a região.

Introdução

O projeto ‘Missa italiana no Campus – Cascavel’ procura dar suporte à
religiosidade dos nossos acadêmicos e comunidade participante, mostrando que é
possível aliar a espiritualidade à cultura. Como atividade cultural contribui para o
crescimento social e linguístico do acadêmico. Através da participação efetiva, podese repensar valores, refletir sobre a língua e as estratégias para atingir objetivos
específicos, tais como o aprendizado de um novo léxico, a morfologia, a
comunicação e outros elementos culturais.
Todo e qualquer complexo educacional tem, como parte de seu conjunto de
ações, promover o universo social, possibilitar aos discentes sua construção
pessoal, através de valores assimilados na esfera cultural. Segundo Brown (1987,
p.122) a cultura não é tão somente a soma das idéias, costumes e artes
expressadas por um grupo de pessoas, mas é, também, um componente valioso no
preenchimento das necessidades psicológicas e biológicas do ser humano.
A família, a escola e a igreja são esferas de socialização formadoras do
caráter do jovem. A escola e a igreja servem também como espaço de convivência
social, onde concorrem grupos que possuem os mesmos interesses e partilham os
mesmos conhecimentos. Unidos pelos mesmos ideais, pela mesma visão religiosa,
esses grupos acabam por criar elementos socializadores e afastar-se do estereótipo
de “problemáticos” (Cerdeira, 2005:1).
Para Balboni (1994:20-35), existe um relacionamento intrínseco entre o
ensino da língua e a cultura. Ensinar a língua italiana para estrangeiros é dar
também uma formação educativa, isto é, atingir as metas não somente linguísticas,
mas também de caráter formativo-comunicativo. Para o educador italiano, ao atingir
essas metas, o aluno imerge na cultura do país cuja língua está aprendendo, se
socializa e persegue a autopromoção. Ao desenvolver a autopromoção, consegue
aprimorar a sua competência comunicativa e expandir os processos cognitivos, para
melhor “aprender a aprender”.
Com base nessa argumentação, cremos de suma importância estabelecer
com o discente um vínculo religioso e cultural que pode ser alcançado através da
celebração de missas dentro do campus.
Como objetivos principais do projeto temos:
- Celebração de Missas em Língua Italiana;

- promoção da interculturalidade para o aprendizado de valores e normas da
Língua Italiana, em confronto com a própria cultura;
- interação entre comunidade acadêmica e comunidade em geral;
- manter viva a tradição e a fé cristã dos acadêmicos e da comunidade em
geral;
- enriquecimento lexical e linguístico, obtido através dos textos da liturgia e
dos cantos.
No que se refere ao ensino da língua estrangeira, geralmente dá-se muita
importância ao ensino das estruturas linguísticas e trata-se a parte cultural como
uma atividade periférica. Apesar de termos no currículo do 1º ano do curso de
Letras/Italiano a disciplina de Tópicos de Cultura Italiana, essa disciplina restringe-se
aos ensinamentos dentro da sala de aula, quase sempre condicionados pela visão
cultural do professor e do grupo. Atividades culturais externas contribuem para o
crescimento social e linguístico do acadêmico; portanto, consideramos importante a
participação em eventos que extrapolem o âmbito da atividade diária em sala de
aula. Além disso, cremos que existam poucos empreendimentos culturais referentes
ao aprendizado da língua italiana, mesmo porque a disciplina é nova. Fomentar esse
tipo de atividade enriquecerá a área e difundirá a disciplina.
Para que a missa se torne, além do componente religioso, uma atividade
cultural, é necessário que seja celebrada no modelo italiano, não utilizando
traduções do português para o italiano. Para tanto, todas as etapas são elaboradas
empregando-se materiais autênticos italianos: os cantos são escolhidos no hinário
italiano, a liturgia é a específica do dia, obtida através do missal italiano. A liturgia e
os cantos serão apresentados em multimídia, para que os fiéis possam acompanhar
e participar ativamente da celebração. O celebrante também é um padre italiano.
Além da preparação da liturgia e o ensaio dos cantos, os discentes
colaboram na confecção dos cartazes para a divulgação das missas e na
preparação do altar no auditório.
Esperamos que, ao trazer um pouco da espiritualidade contida na
celebração da missa, os participantes possam abrir-se à experiência religiosa na sua
vida. Os atos culturais contidos na celebração dão, aos estudantes de língua
italiana, a possibilidade de pôr em confronto as duas culturas e verificar a
diversidade. Jespersen, já no início do século, via o aprendizado da cultura como o
maior propósito no ensino das línguas (apud BALBONI, 1994:1). No caso da missa

em italiano, é relevante o estabelecimento de um diálogo entre a comunidade
acadêmica e a comunidade externa, dando a oportunidade que a língua italiana seja
difundida e apreciada.
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CONTATO PARA O PROJETO MISSA ITALIANA NO CAMPUS –
CASCAVEL:
http://missaitaliana.webnode.com//
Professor Fausto Zamboni: fausto_zamboni@yahoo.it
Telefone: (45) 9804-0657 ou (45) 3220-3000 (Colegiado de Letras/Cascavel)
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MOSTRA DE CINEMA DA DIVERSIDADE SEXUAL EM CASCAVEL: CINEMA,
EXPERIÊNCIA E OS (PRE)CONCEITOS.
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Alexandre Sebastião Ferrari Soares(Coordenador)1
Jonathan Chasko da Silva2
Gustavo Henrique dos Reis3
Rodolfo César Mafra Previato4
Thais Ariane Lima5
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Cinema, Sexualidade, Diversidade Sexual.
Resumo: O cinema é um meio rápido de incitar discussões de assuntos ainda ditos
“tabus” sociais, ele é um dos grandes representantes e disseminadores de uma
determinada cultura, consegue abordar diversos contextos e realidades, além de um
ótimo veículo para a denúncia social. Diante disso, a Mostra de Cinema da
Diversidade Sexual em Cascavel, já em sua terceira edição ocorrida em 2012, assim
como a dos anos anteriores teve o intuito de abordar as questões ligadas à
diversidade sexual e à identidade de gênero, que há muito são esquecidas e/ou
ignoradas propondo trazer à comunidade acadêmica e a quem se disponha a
estudar e discutir assuntos relacionados a esta temática, um espaço de discussões
para incentivar uma reflexão crítica a respeito da realidade atual deste grupo,
incentivando a total dissolução, ou pelo menos derretimento de determinados
conceitos e construção de novas perspectivas, questionando como estes são
levados à margem da sociedade. “Apresentar um filme, seja ele comercial ou
educativo, é sempre uma boa idéia, pois além de trazer situações que devem ter
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5
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sido vivenciadas pelos(as) adolescentes e jovens, permite que eles(as) coloquem
suas opiniões e percepções sem constrangimento” (BRASIL, 2010, p.34). A partir da
exibição de longas-metragens que abordem os temas propostos, promovem-se
discussões conduzidas por debatedores que, além de conhecer o assunto, sejam
pesquisadores ou colaboradores de pesquisas acerca do tema, somada à
pluralidade das áreas do conhecimento às quais pertencem. Contudo ao final de
cada debate cada indivíduo acrescenta conceitos de suas respectivas áreas e
experiências, contribuindo, com a disseminação dos ideais ligados à realidade social
deste grupo. Assim temos um público crítico, receptivo e disposto a formar uma
corrente reflexiva, uma vez que seus participantes conseguem chegar a concepções
antes desconhecidas, em um tom poético, são capazes de “ver além da curva”.
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Percussão & Musicalização

Hayrton Francis Ximenes de Andrade
Giuliano Gonzalez

Na Grécia Antiga, a música é apontada como fundamental na formação do
indivíduo, pois além de distrair e proporcionar sensações prazerosas pode ser
utilizada para transmitir conhecimentos de natureza diversa. Na educação, a
música pode ser utilizada com ferramenta de ensino/ aprendizagem, uma vez
que além de equilibrar as emoções, ativa a memória. Esse processo de
construção do conhecimento através da música, denomina-se musicalização.
Por esse processo de musicalização temos o objetivo de despertar e
desenvolver o gosto pela música, estimulando e contribuindo com a formação
global do ser humano. Como a musicalização é realizada através de atividades
lúdicas que visem o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da percepção
auditiva, imaginação, coordenação motora, memorização, socialização,
expressividade, percepção espacial, etc. Ela nos apresenta como uma
excelente ferramenta de desenvolvimento do conhecimento nas pessoas. Que
com auxilio do lúdico pode funcionar como elemento motivador e de estímulo
para o desenvolvimento da expressão musical onde a imitação, a percepção e
a criação são os principais elementos deste processo.
“As canções de ninar tradicionais, os brinquedos cantados e rítmicos, as rodas
e cirandas, os jogos com movimentos, as brincadeiras com palmas e gestos
sonoros corporais, assim como outras produções do acervo cultural infantil,
podem estar presentes e devem se constituir em conteúdos de trabalho”.
(Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Conhecimento de
Mundo. Brasília, MEC/ SEF, 1998).
De um modo geral, música é a arte de combinar sons
A música é uma forma de expressão e não pode jamais ser vista como um
passatempo, ou ser trabalha de maneira descontextualizada. Talvez muitos
não tenham parado para analisar o papel social da música na nossa realidade.
Em moviementos como o Tropicalismo, percebemos que além da critíca que

havia no discurso musical, mesmo apesar da linguagem figurada(que
possibiltava que as pessoas expressassem seus pontos de vista, o que no
momento não era permitido naquele contexto histórico) a música também
influenciou o comportamento das pessoas que enfrentavam aquele período...
Necessário se faz que haja uma conciliação entre os prazeres que a música
proporciona, sua importância como forma de expressão do que pensamos e
sentimos e também como algo que crítica e transforma a realidade.
A música constitui um importante instrumento que pode contribuir
significativamente na aprendizagem e no desenvolvimento do indivíduo, pois o
desperta para um mundo prazeroso e satisfatório, para a mente e para o corpo,
pois facilita a aprendizagem e também a sociabilização do mesmo. A música
desenvolve a mente, equilibra as emoções, proporcionando paz de espírito na
qual o indivíduo pode melhor concentrar em qualquer campo de pesquisa e do
pensamento filosófico.
Cientistas acreditam que a música treina o cérebro para formas superiores de
raciocínio. Pesquisas mostram que crianças que estudam música saem-se
melhor na escola e na vida e normalmente recebem notas mais altas.
Desse modo fica evidente a importância da musicalidade no cotidiano, para o
bem estar pessoal e para a formação do indivíduo.
A importância da música na educação e na formação do indivíduo
Nossa metodologia consiste na apresentação de alguns instrumentos de
percussão suas características, combinados com algumas técnicas de uso
destes instrumentos percursivos. Apresentar algumas técnicas para criação de
elaboração de instrumentos de percussão com materiais reciclados.
Atividades como estas desenvolvem a musicalidade e possibilita a livre
expressão das crianças, além de ampliar o vocabulário e estimular a
criatividade
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Resumo: A proposta desse texto é apresentar a atividade “Perspectivas e Espaços:
Conversas sobre Filosofia e Arte”, realizada pelos acadêmicos do Grupo PET5
Filosofia da UNIOESTE com o Curso de Pintura da Prof.ª Edy Braun no 2º semestre
de 2012. A atividade tem como caráter prioritário a extensão – o papel social da
universidade de promover a democratização e a expansão do conhecimento para
além dos seus muros – e implica as dimensões da pesquisa e do ensino, uma vez
que são os discentes petianos os responsáveis por construírem conjuntamente as
relações teóricas e metodológicas para a realização da atividade. O tema
“Perspectivas e Espaços” funciona como fio condutor da explanação teórica,
desenvolvida em três encontros, sobre a cosmologia de Aristóteles e a concepção
filosófica da pintura de Alberti e de Leonardo, situados na cosmologia de Copérnico.
Como metodologia, elaboramos e distribuímos a cada participante da atividade uma
apostila, para servir de guia das leituras e discussões, complementadas com a
exibição de pinturas em slides. Admitindo que não há uma visão única e suprema da
Filosofia, mas tantas filosofias quantas pessoas existiram e existem no mundo, a
preferência aproximada dos autores deste texto é por uma concepção de Filosofia
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que se preocupa com visões de mundo à luz das quais todas as áreas do saber e da
vivência humana são problematizadas.
Introdução
A atividade de oficinas e minicursos sobre Filosofia e Arte em um curso de
pintura é uma tentativa de desenvolver noções teóricas que conduzem os aspectos
práticos da pintura. A sua primeira edição foi realizada em 2011, cujo tema esteve
circunscrito às quatro categorias estéticas: Belo e Sublime – a reflexão filosófica
sobre os sentimentos segundo Kant; A Melancolia (Walter Benjamin) e O Trágico
(Platão, Aristóteles e Nietzsche). Em 2012, a atividade foi realizada em três
encontros com o fio condutor sobre o desenvolvimento das diferentes noções de
perspectiva e espaço na Antiguidade Grega, no Renascimento florentino (século XV)
e na Modernidade. Ambas edições foram realizadas no Curso de pintura da Prof.ª
Edy Braun. A interação dos petianos com o Curso de pintura da Prof.ª Edy permite
ampliar a discussão de ideias e noções filosóficas para além daquelas circunscritas
entre os acadêmicos de Filosofia.
O Curso de Pintura integra pessoas da comunidade local e de várias
instâncias da comunidade universitária de Toledo – técnicos, professores de outros
colegiados e funcionários. Um dos desafios da atividade é desenvolver uma
metodologia que permita articular e expor ao debate as noções filosóficas de modo
relevante aos participantes do Curso. A terceira edição da atividade será realizada
no 2º semestre letivo de 2013. Nossa expectativa é aprimorar o tema da 2ª edição,
ampliando a atividade para mais três espaços educativos: a Casa de Cultura de
Toledo, que está inaugurando neste ano cursos de pintura; a Secretaria de
Educação de Quatro Pontes e a Secretaria de Cultura de Cascavel.
Materiais e métodos
Como materiais principais para a realização da atividade, foram buscados
textos filosóficos e imagens relevantes ao tema proposto. Acerca da metodologia,
apresentaremos dois aspectos distintos: a metodologia interna de preparação do
material – nível de pesquisa da atividade – e a metodologia empregada durante os
três encontros da atividade – que englobam as dimensões de ensino e extensão.

Figura 1 – Cartaz, fotos e imagens da Atividade “Perspectivas e espaços: Conversas sobre Filosofia e Arte”.
Disponível em (último acesso: 05/04/2013):
http://projetos.unioeste.br/cursos/toledo/filosofia/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=118

A metodologia interna de preparação do material foi realizada conjuntamente
entre três petianos e o professor tutor do PET Filosofia. Dedicamos duas tardes para
discussão e construção de uma compreensão comum do fio condutor dos encontros
a serem realizados com os aprendizes de pintura. Optamos por inserir nos encontros
uma apostila com os textos principais do tema da atividade, permitindo aos
participantes o contato direto com os textos filosóficos – uma peculiaridade do
ensino de Filosofia. A divulgação, inicialmente circunscrita aos participantes do
Curso de Pintura, foi ampliada à comunidade universitária através de cartazes e
mídia eletrônica – pelo Portal do Curso de Filosofia da UNIOESTE (link disponível na
Figura 1).
Para a realização do primeiro encontro, articulamos variações de exposições
entre os três petianos, tornando a abordagem mais dinâmica e interessante aos
participantes da atividade. A exposição da situação histórica, orientada pelos
problemas e concepções filosóficas, foi complementada pela exibição, através de
data show, de imagens de telas com e sem perspectiva, cujo objetivo era
redimensionar o próprio “ponto de vista” de cada um.
Os dois encontros seguintes foram conduzidos também por meio de slides,

visando à proposta dos autores escolhidos – Alberti e Leonardo. Cada encontro foi
ricamente comentado e discutido pela prof.ª Edy Braun, responsável pelo Curso de
Pintura e pela articulação das nossas ideias.
Resultados e Discussão
A 2ª edição da Atividade articulou e contrapôs as concepções filosóficas de
Leon Battista Alberti (1404-1472) e Leonardo da Vinci (1452-1519) no que diz
respeito à pintura e à noção de natureza emergente na modernidade. O destaque
dado ao período do Renascimento florentino (Século XV) permite contrastar a
cosmovisão aristotélica, reassumida de modo hegemônico por Tomás de Aquino
(1221-1274), no século XIII. Os florentinos reascendem o status social do pintor e o
valor de se dedicar à formação intelectual nas artes liberais (correspondentes aos
famosos trivium – gramática, lógica e retórica – e quatrivium – aritmética, geometria,
astronomia e música – da educação medieval). Os traços característicos da
contraposição entre a cosmovisão aristotélica – expressa pela oposição entre os
mundos sublunar e supralunar – e a visão de mundo constituída no Renascimento
foram esboçados e discutidos no primeiro encontro.
O segundo encontro desenvolveu-se em torno da figura de Leon Alberti,
filósofo e humanista da Renascença que se destaca, em nosso recorte, pela
teorização da pintura – pois é com Alberti que o sistema de saberes arquitetado por
Aristóteles (±384-322 a. C.) é confrontado. Se para Aristóteles a techné é
radicalmente distinta das “ciências teoréticas”, em Alberti a pintura é articulada à
cosmovisão do pintor, cuja formação intelectual não pode prescindir da geometria. A
perspectiva permite tornar uma tela plana em uma janela para a natureza: a arte
reproduz e recria, para Alberti, a ordem entre as partes que existe na realidade. Com
as noções de circunscrição, composição e recepção de luzes, Alberti reconstitui a
concepção da Pintura, bem como as suas divisões: enquanto a circunscrição trata
do lugar da coisa vista, a composição assinala os lugares das superfícies tomadas
em conjunto e a recepção de luzes cuida da distribuição de claro-escuro e dos seus
efeitos na superfície da cor.
A abordagem do terceiro encontro foi direcionada à configuração das
relações que Leonardo da Vinci realiza entre a pintura, a poesia, a música, a
escultura e a filosofia. Leonardo divide os saberes em três grupos: o saber mecânico
– oriundo da prática, como a escultura, o saber científico – cujos pressupostos

iniciais e as conclusões ocorrem na mente, e o saber semi-mecânico – que nasce
das verdades primeiras da ciência e se desdobra na operação manual, como a
pintura. A postura filosófica de Leonardo compreende que todos os pontos do
universo equivalem a um só, quanto ao seu estatuto matemático. A reflexão humana
se constitui ciência mediante demonstrações matemáticas.
Considerações finais
Não há ação alguma isenta de ideias, teorias ou expectativas – ainda que
estas não tenham passado pela reflexão crítica. Assim como as demais atividades
desenvolvidas – coletiva ou individualmente – pelo Grupo PET Filosofia, a atividade
reconstruída neste resumo constituiu-se aberta aos erros, à incompletude do nosso
conhecimento e à preocupação constante de tentar melhorar a visão que temos do
mundo. A articulação efetiva de relações entre o ensino, a pesquisa e a extensão
permitiu a expansão de nossas expectativas tanto da proposta inicial, como da
nossa experiência com o ensino de Filosofia. Reafirmamos ao mesmo tempo o
nosso compromisso com o papel social da universidade, possibilitado e ajustado ao
nosso esforço em diminuir a imensidão de nossa ignorância, infinitamente maior do
que o conhecimento que temos acerca do mundo. A missão do Programa de
Educação Tutorial é provocar novas compreensões do mundo em que vivemos,
buscando possibilitar a todos o acesso ao conhecimento e à arte.
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Resumo: O ensino da Literatura e da Cultura foi, gradativamente, perdendo espaço
no âmbito da Educação Fundamental e Média em nosso país nas últimas décadas.
Tal fato veio a contribuir, de forma significativa, para a redução da formação de
leitores e a implantação do hábito da leitura já nos primeiros anos escolares,
acarretando uma série de problemas no processo ensino-aprendizagem em todos os
níveis, já que a leitura é fundamental para o processo de formação profissional. O
Programa de Ensino de Literatura e Cultura – PELCA – objetiva promover a
complementação e aprofundamento de estudos na área de Literatura e Cultura aos
acadêmicos dos cursos de graduação da Unioeste e demais instituições de ensino
superior, médio e fundamental, bem como oportunizar a formação continuada dos
professores da rede municipal, estadual e particular de ensino de Cascavel e da
região, dentro da área de atuação do programa, por meio de ações extensionistas 1
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projetos, cursos, oficinas, palestras, debates, eventos, entre outros - em torno aos
temas do Ensino da Literatura e Cultura nas escolas e sua importância ao longo do
processo de formação profissional. Espera-se, com tais ações, contribuir para a
formação de um leitor mais crítico e um cidadão consciente da essência híbrida e
mestiça que caracteriza a cultura latino-americana.

Introdução: O Programa de Ensino de Literatura e Cultura - PELCA – é formado por
distintas ações de extensão, destacando-se entre elas projetos, cursos, oficinas,
debates, eventos, palestras, e outros. O PELCA busca ser um espaço de discussão
acerca de temas voltados ao ensino de Literatura e Cultura, espaço importante não
somente para os participantes que estão no meio acadêmico, mas também para a
rede pública e privada do Ensino Fundamental e Médio. A proposta do PELCA em
ser um Programa aberto a todos os professores é de grande importância devido ao
fato de que, no Ensino Fundamental e Médio, aos estudos literários não se lhes dá o
valor que os mesmos deveriam ter, poucos destes professores possuem um
conhecimento mais aprofundado sobre a temática em questão. Neste sentido, o
PELCA objetiva contribuir não somente na formação de pesquisadores, mas tenta,
também, mostrar a própria importância destes estudos para uma formação mais
humana e aberta às distintas possibilidades de se conceber uma determinada
realidade.
Objetivos:
Geral: o objetivo maior do PELCA consiste em criar um espaço de socialização de
conhecimentos nas áreas de Literatura e Cultura, buscando-se atingir a comunidade
acadêmica, de modo geral, e também os profissionais da Rede Pública e Privada
que trabalham com a Educação Fundamental e Média.
Específicos:
- Promover a prática da leitura e análise literária entre participantes dos projetos
vinculados ao PELCA, por meio de ações de prática de leitura orientada, a fim de
estimular o hábito de leitura em sua modalidade crítica;
- Aperfeiçoar, por meio das teorias contemporâneas de análise literária, as técnicas
de compreensão e de entendimento do discurso presentes na Literatura.
- Incentivar a prática de leitura do texto literário nas diferentes instâncias educativas,
a fim de contribuir na formação do hábito de leitura e na formação de leitores
críticos, apoiando o uso do texto literário na sala de aula;
- Rever aspectos da formação cultural dos povos latino-americanos, dedicando-se
atenção especial ao caráter híbrido, multicultural e multilíngue que faz parte da
constituição destes povos.
Métodos: O PELCA constitui-se, basicamente, por três grandes projetos. São eles:
1- ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA

Este projeto pretende instrumentalizar acadêmicos e professores para analisar e
interpretar textos literários a fim de alcançar uma compreensão mais aperfeiçoada
da arte literária em seus distintos gêneros, não apenas pela compreensão de seus
elementos constitutivos, mas também por meio de uma abordagem crítica que,
partindo destes elementos, leve o leitor ao entendimento do discurso em suas mais
variadas formas. Esperamos conseguir formar leitores mais conscientes e críticos,
contribuindo, assim, para a formação e aperfeiçoamento do profissional da área de
letras. O estudo das possíveis abordagens à narrativa, à lírica e ao drama, permite
uma compreensão mais profunda da importância da teoria na leitura de textos nos
quais conceitos como paródia, ironia, intertextualidade, polifonia, heteroglossia,
dialogia, metaficção historiográfica, entre outros, são estratégias constituintes do
discurso desmistificador que caracteriza as escritas no contexto da pósmodernidade. Alcançada a compreensão do uso destas estratégias, também a
leitura atinge um nível muito mais elevado e o profissional passa a desempenhar seu
papel com mais eficácia.
2- LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS
As atividades do “Literatório: a literatura em prática nas escolas”, pretendem levar
aos professores e estudantes da rede pública e privada de Cascavel atividades de
incentivo à leitura, prática de interpretação e análise de textos literários, bem como
apoio à formação continuada dos professores destes contextos, a fim de torná-los,
do mesmo modo como os acadêmicos do curso de letras que atuarão como
monitores das atividades planejadas, multiplicadores dos processos de incentivo à
prática de leitura da literatura nas escolas e de formação de leitores críticos e
conscientes do poder deste atividade como removedora de barreiras sociais,
contribuindo para a promoção da igualdade social. Espera-se, pois, como
desenvolvimento de uma série de ações extencionistas, contribuir para o processo
de formação de leitores críticos e de profissionais da área de educação capazes de
compreender o processo de leitura e de fazer deste uma prática constante em suas
atividades educacionais.
3- LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS INTERRELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS
Objetiva-se incentivar, preparar e orientar práticas de pesquisa e estudos em
literatura, história memória e sociedade, voltadas para as suas inter-relações e
dinâmicas. Assim, propõem-se ações voltadas à execução de atividades na área da
literatura e teoria literária. Deste modo, incluem-se nas atividades propostas
orientações a acadêmicos, discussões teóricas e apoio à realização do Seminário
Nacional de Literatura História e Memória, bem como ao Simpósio de pesquisa em
Letras da UNIOESTE. Com ações de apoio voltadas a estes eventos anuais,
oportuniza-se o debate e a reflexão acerca do fenômeno das inter-relações da
literatura, história, memória e sociedade, possibilitando a divulgação de
investigações desenvolvidas nestas áreas assim como em outras áreas afins,
executadas entre os professores, os graduandos e pós-graduandos do curso de
letras e outros. O projeto justifica-se pela necessidade das áreas mencionadas
terem um espaço propício para discutir e socializar os resultados de pesquisas
concluídas ou em andamento. O projeto prevê a realização de vários cursos, além
dos eventos já relacionados. Espera-se que este projeto, bem como o Seminário de

Literatura, História e Memória ao qual dará suporte, contribua com a expansão das
Pesquisas em Literatura e áreas afins, como tem ocorrido nas edições anteriores do
Seminário e do Simpósio, proporcionando um espaço de interação entre
professores, alunos e pesquisadores.
Resultados e discussões: Com a realização das atividades extensionistas
ancoradas neste programa, contribui-se para a revitalização do emprego do texto
literário na prática educacional, na formação de leitores capazes de abordar o texto
literário e dele extrair seus significados mais relevantes, auxiliando na formação do
gosto pela leitura e de profissionais da área da educação instrumentalizados à
abordagem ao texto literário, uma vez de posse dos principais aspectos teóricos que
se relacionam com a leitura, a formação do leitor e a prática de interpretação e
análise do texto literário. As ações do PELCA também colaboram de forma relevante
na conscientização da necessidade de abordar a competência cultural como um
componente indissociável do processo de ensino de línguas estrangeiras. O
contexto significativo criado numa sala de aula na qual rege a consciência da
necessidade de uma competência intercultural expande-se à sociedade. Neste
espaço maior, questões como a não-compreensão dos fenômenos de mestiçagem e
hibridização de hábitos e costumes presentes em todas as nações americanas
segue criando impasses a uma verdadeira conscientização de que nossa riqueza
cultural consiste, essencialmente, nestes traços que ainda geram sentimentos de
racismo, menosprezo, etc. Assim, os estudos desenvolvidos neste Programa atuam
no sentido de transformar essa realidade.
Conclusões: O PELCA é um programa de extensão que busca, entre outras ações,
aperfeiçoar a capacidade de análise do texto literário, como uma prática prazerosa,
por meio do emprego de teorias que alicercem tal prática e incentivar os estudos
multiculturais e interdisciplinares no âmbito escolar, promovendo, assim, o
reconhecimento do outro como seu semelhante, apesar das diferenças. Por meio
desse programa, seus projetos e cursos, oportuniza-se um espaço no qual se
desenvolvem atividades de abordagem ao processo de prática de leitura crítica,
além de atividades voltadas ao incentivo, divulgação e mostras de diferentes
manifestações culturais e as teorias que as sustentam na contemporaneidade, as
quais são estudadas e aplicadas continuamente sob a orientação de um profissional
capacitado para tal. Consideramos vital para o exercício pleno da cidadania obter o
pleno conhecimento e domínio da arte de ler, um processo em que cada novo passo
aprendido abre inúmeras possibilidades e indica novos rumos a prosseguir, sendo o
texto literário, por sua natureza aberta, um dos meios mais preciosos para seu
aprendizado que, necessariamente, começa pelo incentivo à leitura nos primeiros
anos de formação escolar, uma ação apoiada e incentivada pelo PELCA. As ações
do Programa volta-se para desenvolver a competência intercultural de todos que de
suas ações participam, oportunizando o reconhecimento da alteridade que se
materializa com uma visão crítica da cultura do próximo, de sua sociedade, tanto
presente quando passada. Ao promover a integração dos três eixos de ação da
universidade pública – ensino, pesquisa e extensão – o PELCA preocupa-se também
com o espaço apropriado para a divulgação e difusão dos conhecimentos gerados
nessas instâncias e nos diferentes segmentos da universidade, incluindo em suas
ações a promoção dos eventos de caráter cultural e científico: “Seminário Nacional
de Literatura, História e Memória” e o “Congresso Internacional de Pesquisas em
Letras da América Latina”. Tais ações são promovidas pelos integrantes do

Colegiado de Letras, do CECA, Do Programa de Pós-graduação em Letras e pelos
membros do grupo de pesquisa “Confluências da ficção, história e memória na
literatura”, com suas três linhas de pesquisa: “Literatura, cultura e ensino”;
“Literatura, história e memória” e “Linguagem literária e interfaces sociais: estudos
comparados”, vinculadas ao Programa de Pós-graduação strictu sensu – Mestrado e
Doutorado em Letras da Unioste/Cascavel. Da realização destes eventos surgem
publicações como os Anais e a Revista de Literatura, História e Memória que
possibilitam uma maior permanência do teor das discussões realizadas nos eventos
e sua circulação por outras Instituições de Ensino e Programas de Pós-graduação.
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A DESCRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE ARMA DE FOGO
Marcos Vinícius Dias Carrasco1
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Área: Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade: Pôster.
Palavras-Chave: Descriminalização; Posse; Arma;
Resumo:
Quando de sua publicação (em 22.12.2013), a redação original atribuída aos arts. 30
e 32 da Lei 10.826/03 provisionou uma vacatio legis diferida para o início da
produção dos efeitos do art. 12 daquele diploma, aventando aos possuidores e
proprietários de armas de fogo a possibilidade de regularizar a situação daqueles
bens ou de, mediante justa indenização, entregá-los à autoridade policial.
Vislumbra-se, desta forma, um verdadeiro ato de condescendência do legislador,
que ciente da impossibilidade de imediata absorção daquele tipo pelo ordenamento
jurídico que lhe era contemporâneo e considerando a necessidade de implantação
de políticas de conscientização, propugnou a suspensão temporária de sua vigência.
No entanto, dadas às proporções do impacto que seria ocasionado, tal sequer
produziu efeitos, pois antes de sua entrada em vigor foram editadas as Leis
10.884/04, 11.118/05 e 11.191/05, que reiteradamente procrastinaram a eficácia
daquela norma com vistas à instauração de um cenário que tornasse viável a
imposição de uma sanção aos proprietários de armas ainda não regularizadas (tal
fato, inclusive, restou bem demonstrado no Projeto da Medida Provisória 417/08).
Como reflexo deste cenário, após sua edição, a Medida Provisória 417/08, foi
convertida na Lei 11.706/2008 que, assim como suas antecessoras, estendeu o
prazo da vacatio até que o advento da Lei 11.922/2009 novamente prorrogasse a
produção dos efeitos do art. 12 da Lei 10.826 até o dia 31 de dezembro de 2009,
data após a qual, a posse irregular de arma de fogo passou a ser incriminada.
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Todavia, em 06 de maio de 2011, o Ministério da Justiça publicou a Portaria
797/2011, por intermédio da qual, sem pré-determinar um prazo, consolidou a
possibilidade de qualquer proprietário de arma de fogo entregar este bem à
autoridade policial sem que tal ato acarretasse qualquer reprimenda, abolindo, ainda
que temporariamente, a atipicidade da pose de arma, eis que, por se tratar de norma
penal não incriminadora (que não se adstringe às cominações do princípio da
reserva legal), tal preceito bem pôde afastar a eficácia daquele tipo penal.
Deste modo, partindo do método indutivo e mediante uma análise quantitativa,
bibliográfica e documental, o presente estudo almeja robustecer as bases que
norteiam a abolitio criminis temporária que foi instaurada pela Resolução 797 do MJ.
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A UNIÃO HOMOAFETIVA PELO VÍNCULO MATRIMONIAL
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Área 03: Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade de apresentação – Pôster.
Palavras-Chave: Casamento homoafetivo; interpretação conforme; hermenêutica.
Resumo:
Certa celeuma já houve no ordenamento jurídico pátrio quanto à possibilidade do
reconhecimento da união estável havida entre pessoas do mesmo sexo. Tal
impasse, no entanto, foi sanado quando do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4277 e da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental de nº. 132.
Esta decisão, no entanto, se limitou a declarar viável o reconhecimento da união
estável entre homossexuais, sem, no entanto, se pronunciar sobre a possibilidade
destas pessoas fomentarem seus vínculos de afeto pelos laços do matrimônio.
Com efeito, dada a lacuna deixada por aquele julgamento, doutrina e jurisprudência
têm divergido sobre o tema, eis que, uma primeira corrente de pensamento,
preconizando a necessidade de uma análise gramatical das disposições dos arts.
1.514, 1.517, 1.535 e 1.565, do CC e do art. 223, § 3º, da CF, sustenta que a
constituição do vínculo matrimonial só se faz possível para casais heterossexuais,
conquanto que uma segunda corrente (adotada, inclusive, pelo STJ) aduz que tal
análise deve transpassar os limites daquela técnica de hermenêutica para sob as
diretrizes de uma “interpretação conforme” entre aqueles dispositivos e as normas
diretivas constantes nos arts. 1º, III; 3º, IV; 226, caput e § 7º, da CF, extrair a
verdadeira vontade da lei e, assim, viabilizar o casamento homoafetivo.
Esta última tese prospera, precipuamente quando se tem em conta que deveras
incongruente seria a defesa do ideal de um estado democrático de direito que,
fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da não discriminação,
permite que em seu bojo se robusteçam perniciosos e insólitos ideais conservadores
que já se demonstram decrépitos diante da ideologia da sociedade hodierna.
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Cortejando este último posicionamento, a Corregedoria de Justiça do Paraná, após
análise dos autos de consulta 2013.49650-9/000, com vistas à uniformização dos
julgados estaduais, emitiu uma Instrução Normativa por meio do qual determinou
que doravante (uma vez observados os ditames legais) fossem deferidos os pedidos
de conversão de união estável de pessoas do mesmo sexo em casamento civil.
Assim, através do método indutivo, este estudo busca robustecer a tese favorável à
possibilidade da constituição do vinculo matrimonial entre pessoas do mesmo sexo.
Contato:
Marcos V. D. Carrasco: Cel.: (45)9912-8694; E-mail: mv.carrasco@hotmail.com
Adriana da Silva: Cel.: (45) 9956-2720; E-mail: adrianadireito2011@hotmail.com

AUMENTO DAS APREENSÕES DE ADOLESCENTES PELA PRÁTICA DE ATOS
INFRACIONAIS EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON E A ATUAÇÃO DO NEDDIJ
NA DEFESA JUDICIAL

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Elizângela Treméa Fell1
Bárbara Lúcia Almeida Barbosa2
Jésica Sarturi3
José Augusto Hillmann Xavier4
Michelli Cristina Kunzler5
Mayara Regina Dadalt Santos6
Pollyana Tamaio Zaninelli7
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Direitos; Defesa; Ato infracional.

RESUMO
O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude
(NEDDIJ) é projeto desenvolvido pelo Governo do Estado do Paraná/ SETI
(Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), que possui
atuação, exclusivamente, em cidades que sediam campi das Universidades
Estaduais que ofertam o Curso de Direito. Em Marechal Cândido Rondon, o projeto
está localizado junto à UNIOESTE, em local cedido pela Universidade junto ao bloco
destinado às práticas jurídicas. Desde o ano de 2007, o NEDDIJ desenvolve suas
atividades objetivando prestar assistência judiciária gratuita à população da
Comarca, que envolve além da cidade sede, as cidades vizinhas de Nova Santa
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Rosa, Mercedes, Quatro Pontes, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste, no que tange
às necessidades ligadas à promoção e defesa dos direitos da infância e juventude;
tais como, em maior proporção, a realização de defesa dos adolescentes/crianças
envolvidos na prática de atos infracionais. Desta forma, diante da recente
publicação, pela 2ª Companhia da Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon, na
mídia municipal, de dados sobre o aumento expressivo de menores apreendidos
pela prática de atos infracionais, no período de janeiro e fevereiro do corrente ano, o
presente estudo objetiva demonstrar a atuação do NEDDIJ, correlacionando sua
atividade com os números divulgados de forma a demonstrar seu relevante papel na
comunidade, bem como trazer ao público, os dados estatísticos sobre os
atendimentos realizados. Deste modo, torna-se possível concluir que o Projeto
possui relevância no atendimento aos casos em que a infância e juventude figura
como titular de direitos ou de deveres, uma vez que é membro integrante do sistema
de garantias e de direitos das crianças e adolescentes, além de proporcionar
pesquisa, extensão e confronto entre a teoria acadêmica e a realidade prática.

INTRODUÇÃO
O NEDDIJ – Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e
Juventude, sediado na UNIOESTE/ Campus de Marechal Cândido Rondon, atua na
defesa, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes com domicílio
nas cidades pertencentes à esta Comarca, por meio de convênio estabelecido pela
UNIOESTE com o Programa Universidade Sem Fronteiras, Secretaria de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI e o Governo do Estado do Paraná,
através da Incubadora de Direitos Sociais.
Em uma de suas atribuições, o NEDDIJ realiza a defesa judicial de crianças
e/ou adolescentes autores de atos infracionais, sendo este definido pelo ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente – em seu art. 103 como sendo a conduta
equiparada ao crime ou contravenção penal. Ainda, o Estatuto prevê que ao menor
comprovadamente autor de ato infracional será aplicada medida socioeducativa, em
detrimento da aplicação de sanção penal, tendo em vista sua condição de ser
humano em desenvolvimento.
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Diante disso e da recente publicação, pela 2ª Companhia da Polícia Militar
em Marechal Cândido Rondon, pertencente ao 19º Batalhão da Polícia Militar do
Estado do Paraná, em mídia impressa, falada e televisiva, de dados sobre o
aumento expressivo de menores apreendidos pela prática de atos infracionais na
cidade sede, no período de janeiro e fevereiro do corrente ano, o presente estudo
objetiva demonstrar a atuação do NEDDIJ, em sua faceta garantidora do direito
fundamental da defesa judicial da infância e juventude, correlacionando sua atuação
com os números divulgados de forma a demonstrar seu relevante papel na
comunidade, bem como trazer ao público, os dados estatísticos sobre os
atendimentos realizados.

CONTEXTO DA AÇÃO
A ação se desenvolve na Comarca de Marechal Cândido Rondon,
exclusivamente na cidade sede, diante da divulgação de dados alarmantes sobre as
apreensões de menores envolvidos na prática de atos infracionais, no período de
janeiro e fevereiro do corrente ano, pela 2ª Companhia da Polícia Militar em
Marechal Cândido Rondon, pertencente ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Estado
do Paraná, em mídia impressa, falada e televisiva.
Os dados mostram que, em comparação com o mesmo período do ano de
2012, houve um aumento de aproximadamente 300% no número de menores
apreendidos por envolvimento com a prática de atos infracionais.
Tais dados estatísticos são fruto do mapeamento das apreensões realizadas
pela PM na cidade, sendo disponibilizados ao Núcleo sob a responsabilidade do
sigilo profissional e ético quanto à identidade dos envolvidos.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Conforme já exposto, as ações do NEDDIJ se desenvolvem através da
promoção da defesa dos direitos e obrigações de crianças e adolescentes na
Comarca de Marechal Cândido Rondon.
No presente caso, levando como premissa o objeto do presente estudo, a
atividade do NEDDIJ tem como objetivo a defesa e garantia de direitos
fundamentais, aos menores autores de atos infracionais levados à representação,
em juízo, pelo Ministério Público, mediante Boletim Circunstanciado de Ato
Infracional realizado em fase de investigação, pela Polícia Civil.

A população beneficiada com a atuação do Projeto se constitui dos menores
processados judicialmente na Comarca pela suposta prática de ato infracional bem
como suas famílias, mediante a gratuidade da assistência jurídica.
Para tanto, a metodologia utilizada pelo NEDDIJ é o acompanhamento da
fase processual e, eventualmente, executória de medida socioeducativa, além do
acompanhamento técnico-jurídico em audiências, realização de defesa escrita,
interposição de recursos, habeas corpus, petições intermediárias e demais atos que
visam a proteção e garantia dos direitos fundamentais dos autores de ato infracional.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
Os dados fornecidos pela Polícia Militar retratam todas as ocorrências que
tiveram adolescentes como envolvidos, independentemente da natureza da
ocorrência.
No período de janeiro e fevereiro/2012, o total de apreendidos por
envolvimento na prática de atos infracionais foi de 10 menores, sendo que, para o
mesmo período no ano de 2013, totalizaram-se 45 apreendidos, ou seja, um
aumento expressivo de aproximadamente 300% em relação ao ano anterior.
Estatisticamente, o total anual de apreensões de menores no ano de 2012
contabilizou 85 envolvidos, sendo que para o primeiro bimestre do corrente ano, a
soma prévia se dá em aproximadamente 50% do total das apreensões do ano
anterior.
Os números são expressivos e de enorme importância para a análise do
contexto social a que estão submetidos os envolvidos.
Isso porque, das apreensões 45 realizadas, 17 foram por condutas
tipificadoras do ato infracional de tráfico de drogas, 08 por furto qualificado, 05 por
porte ilegal de arma branca, 04 por furto simples e mais 04 por receptação. As
demais apreensões dizem respeito, em menor proporção, ao fornecimento de
substâncias capazes de produzir dependência física/psíquica, dirigir veículo sem
habilitação, roubo, estelionato, uso de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo,
etc., todas essas com menor proporção na participação do total de apreensões.
É importante destacar ainda que os números apresentados já se encontram
acrescidos das ocorrências registradas apenas pela Polícia Civil na cidade de
Marechal Cândido Rondon, em operações especiais desenvolvidas pelo DENARC –
Divisão Estadual de Narcóticos, destacamento de Cascavel/PR, a exemplo da

Operação Verão/2013, a qual resultou na apreensão de 04 adolescentes, envolvidos
em porte ilegal de arma de fogo (01 ocorrência) e tráfico ilícito de entorpecentes (02
ocorrências, uma delas com 02 autores).
Deste modo, verifica-se que 38 apreensões – 17 tráficos, 08 furtos
qualificados, 05 portes de arma branca, 04 furtos simples e 04 receptações – são
decorrentes de atos infracionais praticados consequentemente ao tráfico ilícito de
drogas propriamente dito ou de condutas interligadas a ele. Outra consideração a
ser feita diz respeito ao espaço de tempo no qual são registradas as atividades
infracionais, pois correspondem aos meses em que geralmente são gozadas as
férias – laborais e escolares – pela população: janeiro/fevereiro. Tal observação
decorre, novamente, do número de autores envolvidos com as práticas infracionais
no período destacado, pois, conforme já dito, a soma de apreensões no período
passado foi de 10, sendo que para o mesmo período, no ano de 2013, houve 40
apreensões.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados apresentados estatisticamente pela Polícia Militar, na
cidade de Marechal Cândido Rondon, é possível chegar-se às seguintes conclusões:
A prática de atos infracionais na região está intimamente relacionada ao
tráfico ilícito de drogas – nacional e internacional – e suas condutas afins, sendo que
as condutas que não são tipificadas como tráfico, são ações que garantem a sua
existência, dando suporte ou financiamento para a atividade.
Outra conclusão diz respeito ao período do ano em que as atividades são
praticadas. Observou-se que a maior incidência das ações, em comparação a todos
os meses do ano, se deu mais intensamente em janeiro e fevereiro, tanto em 2012
como no corrente ano. Uma possível justificativa para o dado se dá pelo fato de que
tal período representa o gozo das férias, tanto para as vítimas, que saem de suas
casas, deixando-as desprotegidas – para os casos de furtos, que somaram 12 ações
(furto qualificado + furto simples) – como para os próprios autores dos atos, pois é
período de férias escolares e representa maior tempo ocioso e dedicação à prática
de ilícitos.
Inobstante aos dados, em todas as ocorrências para as quais foram lavrados
Boletins Circunstanciados de Ato Infracional, sendo, posteriormente, oferecida
representação pelo Ministério Público em desfavor dos autores, o NEDDIJ foi

nomeado, inicialmente, para realizar a defesa técnica-jurídica em 100% (cem por
cento) dos casos8, realizando o acompanhamento dos processos até o trânsito em
julgado, demonstrando assim sua imensa relevância social, visto que atua como
garantidor e protetor das garantias fundamentais, como o contraditório, a ampla
defesa e o devido processo legal.
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Resumo: A violência pode ser manifestada de varias formas (física, verbal,
psicológica) e em diferentes lugares (no trabalho, escolas, bairros e nos lares). O
bullying não pode ser confundido como toda e qualquer expressão de violência. Na
verdade, o bullying é uma forma de violência que ocorre entre pares nas escolas,
seja nos corredores, nas salas de aula, no pátio na hora do recreio e na saída da
escola. Quando ocorrem ações conexas ao bullying, muitas vezes, nota-se que elas
passam despercebidas pelos professores, direção e funcionários da escola. A falta
de informação sobre o que é o bullying e quais são suas consequências levam pais
e professores a acreditarem que algumas ações não passam de uma brincadeira da
idade e, por conseguinte, não tomam às providências cabíveis para a prevenção ou
contenção dos fatores que propiciem essa prática no ambiente escolar. Como o
bullying é considerado um problema de saúde pública, este estudo procura discutir
os cuidados que devem ser observados antes que ele atinja seu estágio mais crítico.
Neste sentido, apresentamos a percepção dos alunos em relação a este assunto.
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Para tanto, entrevistou-se 347 alunos, em oito escolas da rede municipal, da cidade
de Marechal Candido Rondon. De posse das entrevistas, percebeu-se que para
compreender o bullying é necessário embasamento teórico e pesquisa de campo
que supram questões como: o que é o bullying? Quais são os fatores que levam um
aluno a ser um bullie? Quais são as consequências à vítima e agressor? Como os
alunos se posicionam frente a uma situação de bullying e até que ponto uma
determinada situação pode ser considerada bullying ou não? Assim, a partir de um
questionário individual, verificamos que para a maioria dos alunos o significado de
violência (conceito correlacionado diretamente ao bullying) são agressões praticadas
contra o corpo, ou seja, físico - o que indica, por falta de conhecimento, a
probabilidade de esses alunos estarem praticando ou sofrendo bullying. Os alunos
entrevistados não compreendem que atacar o outro de maneira a afetar seu
psicológico é uma das principais formas de violência que trarão consequências ao
desenvolvimento social daquele aluno. Sendo assim, defendemos que os alunos
precisam saber o que é o bullying e saber da importância de se colocar no lugar do
outro, para o bem-estar social exigido no ambiente escolar.
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DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE: NOVO PARADIGMA DO SÉCULO XXI
Área Temática: Direitos Humanos
Adriana do Val Alves Taveira1
Paula Regina Antunes2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Meio ambiente. Direitos Humanos. Desenvolvimento sustentável.
Resumo: Esta pesquisa foi elaborada durante as práticas de estudo dirigido
realizadas junto ao Núcleo de Direitos Humanos, e aponta para a reflexão acerca da
do meio ambiente enquanto direito integrante dos direitos humanos, em virtude da
busca incessante pela geração e comercialização de riquezas, o que tem levado a
humanidade a uma grande crise ambiental, sendo necessário uma mudança de
paradigma da Ciência Jurídica no que diz respeito ao meio ambiente. Diante disto, a
Constituição brasileira de 1988 se configura como uma das mais evoluídas na tutela
ambiental, tratando o meio ambiente enquanto um direito fundamental humano.

Introdução
Em meio ao desenvolvimento das ciências e tecnologias e o acelerado
crescimento populacional, os problemas sociais associados a sérios impactos ao
meio ambiente e irrestrito consumo dos recursos naturais, estão gerando amplas
discussões sobre as condições necessárias que venham garantir a permanência da
vida no planeta, buscando-se assim, soluções e modelos de desenvolvimento
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sustentável. Frente a esse cenário, impõe-se a civilização uma nova atitude no
sentido de se estabelecer um ordenamento jurídico que ofereça sustentabilidade
para as atuais e futuras gerações, voltado para a preservação e uso consciente do
meio ambiente.
Assim

sendo,

sob

essa

nova

ótica

de

comportamento,

o

Estado

contemporâneo tem o dever e a necessidade de atuar na garantia da qualidade de
vida e do equilíbrio do meio ambiente para as civilizações atuais, mas também para
as futuras gerações, através de novas práticas para o uso racional dos recursos
naturais e a manutenção do bem-estar e das condições de vida.
O presente trabalho busca refletir sobre a necessidade de pensar em um
meio

ambiente

enquanto

um

direito

humano,

a

fim

de

se

estabelecer

comportamentos positivos em relação ao meio ambiente, atuando na construção ou
reconstrução de valores dos cidadãos e consumidores, para a preservação e uso
consciente do meio ambiente.

Objetivos
O objetivo deste estudo teórico pesquisa é a busca do despertar para uma
necessária mudança de paradigma, qual seja, tratar o meio ambiente como direitos
humanos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, e contribuindo para uma
sadia qualidade de vida dos indivíduos.

Metodologia
Este estudo desenvolveu-se ao longo de um semestre letivo junto às práticas
de estudo dirigido (leituras e análises de textos e questões relacionadas ao meio
ambiente sustentável) com a equipe do Núcleo de Direitos Humanos. A pesquisa
que direcionou a elaboração deste texto caracteriza-se como qualitativa, na medida
em que busca aprimorar o conhecimento de estudantes de várias áreas, dentre eles
Curso de Direito da Unioeste- Campus de Francisco Beltrão em relação aos
princípios que regem o meio ambiente. As práticas de estudo aconteciam
semanalmente durante duas horas-aula. Os textos para estudo foram selecionados
previamente pela professora coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, sendo
os mesmos utilizados como bases conceituais para preparação de artigos que
contribuam para o desenvolvimento de práticas contempladas no Projeto de
Extensão desenvolvido pelo Núcleo de Direitos Humanos perante a sociedade de

Francisco Beltrão, no sentido de conscientizar a importância da preservação do meio
ambiente para as presentes e futuras gerações.

Fundamentação Teórica
Com a intenção de satisfazer suas necessidades, o homem aumenta sua
capacidade de intervir na natureza, surgindo conflitos e tensões com relação ao uso
do espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível. Paralelamente, a
humanidade vem assumindo uma consciência individual com o passar do tempo.
Cada vez mais, deixa de se sentir integrada com o todo e de assumir a noção de
parte da natureza. Atua de forma totalmente desarmônica com o ambiente,
causando grandes desequilíbrios ambientais (Guimarães, 1995).
A constatação de que o avanço tecnológico tem sido associado à
degradação do meio ambiente faz crescer o interesse mundial pela preservação
ambiental, considerando que o futuro da humanidade depende da relação
estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais
disponíveis.
Nesse sentido, a proteção do meio ambiente passa a ser assumida como uma
função pública e privada, cujo exercício se relaciona com os direitos fundamentais
da qualidade de vida e a utilização racional e sustentável dos recursos naturais.
Percebe-se que, paralelamente, a educação ambiental passa a ser um
instrumento e processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam
consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades,
experiências e determinação que os tornem aptos a agir e resolver problemas
ambientais, presentes e futuros (DIAS:1992).
Outro marco legal de suma importância para o meio ambiente, foi a Lei nº
6.938, de 31.8.1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, também
evidenciou a capilaridade que se desejava imprimir a essa dimensão pedagógica no
Brasil, exprimindo, em seu artigo 2º, inciso X, a necessidade de promover a
"educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente”.
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no seu artigo 225
(Brasil, 1988), estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, [...]

cabendo ao Poder Público promover a Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.
Com o advento da Carta Magna, o meio ambiente passa a ter como escopo a
defesa e a preservação do meio ambiente e o homem deve atuar lado a lado. Em
outras palavras, significa dizer que, o meio ambiente deve ser ecologicamente
equilibrado, e todos são titulares desse direito, não se reportando a um único
individuo, mas deve ser extensivo a uma coletividade de pessoas indefinidas que
almeja a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.
Nessa ótica, a inclusão do meio ambiente como uma das esferas dos direitos
humanos, se faz necessário “buscar maior aproximação entre eles, porquanto
correspondem aos principais desafios de nosso tempo, a afetarem em última análise
os rumos e destinos do gênero humano”. (CANÇADO TRINDADE,1993)
Dessa forma, considerando que a vida humana depende do meio ambiente
sadio e equilibrado para continuar se manifestando no planeta, a preocupação de
abordar o meio ambiente enquanto direitos humanos, “significa zelar pela própria
sobrevivência do homem"( FREITAS:1998).
Pode-se definir direitos humanos como “direitos fundamentais da pessoa
humana – considerada tanto no seu aspecto individual como comunitário – que
correspondem a esta em razão de sua própria natureza” e que devem ser
reconhecidos e respeitados por todo poder e autoridade (José Constan Tobeñas
(apud COMPARATO, 2001, p. 40)
Assim sendo, os Direitos Humanos de Primeira Geração são aqueles direitos
individuais assegurados a toda pessoa humana, conquistados na Revolução
Francesa, e estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Os Direitos Humanos de Segunda Geração são os direitos sociais, civis e
políticos, tendo origem na Revolução Industrial, onde o Estado passa a intervir para
assegurar direitos aos indivíduos.
A Terceira Geração dos Direitos Humanos são os direitos de solidariedade, a
proteção do patrimônio histórico, cultural e ambiental, com a intenção de repreender
os danos ambientais, e assegurar uma vida digna, para as gerações presentes e
futuras.

E por fim, a Quarta Geração de Direitos Humanos e que desponta no cenário
internacional, sendo alvo de discussões em razão dos efeitos da revolução da
biotecnologia na vida humana, como a biociência, alimentos transgênicos,
clonagem, inseminação artificial e outros.
O doutrinador Norberto Bobbio, afirma que "o mais importante deles é o
reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito de viver num ambiente não
poluído. (BOBBIO:2004)
Portanto, a proteção ao meio ambiente deve ser considerada como um
instrumento para se conseguir o cumprimento dos direitos humanos, de forma que
qualquer lesão praticada ao ambiente importará em infração a outros direitos
fundamentais do homem, como a vida, a saúde, o bem estar.
Nessa linha, o meio ambiente passa a ser protegido internacionalmente, para
todas as Nações e todos os povos. A Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, foi um grande marco
ambiental, onde a discussão residia na preocupação do desenvolvimento
econômico, sendo que dependia da sustentabilidade do meio ambiente. Também
definiu-se, pela primeira vez, a importância das ações educativas nas questões
ambientais, o que gerou o primeiro “Programa Internacional de Educação
ambiental”, obtendo consolidação em 1975 pela Conferência de Belgrado.
Nesse sentido, o meio ambiente, no âmbito internacional, ganhou status de
direitos humanos, por ser essencial para que o ser humano possa gozar dos direitos
humanos fundamentais, dentre eles, o próprio direito à vida.
Portanto, o meio ambiente como direito reconhecido no âmbito internacional e
consagrado no direito pátrio pela Constituição Federal, é compreendido como direito
fundamental e, por via de conseqüência, também um dos Direitos Humanos
relacionados diretamente à qualidade de vida do ser humano.

Discussão/análise
O grande desafio da atualidade é conciliar um desenvolvimento democrático e
sustentável que garantam a conservação e proteção ambiental. Desta forma, inferese que o meio ambiente é onde se expande a vida humana e o mínimo que o ser
humano pode fazer, é preservá-lo. Por isto, todo o desenvolvimento econômico-

social deve ser compatibilizado com a presunção da qualidade do meio ambiente e
do equilíbrio ecológico.
Assim, constata-se que a proteção ao meio ambiente pode ser considerada
como um meio para se conseguir o cumprimento dos direitos humanos, pois na
medida em que ocorre um dano ao ambiente, conseqüentemente, haverá infração à
outros direitos fundamentais do homem.
Logo, é possível afirmar que, sempre que houver uma violação ao meio
ambiente, haverá uma violação aos direitos humanos.

Considerações
Contudo exposto, buscou-se analisar o meio ambiente enquanto esfera dos
direitos humanos, isso porque a Constituição Federal de 1988, estabeleceu a
preocupação de preservar o ambiente para gerações futuras, e como meio para a
própria subsistência e existência da vida humana.
Portanto, é possível incluir o meio ambiente saudável e equilibrado como um
dos direitos fundamentais humanos. Por outro lado, o desenvolvimento sócioeconômico e cultural dos povos deve ocorrer tendo em vista o paradigma da
utilização racional dos elementos naturais, sob pena de se estar privando as
populações do direito humano a uma vida digna.
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Modalidade de Apresentação – Pôster.
Palavras-Chave: Fuga; Condenado; Responsabilidade.
Resumo: A Lei de Execuções Penais (Lei 7210/98) estabelece em seu artigo
107 que ninguém será recolhido sem a guia expedida pela autoridade
judiciária. Logo, é patente que a pessoa, uma vez institucionalizada, está
recolhida com o devido conhecimento das autoridades Judiciárias/Estatais,
portanto, nesta relação, o Estado está na posição de garantidor.
Não menos importante é a disposição do artigo 5°, inciso XLIX da Constituição
Federal que assegura ao preso o respeito à integridade física e moral.
Ademais, o artigo 3° da Lei de Execuções afirma que ao condenado e ao
internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou
pela Lei. No tocante à responsabilização civil do Estado, analisando-se as
teorias existentes no ordenamento brasileiro, salta aos olhos a adequação da
teoria do risco administrativo (responsabilidade objetiva) em detrimento da
teoria da culpa administrativa (responsabilidade subjetiva).
O artigo 37, §6° da Constituição Federal retrata a responsabilização do Estado,
objetivamente, adotando-se a teoria do risco administrativo, ou seja, o Estado
se responsabiliza pelo dano causado pela atuação (ação) de seus agentes,
desde que estes estejam nesta qualidade. Quando o dano originar da omissão
da Administração pública, o Estado responderá consoante a teoria da culpa da
administração, ou seja, culpa anônima, devendo a vítima do dano comprovar a
inexistência, mal funcionamento ou atraso na prestação do serviço.
Neste sentido, levando-se em consideração a posição de garantidor do Estado
em relação ao custodiado, torna-se salutar a adoção da teoria do risco
administração, sob pena de, aplicando-se a teoria da culpa administrativa, o
Estado, apesar de garantidor, furtar-se do dever de indenizar (caso fortuito).
Em linhas gerais, este estudo compatibilizou as teorias da responsabilidade
estatal com os ditames Constitucionais afetos à área criminal, bem como o
substrato principiológico, buscando fomentar discussões sobre o tema. Para
tanto, abordou-se o tema de maneira qualitativa, bibliográfica e documental.
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METODOLOGIA DE ABORDAGENS DA SEXUALIDADE EM AMBIENTES
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Modalidade: Oficina
Palavras-chave: Orientações na educação sexual; LGBT; Diversidades sexuais.
Resumo: A presente oficina é voltada às pessoas interessadas no tema de diversidades sexuais
e que necessitam de ideias para trabalharem o tema, principalmente em ambiente escolar. O
grupo de extensão pretende, por meio dos documentos oficiais e de outras bases teóricas,
expor maneiras de explorar o assunto, de forma dinâmica e objetiva, a fim de orientar e
conscientizar.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esta oficina dispõe-se a discutir as questões relacionadas à sexualidade no âmbito
acadêmico e/ou escolar, de maneira que possa estabelecer discussões e sobre as problemáticas
acerca da sexualidade na escola e nas salas de aula.
Para tanto, organizamos uma oficina para trabalhar com professores e ou alunos
interessados na abordagem dessas questões que dizem respeito tanto aos temas transversais
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante, PCNs), quanto à educação para a
cidadania e o convívio harmônico entre os indivíduos.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9394/1996, uma nova perspectiva dentro
dos temas cotidianos e por meio da aprendizagem reflexiva e crítica de forma que consiga a
construção cidadã através dos temas transversais: saúde, pluralidade cultural, ética, meio
ambiente e orientação sexual.
Porém, a temática de orientação sexual é muito limitada, sendo pautada de forma
pontual e muitas vezes com um conhecimento teórico pouco aprofundado, por diferentes
motivos, como professores com pouca qualificação para trabalhar o assunto, não conseguem
contextualizar a sexualidade com a vida social e política, tampouco com a cultura ou historia,
além de não levarem em consideração os jovens como parte do processo. Com isso é muito
importante se ter um conhecimento aprofundado, trabalhando esse tema transversal proposto
pela LDB (1996) de maneira multidisciplinar e que consiga contribuir com a construção de
um melhor caráter para o aluno.
As discussões sobre o tema “sexualidade” está cada vez mais presente na sociedade
atual, seja por conta das manifestações por direitos e afirmações dos grupos minoritários, a
comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (doravante, LGBTT), seja
pelos embates promovidos pelos meios de comunicações entre grupos com interesses diversos
(religiosos, defensores de direitos humanos e outros), seja pelo próprio interesse da escola em
coloca na ordem do dia discussões acerca desse tema no ambiente escolar.
Nós, integrantes do Programa de Defesa de Direitos Humanos LGBTT, estamos
acompanhando essas discussões, porque elas nos dizem respeito, e pensando em estratégias
para que se possa propor para a escola formas de discussões que coloquem os
alunos/professores/pais e interessados também a par do que se discute nos meios de
comunicação, principalmente.
Os discursos midiáticos têm papel fundamental na construção de sentido sobre à
sexualidade do brasileiro e mundial, pois difundem uma pretensa ilusão de veracidade e

objetividade sobre o que é significado. Além disso, compreender a forma como circulam, no
Brasil e no mundo, os sentidos sobre à sexualidade é compreender de que maneira o tema
redesenha o Brasil no cenário internacional.
Além disso, reconhecemos a força que a mídia tem na construção (circulação) do
imaginário, responsável pelo sentimento de identidade que nos dá a medida da nossa
singularidade, conferindo-nos a ilusão da unidade e da totalidade do discurso veiculado pela
mídia. A importância da imprensa, nos dias de hoje, sobretudo, se dá, também, quando os
textos jornalísticos ganham mais espaços em sala de aula (em todos os níveis de
escolarização), o que lhe confere um grande poder na constituição desse sentimento de
identidade (citado acima) e ainda porque, presentes em sala de aula, auxiliam na educação, na
divulgação dos sentidos que são construídos através da veiculação de textos.
Sobre o aspecto pedagógico dos textos midiáticos, Beacco & Moirand (1995)
conferem um aspecto didático aos discursos das mídias (sem mencionar diretamente o
discurso jornalístico), já que, para transmitir informações sobre acontecimentos, eles
aparecem atravessados por desenhos (mapas, figuras etc.), esquemas, além de definições,
explicações, estatísticas, questionamentos e citações de autoridades (MARIANI, 1998, p. 61),
enfocando, dessa forma, um acontecimento singular através de generalizações feitas a partir
de um campo de saberes já estabelecido.
Os jornais falam sobre, portanto, explicam o mundo como se se encontrassem fora
dele, ou seja, como se a função do jornal fosse apenas a de relatar os fatos tais quais se
apresentam, efeito de literalidade, e, assim, reforçam-se os mitos, construídos em torno do
discurso jornalístico, de veracidade, de objetividade, de neutralidade e de imparcialidade.
A linguagem, portanto, passa a ser concebida (e vendida) apenas como um
instrumento de comunicação de significações que são definidas independentemente do
funcionamento da linguagem, isto é, “informações”, mascarando a sua ligação com a prática
política ou obscurecendo esta ligação.
Ao introduzir o meio de comunicação, como jornais e revistas para atividades
pedagógicas, não se pode esquecer das próprias condições de produção das notícias e os
efeitos de sentido decorrentes destas mesmas condições. Nesse sentido, deve-se buscar, um
dos nossos objetivos aqui neste projeto, compreender como objetos simbólicos, por definição
não-transparentes, produzem sentidos, e os gestos de interpretação realizados pelos sujeitos.
(ORLANDI, 2002, p. 27).

2. OFICINA

2.1 DINAMICA DE INTRODUÇÃO
Será realizada em duas etapas introdutórias para a posterior discussão do tema.
Primeiramente no momento em que os participantes entrarem em sala, será afixado em suas
testas denominações contendo a forma como os integrantes dos grupos minoritários
expressam sua sexualidade (por exemplo, Travesti, gay, lésbica, profissional do sexo etc.).
Tendo como objetivo identificar as situações de preconceito em relação à sexualidade,
busca-se atingir a perspectiva do olhar do próximo para com a condição sexual que cada um
possui escrito na placa, e a provável vivência diversificada nas relações sexuais e sociais.
Nesse primeiro momento os participantes não saberão qual nomenclatura lhe foi
atribuída na entrada da sala.

2.2 ESQUETE DO OUTING
Assim que acomodados, os participantes assistirão uma esquete em tom de paródia de
um vídeo que viralizou na internet, no qual o filho finge ser homossexual atendendo a um
telefonema na presença da mãe, que não sabe da brincadeira, assumindo estar apaixonado por
outro rapaz. No começo a mãe agride o filho verbalmente exigindo explicações, essas
agreções evoluem de verbais para físicas, apesar do tom humorístico do vídeo causado pelas
reclamações satíricas que o filho faz ao apanhar, por trás há um tom de preocuapação social,
pois quantos jovens não são agredidos em nossa sociedade ao assumirem sua sexualidade?
Partindo da preocupação supracitada, pretendemos encenar a mesma situação, mas ao
contrário, um filho homossexual assumindo a seu pai que é heterossexual e tom de
brincandeira, levando aos participantes questionarem as forças e relações de preconceitos que
agem em nosso cotidiano, vale lembrar que os participantes seguirão sem saber as
nomenclaturas que receberam até o final de toda a oficina.

2.3 ATIVIDADE PRINCIPAL
A atividade consiste na exposição de acontecimentos corriqueiros, mas desafiadores,
aos participantes, para reflexão em grupo. Tais situações poderiam acontecer em qualquer
escola, e foram montados e pensados previamente pelo grupo.
Divididos em três grupos (ou mais, conforme necessidade), irão receber as situações
por escrito e, em seguida, analisar e discutir em grupo (por 10 a 15 minutos) sobre o que
poderia ser feito em relação aquele episódio.
Após a discussão, o grupo deverá eleger alguém (ou mais pessoas) para apresentar a
síntese da discussão e a quais conclusões chegaram. Para finalizar, ouvir a opinião dos demais

grupos, a fim de construir a melhor abordagem e aprofundá-la, caso o episódio tivesse
ocorrido na prática. Além disso, ao fim de todas as discussões, o grupo propõe uma
explanação acerca do tema “homossexualidade”, voltado, principalmente, para as
nomenclaturas LGBT, objetivando a desmistificação de certos termos e clareando outros.
A seguir, um exemplo de situação, citada em BRASIL (2010, p.36):
Catarina tem faltado às aulas sistematicamente. Estranhei o fato
porque, embora não seja uma aluna muito aplicada, sempre gostou da escola.
Conversei com uma amiga dela e descobri que Catarina não tem vindo ao
colégio porque está com medo. Ela tem recebido bilhetes com palavras
ofensivas e ameaça de surras. Catarina é lésbica. Um grupo de meninas
achou que ela as estava observando no banheiro, depois de uma aula de
educação física. Os bilhetes são anônimos, mas Catarina suspeita que
venham desse grupo de garotas. Num outro dia, ao entrar em sala, ouvi que
ela estava sendo xingada de “sapatão” pelas colegas. O que nós podemos
fazer para parar essa situação de amedrontamento que ela está vivendo?

O objetivo da atividade circunda a exposição às situações de preconceito e
discriminação, voltadas ao ambiente escolar, de forma que as pessoas que convivam nesse
ambiente tornem-se mais sensíveis as medidas que devem e/ou podem tomar. É importante
lembrar, também, que essa atividade, assim como as outras já mencionadas, pode ser passada
adiante nas escolas, seja para outros funcionários, seja para os alunos.

2.4 O CINEMA COMO FORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO
Há algum tempo, na Unioeste campus Cascavel, acontece a Mostra de Cinema
(escreve o nome certinho), que visa (coloca os objetivos).
Considerando os resultados já obtidos com a mostra, pelos filmes e pelas discussões
geradas, consideramos que esta atividade pode vir a ajudar na conscientização sobre as
diversidades sexuais nas escolas, visto que a lista de filmes abrange diversos temas e
classificações, tornando-se adaptável ao ambiente escolar e aos alunos. Pretende-se explorar
partes de filmes e/ou curta metragens durante a oficina (a depender do tempo), a fim de que
estes sejam levados às salas de aula e sejam meios de discussão e aprofundamento no tema
homossexualidade. Ao fim da atividade, uma lista de filmes, indicados pelos organizadores do
projeto, pode ser distribuída.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esperamos como resultado dessa oficina produzir discussão sobre o tema da
sexualidade de forma que as pessoas interessadas possam repensar as suas práticas, refazê-las
e multiplicar o conhecimento recebido.

Achamos que o preconceito também se adquire na sociedade e que ele é fruto,
principalmente, do desconhecimento, da ignorância. Portanto, a nossa proposta com os jogos,
com as discussões, com a apresentação de teoria, enfim, com todas as atividades é fazer com
que se possa pensar sobre a sexualidade, sobretudo, na escola de maneira que essa reflexão
possa deslocar e produzir novos conceitos.
Os PCNs são constituídos por um conjunto de propostas educativas, que visam
“apontar as metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão
participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres”. “A proposta [...]
para orientação sexual, de acordo com os PCNs, é que a escola trate da sexualidade como algo
fundamental na vida das pessoas” (BRASIL, 1998, p. 67).
Assim, as nossas propostas baseiam-se no princípio de que a escola deve tratar a
sexualidade como um elemento essencial da vida dos indivíduos em sociedade, tendo como
principal objetivo a construção da cidadania.
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Resumo: Um dos principais problemas enfrentados pela população que necessita
recorrer ao Poder Judiciário é o pleno acesso à justiça. As dificuldades se acentuam
com o passar do tempo, visto que o conceito de justiça acessível vem se ampliando
gradativamente. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo analisar o conceito
de acesso à justiça e das limitações sofridas pelos litigantes, em especial das
crianças e adolescentes, tanto judicial como extrajudicialmente, bem como a
exposição da composição, das funções e das atividades realizadas, com o intuito de
ampliar o acesso à assistência judiciária gratuita, além dos dados acerca dos
atendimentos oferecidos pelo projeto de extensão intitulado Núcleo de Estudos e
Defesa da Infância e da Juventude - NEDDIJ, da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. A metodologia empregada foi a
pesquisa empírica e bibliográfica, com análise de conteúdo e cruzamento dos dados
obtidos junto ao NEDDIJ, da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. O marco
teórico perpassa pelo acesso à ordem jurídica justa, sob o viés de Mauro Capelletti.
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INTRODUÇÃO
O acesso à justiça, com ênfase nas crianças e adolescentes, é um dos objetivos dos
Núcleos de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJs, que
foram implantados pelo Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, a qual o atrelou ao Programa
Universidade Sem Fronteiras – USF, Subprograma Incubadora dos Direitos Sociais.

Buscando conhecer os dados quantitativos e qualitativos do NEDDIJ, da
UNIOESTE, do campus de Francisco Beltrão, com relação ao acesso à justiça,
foram coletados dados, mês a mês, de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013, sobre
os atendimentos realizados, acordos extrajudiciais firmados e ações ajuizadas.

Neste intuito, primeiramente faz-se a contextualização teórica, sob o viés de Mauro
Capelletti, sobre o que vem a ser acesso à justiça e a possibilidade da promoção
desta através dos NEDDIJs. Posteriormente, detalha-se as atividades, explanando o
desenvolvimento da ação, a população beneficiada e a metodologia utilizada. Por
fim, apresenta-se e discute-se os dados quantitativos e qualitativos da ação.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO
A expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico, um sistema pelo qual
as pessoas podem reivindicar seus direitos e resolver seus litígios, sob as
promessas do Estado (CAPELLETTI, 1988, p. 8). O sistema deve ser igualmente
acessível a todos; produzindo resultados que sejam individual e socialmente justos.

Contudo, existem obstáculos processuais para a concretização do acesso à justiça.
A primeira limitação sofrida pelos litigantes seria o valor das custas processuais,
tendo em vista o elevado custo dos serviços advocatícios. O segundo óbice descrito
pelo autor consiste na “possibilidade das partes”, que dizem respeito a recursos
financeiros e a aptidão para reconhecer um direito ou propor uma ação ou sua
defesa. Por fim, o terceiro entrave no acesso à justiça, diz respeito aos problemas
especiais dos interesses difusos, já que geralmente a lei atribui a legitimidade a um
órgão específico, que por vezes pode permanecer inerte. (CAPPELLETI, 1988, p.1525).

Segundo Cappeletti (1988, p. 31-67), para solucionar os problemas relacionados ao
acesso à justiça, existem três posições básicas que servem como tentativa: a
primeira consiste no fornecimento de serviços jurídicos para os pobres; a segunda
preocupa-se com a representação dos interesses difusos, buscando uma visão
judicial do devido processo judicial; a terceira busca uma concepção mais ampla de
acesso, de forma a desenvolver instituições efetivas para enfrentar as diversas
barreiras envolvidas.

Com isso, houve a exploração de uma ampla variedade de reformas, como
alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a
criação de novos, modificações no direito substantivo, destinadas a evitar litígios ou
facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução
de litígios (CAPPELLETI, 1988, p. 71).

Assim sendo, pode-se dizer que o intuito do acesso à justiça é operacionalizar
reformas cautelosas, atentas aos perigos envolvidos. Capelletti (1988, p. 165) leva o
entendimento acerca do princípio da igualdade de todos perante a lei à sua máxima
concretização, afirmando que a finalidade do acesso à justiça é fornecer
oportunidade de justiça de forma igualitária a todos e não apenas o provimento de
acesso aos menos favorecidos, de forma precária e insatisfatória.

No Brasil, buscando promover o acesso à justiça a todos, em especial as crianças e
adolescentes,

a

Constituição

Federal

de

19887,

reconheceu

que

estas,

independentemente de sua situação são sujeitos de direitos, e carecem de proteção
e cuidados especiais.

Com o intuito de promover acesso à justiça, oferecendo assistência jurídica e
judiciária gratuita, especializada às crianças e adolescentes, foi instituído, através do
Termo de Convênio 11/2005, o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância
“Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão”.
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e Juventude - NEDDIJ, sendo consolidado mediante atuação do Estado do Paraná,
através da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, o qual o
atrelou ao Programa Universidade Sem Fronteiras – USF, Subprograma Incubadora
dos Direitos Sociais.

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ está
presente em todas as universidades públicas do Estado do Paraná, a saber:
Universidade Estadual de Londrina - UEL, Universidade Estadual de Maringá - UEM,
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, Universidade Estadual do Oeste
do Paraná - UNIOESTE, Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO e
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP. Na UNIOESTE, o NEDDIJ está
presente nos campi de Foz do Iguaçu, Marechal Candido Rondon e Francisco
Beltrão.

O NEDDIJ, da UNIOESTE, do campus de Francisco Beltrão atende o MunicípioComarca de Francisco Beltrão, que inclui os municípios de Enéas Marques e
Manfrinópolis, além do Município-Comarca de Marmeleiro, que é formada ainda
pelos municípios de Renascença e Flor da Serra do Sul.

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ
oferece assessoria jurídica e assistência judiciária gratuita, a toda a qualquer criança
e adolescente que se encontre em situação de risco, para tanto desenvolve, em
paralelo, ações de cunho pedagógico, para divulgação e esclarecimento do
conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

O objetivo do NEDDIJ, de forma geral, é promover a efetivação dos direitos de
crianças e adolescentes. Especificamente, visa prestar assessoria jurídica e
assistência judiciária, relativas a temas que envolvam situações em que crianças e
adolescentes têm seus direitos violados ou ameaçados, através da regularização de
guarda, visitas, alimentos, medicamentos, etc., além de oferecer assistência
judiciária às crianças e adolescentes acusados da prática de atos infracionais.

A prestação de assessoria jurídica e assistência judiciária, nas várias áreas do
direito, atreladas à criança e ao adolescente, preza pela solução pacífica da lide, e o

encaminhamento para a solução que melhor atenda ao princípio da proteção
integral, garantindo completo e eficiente acesso à justiça.

A equipe NEDDIJ é composta por 10 pessoas: uma coordenadora/orientadora
jurídica, docente do curso de Direito, uma orientadora pedagógica, docente do curso
de Pedagogia, duas advogadas recém-formadas, uma pedagoga recém-formada,
quatro estudantes do curso de Direito e uma estudante do curso de Pedagogia. A
contrapartida da Universidade é a disponibilização do local, material de expediente e
a disponibilização de carro e motorista, para a realização das diligências
necessárias, em especial as audiências.

2 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
A criança e/ou adolescente que procura o Núcleo, normalmente, está acompanhada
pelo pai, mãe ou responsável. Sendo dispensável a presença da criança durante o
atendimento, esta fica sob os cuidados da pedagoga e da estudante do curso de
Pedagogia, que realizam atividades no espaço destinado a brinquedoteca.

Primeiramente, os estudantes do curso de Direito efetuam a entrevista de triagem,
pela qual colhem as informações necessárias sobre o caso e ponderam se este se
encontra dentro dos parâmetros de atuação do NEDDIJ. Após esse ato, a parte (o
pai, a mãe ou o responsável), acompanhada do estudante do curso de Direito, que
fez sua triagem, é encaminhada para a advogada que, primeiramente, ouve os
argumentos. Em seguida, entra em contato, com a outra parte e designa um dia,
com horário marcado, para a composição das partes.

Aplicando algum dos equivalentes jurisdicionais (mediação ou autocomposição),
busca-se a obtenção de acordo extrajudicial com relação à situação apresentada, se
a matéria assim permitir. Obtida a composição, o acordo extrajudicial, devida e
legalmente formalizado, é submetido à homologação pelo Poder Judiciário.

As demandas judiciais somente são ajuizadas em caso de impossibilidade de
solução não litigiosa e/ou não composição entre as partes, garantindo-se aos
usuários do Núcleo, um real e eficiente acesso à justiça, consagrando-se, deste

modo, os princípios essenciais, como o da proteção integral e a prioridade absoluta,
dispensados à criança e ao adolescente.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO
No período de Fevereiro de 2012 a Fevereiro de 2013, o NEDDIJ atingiu a marca de
1.834 (um mil, oitocentos e trinta e quatro) atendimentos realizados à população dos
municípios das Comarcas de Francisco Beltrão (Enéas Marques, Francisco Beltrão e
Manfrinópolis) e Marmeleiro (Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Renascença).

Destes, foram submetidos à homologação judicial, o total de 135 acordos
extrajudiciais

e

ajuizadas

136

ações

judiciais,

o

que

demonstra

que

aproximadamente 50% das demandas apresentadas ao Núcleo são solucionadas
através de acordos extrajudiciais, que promovem o acesso à justiça, em média, em
30 dias. Enquanto uma ação ajuizada junto ao Poder Judiciário perdura, em média,
02 anos.

Assim, é com muita satisfação e orgulho que o NEDDIJ, da UNIOESTE, campus de
Francisco Beltrão, apresenta um método eficaz para solução do litígio, que garante o
acesso à justiça às crianças e adolescentes.

4 CONCLUSÕES
O NEDDIJ, da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, prioriza a solução pacífica
dos conflitos apresentados, o que possibilita o acesso amplo da criança e do
adolescente à justiça, consagrando os princípios basilares da proteção integral e da
prioridade absoluta, dispensados à criança e ao adolescente, assim como os
princípios da celeridade e da economia processual.

Se, como diz Capelletti, a efetivação do princípio/garantia constitucional do acesso à
justiça depende de este ser igualmente acessível a todos e produzir resultados que
sejam individual e socialmente justos, o NEDDIJ é instrumento de defesa e
viabilização de tal garantia às crianças e adolescentes das Comarcas onde atua o
que, indiretamente, figura como comprovação da utilidade/necessidade de
disseminação pelo Estado da aplicação de equivalentes jurisdicionais para a solução
de conflitos e/ou demandas da sociedade.
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RESUMO: O presente trabalho tem como escopo apresentar as atividades
desenvolvidas pelo Projeto de Extensão Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da
Infância e Juventude, durante o período em que esta vinculado ao Programa
Universidade Sem Fronteiras. Tal projeto de extensão busca oferecer assessoria
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jurídica e assistência judiciária gratuita atinente a temas infanto-juvenis nos municípios
da Comarca de Francisco Beltrão/PR e da Comarca de Marmeleiro/PR, consagrando,
deste modo, princípios essenciais que dizem respeito ao Acesso à Justiça, à Proteção
Integral e a Prioridade Absoluta. Dispondo de uma equipe especializada, o Núcleo atua
sempre na realização do melhor interesse de crianças e adolescentes em harmonia
com ordenamento jurídico pátrio.
INTRODUÇÃO:

O Código de Menores vigorava anteriormente à promulgação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e seguia a Teoria da Situação Irregular, através da
qual, crianças e adolescentes que vivessem em circunstâncias avaliadas irregulares,
seriam alvo de recriminações judiciais. Por situação Irregular, entendiam-se os
abandonados, os infratores ou aqueles que viviam em ambientes impróprios.
Em 1988, o artigo 227 da Constituição Federal trouxe a lume a Doutrina da
Proteção Integral, que reconhece às crianças e adolescentes, independentemente de
sua situação como sujeitos de direitos, carecedoras de proteção e cuidados especiais,
in verbis:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.

Com o intuito de promover o amparo adequado às crianças e adolescentes, foi
instituído o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude –
NEDDIJ.
A partir do Termo de Convênio com a Universidade Sem Fronteira - USF, o
NEDDIJ passou a ser um projeto de pesquisa e extensão do Programa Universidade
Sem Fronteiras, Subprograma Incubadora de Direitos Sociais.
Além

da

assessoria jurídica

e

da

assistência

judiciária gratuita,

são

desenvolvidas ações de cunho pedagógico para divulgação e esclarecimento do
conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas escolas da rede pública do
município de Francisco Beltrão desenvolve-se o projeto “Eca itinerante: implementação
de ações contra violência na família e na comunidade”, a fim de difundir o Estatuto. No

ambiente acadêmico, foi ministrado o curso de prática processual, voltado ao estudo
das ações judiciais infanto-juvenis com fulcro no ECA. Ademais, buscando ampliar a
atuação do Núcleo na solução dos litígios de sua alçada o atendimento estende-se às
cidades que fazem parte da comarca de Francisco Beltrão/PR e da comarca de
Marmeleiro/PR.
A partir de 2009, o Núcleo para melhor atender seus objetivos, estreitou vínculos
de parceria com os Conselhos Tutelares dos municípios das duas Comarcas, e também
com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI), o Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Centro de Referência
Especializado em Assistência Social (CREAS) e o Centro de Sócioeducação (CENSE)
de Pato Branco, resultando no aumento significativo de atendimentos e demais
atividades educativas.
A equipe NEDDIJ é composta por uma coordenadora/orientadora docente do
curso de Direito, uma orientadora docente do curso de Pedagogia, duas Advogadasbolsistas recém-formadas, uma Pedagoga-bolsista recém-formada, quatro estudantesbolsistas do Curso de Direito, uma estudante-bolsista do curso de Pedagogia.

OBJETIVOS:
De forma geral, o NEDDIJ objetiva promover a efetivação dos direitos de
crianças e adolescentes. Especificamente, visa prestar à comunidade assessoria
jurídica e assistência judiciária relativas a temas que envolvam situações em que
crianças e adolescentes têm seus direitos violados ou ameaçados, prestando também
atendimento aos adolescentes acusados da prática de atos infracionais. Ademais, o
NEDDIJ não é somente um núcleo de defesa, divulgação e assessoria de direitos
infanto-juvenis, desenvolve também, pesquisas sobre a temática e está vinculado ao
Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos (GPDH) da Unioeste, campus de
Francisco Beltrão.

MÉTODO:

A metodologia utilizada depende de cada atividade realizada. Aqui, para fins
exemplificativos, será exposta somente aquela empregada na assessoria jurídica.
Primeiramente, os estudantes-bolsistas do curso de Direito, devidamente
pautados, realizam a entrevista de triagem, pela qual angariam as informações
necessárias sobre o caso e ponderam se este se encontra dentro dos parâmetros de
atuação do NEDDIJ.
Buscando sempre a solução de questões pacificamente, em princípio busca-se
realizar a conciliação entre as partes, que se for possível, realizar-se-á o acordo, o qual
em um segundo momento será homologado pelo Poder Judiciário, buscando assim,
consagrar os princípios da Celeridade e Economia Processuais, garantindo real acesso
à Justiça.
Se entre as partes não for possível à celebração de acordo, o NEDDIJ
devidamente representado por um de seus advogados entrará com a ação e
apresentará o pedido ao Poder Judiciário.

RESULTADOS DO NEDDIJ

No período de Fevereiro de 2012 a Fevereiro de 2013, o Núcleo de Estudos e
Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, atingiu a marca de 1834
esclarecimentos jurídicos prestados a população dos municípios das Comarcas de
Francisco Beltrão/PR (Enéas Marques, Francisco Beltrão e Manfrinópolis) e
Marmeleiro/PR (Flor da Serra do Sul, Marmeleiro e Renascença).
Sendo que destes esclarecimentos jurídicos, foram realizados um total de 135
acordos homologados e um total de 136 ações ajuizadas.
Com estes resultados, fica comprovada a eficácia do método utilizado pela
Equipe NEDDIJ, que prioriza sempre em um primeiro momento a tentativa da
realização do acordo entre as partes.
Segue abaixo quadro demonstrando o que foi realizado mês a mês no período
computado:
Mês

Número de
Acordos

Número de
Ações

Esclarecimentos
Jurídicos

Fevereiro 2012

5

4

86

Março 2012

6

3

75

Abril 2012

1

10

91

Maio 2012

5

9

102

Junho 2012

4

14

135

Julho 2012

18

13

91

Agosto 2012

5

9

95

Setembro 2012

18

9

150

Outubro 2012

33

15

190

Novembro 2012

16

30

186

Dezembro 2012

8

8

100

Janeiro 2013

5

5

256

Fevereiro 2013

11

7

277

TOTAL

135

136

1834

CONCLUSÕES:

Tendo em vista o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do
Adolescente que veio para reafirmar a Doutrina da Proteção Integral, o Núcleo de
Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ) procura assegurar os
direitos de crianças e adolescentes por meio da efetivação do princípio da Proteção
Integral e prioridade absoluta, como prescinde a Carta Magna.
Por fim, a equipe NEDDIJ tem obtido resultados positivos, em suas ações, ao
passo que alcança seus objetivos de oferecer proteção e difundir os direitos das
crianças e adolescentes garantindo assistência judiciária especializada e gratuita a
todas as Crianças e Adolescentes que dela necessitem. Ademais, evidencia-se o
grande número de acordos protocolados no período, que só tende a proporcionar
benefícios na medida em que se faz célere em relação ao processo e evita o desgaste
das partes. A fim de garantir o atendimento prioritário que traz a lume nossa

Constituição Federal, procuramos estreitar os vínculos com a comunidade e atingir as
necessidades das crianças e adolescentes da Comarca de Francisco Beltrão.
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OFICINA DEFENDENDO O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
PROJETO RONDON OPERAÇÃO CAPIM DOURADO JULHO/2012
Área temática: Direitos Humanos e Justiça
1

Coordenadores: Anelize Queiroz Amaral ; João Maria de Andrades2;
Autores: Loana Priscila Mangolin3; Gisele Cristina Dametto3; Poliana Deves3;
Manoela Marli Jaqueira3; Tiago Luan Hachmann3; Samuel Andrade de Oliveira3;
Edson Oliveira Silva3; Jéssica Renata de Souza3; Erosania Lisboa4
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Projeto Rondon; direitos; criança e adolescente
RESUMO: A oficina relatada a seguir faz parte das atividades realizadas e
experiências adquiridas no decorrer da Operação Capim Dourado realizada no
município de Barrolândia – TO no ano de 2012. A Unioeste foi responsável por
coordenar as atividades desenvolvidas pelo grupo A: Saúde, Educação, Cultura,
Direitos Humanos e Justiça. Realizou-se no dia 19 de julho de 2012 a oficina com o
tema “Defendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente”. Participaram desta
atividade 10 pessoas, dentre elas, conselheiros tutelares, da criança e do
adolescente e representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. O
objetivo foi informar sobre os direitos fundamentais da Criança e do Adolescente e
de que forma estes podem ser garantidos. A oficina iniciou com a apresentação dos
participantes e, em seguida, uma dinâmica de “quebra-gelo” com a música
Formiguinha, na qual todos dançaram e puderam lembrar-se da infância e, em
alguns casos do momento em que estão vivendo com os filhos. Concomitantemente
com esta dinâmica fizeram-se perguntas relacionadas com a infância de cada um,
como por exemplo um sonho de criança ou o que gostaria de ser quando crescer.
Posteriormente, a acadêmica Jessica iniciou a fala retratando resumidamente a
história da proteção da infância em nível internacional. Mostrou-se também um
histórico dos documentos internacionais criados, tendo como marco a Declaração
Universal dos direitos humanos. Nesse sentido, um histórico do direito da criança e
do adolescente brasileiro também foi abordado, mostrando que o marco deste foi a
Constituição Federal de 1988 e, a partir desta criou-se o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA principal documento de garantia desses sujeitos, no qual
trabalhou-se detalhadamente os direitos fundamentais com os participantes. Como
resultado dessa oficina, ficou o sentimento de dever cumprido no que diz respeito às
formas de acesso e garantia dos direitos da criança e do adolescente e a
1 Licenciada em Ciências Biológicas, Mestre em Educação para o Ensino de Ciências, Professora do
Departamento de Ensino de Biologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Dois
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4 Secretária Administrativa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – Unioeste

importância do trabalho em rede como parte da uma luta em defesa do exercício da
cidadania, da democracia.
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PREVENÇÃO DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL: A SITUAÇÃO DE
EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça.
Maria Cecília Braz Ribeiro de Souza1(Coordenadora da Ação de Extensão)
Jacqueline Taveira Lopes2
Jane Kelly de Freitas Santos3
Daniel Moreno Casado4
Dhiogo Raphael Anoíz5
Cláudia Schuck6
Romulo Felipe Kulkamp7
Vanessa Fioreze8
Luíza Carolina Portela Schneider9

Modalidade: Comunicação Oral.
Palavras-chave: Exploração Sexual; Prevenção; Criança e adolescente.
Resumo: A presente proposta de atuação construída a partir das atividades
realizadas pelo Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude
- NEDDIJ de Foz do Iguaçu busca promover debates sobre a violação dos direitos
fundamentais de crianças e adolescentes. Objetiva-se sensibilizar adolescentes e
profissionais das entidades de acolhimento institucional quanto aos crimes contra
dignidade sexual, especificamente no trato de exploração sexual infanto-juvenil.
Para tanto utilizar-se como metodologia palestras abordando os aspectos jurídicos e
pedagógicos que permeiam o contexto de violência sexual. Também, apresentar-seá o material disponibilizado pelo Canal Futura em parceria com a Childhood Brasil,
intitulado “Que exploração é essa?”, que contém vídeos e documentários acerca da
temática. Espera-se que a partir da efetivação desta proposta adolescentes e
profissionais das entidades possam detectar e atuar diretamente na prevenção de
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possíveis situações de exploração sexual com crianças e adolescentes em situação
de acolhimento.
Texto:
O NEDDIJ - Foz do Iguaçu desenvolvido à partir do Programa “Universidade
Sem Fronteiras”, tem como premissa promover ações articuladas com entidades de
proteção à população infanto-juvenil para a promoção dos direitos fundamentais. Em
consonância com o Sistema de Garantias de Direitos amparado pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) assim como de outros instrumentos normativos de
proteção integral à criança e ao adolescente, o NEDDIJ tem buscado pesquisar e
intervir em situações em que há a violação de direitos de crianças e adolescentes.
O Sistema de Garantias de Direitos apresenta legislações de proteção às
crianças e adolescentes envolvendo todos os aspectos de sua vida. Entende-se o
ECA como um instrumento de importância jurídica para essa população, colocandoas, pela primeira vez na história do atendimento à população infanto-juvenil, como
sujeitos de direitos.
Mas embora haja instrumentos jurídicos de proteção e garantias de direitos, e
embora a sociedade brasileira tenha avançado quanto ao trato de suas crianças,
verifica-se ainda um número considerável de direitos violados. Como se verifica no
Art. 5º do referido Estatuto, “nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais” (BRASIL, 1990, p.15). Mas o que dizer sobre a exploração e
violência sexual cometida contra crianças e adolescentes tão naturalmente
conhecida em nossa sociedade e, por vezes, até aceita? Aceita por que tem sido
tolerada socialmente, vista por muitos como uma opção e não como uma violência.
Atualmente o Brasil apresenta um cenário considerável de crianças e
adolescentes em situação de violência sexual, especialmente de exploração sexual.
De acordo com dados apresentados pelas autoras Lúcia Maria Andrade Maia e Iara
Bethania Rial Rosa temos os seguintes dados:

para fins de exploração sexual;
adolescentes foram recebidas pela Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República, sendo 4.629 do Estado do

Paraná, no período de 2003 a 2009; Foram detectados 1.819 pontos
de vulnerabilidade para a exploração sexual de crianças e de
adolescentes nas rodovias federais, sendo 183 no Estado do Paraná;
mentar Mista de Inquérito
(CPMI) em 2003 que recebeu 832 denúncias e requereu o
indiciamento de 250 pessoas;
são mães e chefes de família;
-se 131 rotas internacionais e 110 nacionais para
tráfico de pessoas para fins de exploração sexual por vias aéreas,
pluviais, marítimas e terrestres; (2011, p.6).

A cidade de Foz do Iguaçu apresenta fatores sociais, demográficos e culturais
que propiciam a exploração sexual, inclusive de crianças e adolescentes. Por estar
localizada numa área de tríplice fronteira, com trânsito intenso de turista, a cidade
apresenta mais que apenas atrativos turísticos tradicionais, mas também turismo
sexual. Segundo Karina Figueiredo e Shirley B. B. Bochi do Centro de Referência,
Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes:
Na região Sul, os pólos de tráfico são Uruguaiana e Foz do Iguaçu.
Os destinos principais são Argentina, Paraguai e Chile. Nessas
cidades desembarcam alemães, suíços e italianos, que iludem as
meninas e as mulheres com promessas de casamento. Quando
chegam à Europa, porém, as jovens descobrem que o “noivo” é um
agenciador. (s/ano, p.61 e 62).

Superar esta realidade é essencial para a proteção integral de crianças e
adolescentes. Assim, a partir da percepção dos desafios postos nesse espaço de
trabalho, propôs-se, ao sistematizar a intervenção para o primeiro semestre do ano
de 2013, o desenvolvimento deste projeto objetivando sensibilizar o público alvo
quanto ao “Direito à Liberdade, ao Respeito e a Dignidade” de crianças e
adolescentes tal como preconiza o ECA especialmente no que diz respeito às
questões de exploração sexual.
O projeto tem como local de ação duas escolas estaduais no município de
Foz do Iguaçu, para alunos dos 7º, 8º e 9º anos e para profissionais da entidade de
acolhimento Casa Família Maria Porta do Céu. Para tanto utiliza-se como
metodologia ciclo de palestras nas sedes das entidades. Posto isso, e buscando
uma atuação de caráter informativo, almeja-se através das palestras e do contato
com os profissionais das instituições de acolhimento oferecer subsídios de
identificação dos casos de violência sexual para que possam atuar de forma

preventiva, e que, diante de possíveis casos possam intervir para a efetivação dos
direitos fundamentais de crianças e adolescentes.
Até o presente momento foram realizadas duas palestras nas já mencionadas
instituições. A primeira palestra foi realizada para as mães sociais e técnicos da
Casa Família Maria Porta do Céu, entidade de acolhimento institucional de crianças
e adolescentes em risco. Pôde-se perceber que houve maior entendimento quanto
aos encaminhamentos em casos de abuso e exploração sexual. Também, houve um
interesse quanto às legislações apresentadas que tipificam crimes contra a
dignidade sexual de crianças e adolescentes.
A palestra realizada no Colégio Estadual Monsenhor Guilherme, direcionada
aos alunos dos 7º, 8ºe 9º anos, contou com a participação dos professores dos
respectivos anos que mediaram, juntamente com a equipe do NEDDIJ, as
discussões acerca da temática. A abordagem sistematizou-se de maneira dinâmica
com apresentação de músicas e documentários. Percebe-se que, os alunos
conseguiram detectar casos de violência sexual e a partir do que foi apresentado,
compreender-se como sujeitos de direitos que possuem legislações de amparo.
Considera-se que, a sensibilização da sociedade civil quanto à violência
sexual contra crianças e adolescentes ainda é uma temática que apresenta muitos
tabus e de difícil enfoque. Nota-se ainda que, muitos desconhecem as leis e
possíveis encaminhamentos no trato das violências sexuais, o que torna o presente
projeto importante.
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PRIMEIRO CICLO DE ESTUDOS E DEBATES MARXIANOS LATINOAMERICANOS:
OS DISCURSOS DE CHE GUEVARA E A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA
INTEGRAÇÃO
Área Temática: Ciências Sociais
Rosana Mirales 1
José Alfonso Klein2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: marxianos; latino-americanos/caribenhos; revolução.
Resumo: No Oeste do Paraná e na cidade de Toledo como em todo o país concebese fazer necessário a acumulação de forças na formação política marxiana, por meio
do trabalho “de formiguinha”, nas pequenas e incipientes lutas no meio estudantil, na
organização por local de trabalho e de moradia. O projeto de extensão, conforme
proposto, realizou (em 2012) um primeiro Ciclo de Estudos Marxianos LatinoAmericanos, com o tema central, As contribuições prático-teóricas de Che Guevara.
Esse primeiro Ciclo foi viabilizado nos espaços da UNIOESTE Toledo, vinculado aos
Cursos de Ciências Sociais e Serviço Social. Na continuidade da iniciativa, para o
ano letivo de 2013 estão em planejamento para realização de um segundo Ciclo de
estudos e Debates, o texto: O Capital, de Karl Marx, com perspectivas de
continuidade em 2014, abordando As contribuições teóricas de Mariátegui e de Rui
Mauro Marini. Essa programação vem sendo planejada coletivamente, em reuniões
dos interessados internos e externos ao espaço universitário, consolidando a
construção social e ideo-política da proposta. Nesse contexto, considera-se ter
atingido os objetivos do primeiro Ciclo, que visaram analisar o atual estágio da luta
de classes na América Latina e no Caribe; e o desenvolvimento dos estudos e
atividades que favoreceram ao acúmulo de forças na formação e organização de
sujeitos críticos e ativos para a realidade local de trabalho, estudo e moradia. Além
dos estudos sistemáticos de textos pré-selecionados, foram adotados e analisados
vídeos e programadas atividades de acordo com os objetivos e conteúdos do
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projeto.
Contexto da ação
O Ciclo de Estudos Marxianos Latino-Americanos, em sua primeira edição, teve
como objetivo central analisar as forças dos trabalhadores e demais oprimidos, em
especial, na América Latina e no Caribe, visando favorecer o acúmulo de forças por
local de trabalho, de estudo e de moradia, que favoreçam a construção de formas de
consciência de classe e socialista, ao alcance real dos oprimidos. O tempo histórico
e a conjuntura político-econômica abrem brechas para uma nova forma de
apropriação dos meios de produção, de desenvolvimento das forças produtivas e de
construção da práxis marxiana no contexto latino-americano e caribenho.
Nesse contexto, como em outras regiões, a superprodução capitalista, evidenciada
por um movimento permanente de crises cíclicas (nos anos 1970, uma crise
estrutural do capital), com intervalos cada vez menores e em dimensões cada vez
mais profundas, produzindo diferentes formas de superexploração, dominação e
opressão, contra os trabalhadores e os demais oprimidos. No sentido da análise
aqui proposta, percebe que, os pressupostos teórico-históricos da democracia
burguesa, embora ainda não plenamente praticados (do ponto de vista iluminista),
continuam evidenciar a cisão de classes (camuflada por mecanismos de reificação),
de apropriação e concentração dos meios de produção e dos bens produzidos.
O neoliberalismo (1973-2013) imperialista (EUA, CEE), somado à reestruturação
produtiva

(taylorista-fordista-toyotista)

veio

para

atacar

frontalmente

os

trabalhadores, socialistas e comunistas e suas organizações, para concentrar e
centralizar os recursos econômicos, tecnológicos e naturais nas mãos de poucos e
cada vez mais ricos burgueses. Esse sistema se aperfeiçõa enquanto amplia cada
vez mais as filas de trabalhadores e demais oprimidos (“exército industrial de
reserva”), seja na retirada de direitos do trabalho formal, do sub-emprego, do
trabalho informal, da pobreza e da indigência. Frente a essa conjuntura mundial
difícil para os “de baixo”, ainda há resistências antineoliberais, antiimperialistas e
anticapitalistas admiráveis. Mas, infelizmente, a partir dos anos 1990 a maioria dos
componentes da esquerda, de centro-esquerda e de progressistas que ocupam
postos nos governos, renderam-se as dificuldades, aos encantos financeiros da
burocracia estatal (como gerentes de governos, clientes das grandes corporações

transnacionais etc) ou foram massacrados pela política econômica neoliberal.
Da queda do chamado “socialismo real” (pós-capitalista) em diante, a bipolarização
(capitalismo x “socialismo real”) deixou lugar para um mundo unipolar, sob comando
do imperialismo estadunidense e seus aliados (em especial o imperialismo europeu
e a maioria dos governos latino-americanos).
A indignação e a rebeldia contra esse sistema de exploração humana foram
manifestadas na teoria e na prática por Marx, Engels, Lênin, Trotsky, Mao, Rosa
Luxemburgo, Mariátegui, Marini, Che Guevara, Fidel Castro, entre tantos
revolucionários da América Latina e do mundo que compõem o acervo e o caldo
político-cultural, aqui denominada contribuição marxiana. Faz-se necessário reler e
compreender melhor as contribuições desses postulados teórico-práticos, umaez
que estes também foram sujeitos de experiências em prol dos processos
revolucionários. Além da necessária interpretação crítica das experiências das lutas
sociais e revolucionárias no contexto latino-americano/caribenho, para, à medida do
possível, impulsionar as lutas dos trabalhadores e demais oprimidos do próximo
período, aqui no Paraná, no Brasil, na América Latina e em nível mundial.
Várias alianças estão sendo construídas por alguns governos de esquerda do subcontinente latino-americano-caribenho, para a superação do neoliberalismo e do
imperialismo, por uma economia e organização sócio-política alternativas, com
propósitos socialistas. Vários movimentos revolucionários e sociais na América
Latina e Caribe resistem na luta pela superação do capitalismo. Marx nos ensina
que, a sociedade socialista somente será possível pela construção “de baixo para
cima”, por obra do proletariado, ou seja, são esses sujeitos que afirmam a natureza
revolucionária de classe. Teóricos do nosso tempo, como Antônio Gramsci, Florestan
Fernandes e Eduardo Galeano nos ensinam, com pequenas diferenças de
interpretação, que a construção do poder dos “de baixo” se dá “de fora para dentro”
e “de dentro para fora” do poder de Estado, até a superação da sociedade
capitalista.
Os poucos governos de esquerda, em crise (Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador...)
na América Latina e no Caribe não conseguem sozinhos superar o capitalismo nem
local e muito menos mundialmente, até porque, segundo Marx, para se consolidar
uma experiência de fato socialista, em qualquer parte ou região, o mundo todo
deverá ser socialista. Da mesma forma que a burguesia teve que superar a nobreza
do poder através de revoluções, o proletariado e os demais oprimidos deverão

superar a burguesia do poder, por obra revolucionária. Contudo, os revolucionários
de esquerda no mundo estão em refluxo com suas organizações e mobilizações da
classe trabalhadora. Na atualidade, em várias partes do mundo, a esquerda está
retomando o “trabalho de formiguinha”, em alguns casos de mobilização acelerada e
pela conscientização e organização dos trabalhadores. O que era para ser a
principal força da esquerda brasileira e dos trabalhadores (partido e de central
sindical), o Partido dos Trabalhadores (PT) e a Central Única dos Trabalhadores
(CUT), construídos “de baixo para cima”, junto ao movimento de massas operárias
nos anos de 1980, passou a ocupar espaços do Estado burguês e governa sob a
égide da política neoliberal. A partir dos anos de 1990, essas duas organizações de
representação dos trabalhadores (o PT e seus aliados nos governos e a CUT e seus
aliados como colaboração desses governos) se voltaram contra os princípios e as
principais reivindicações da classe operária. O assistencialismo assumido pelos
atuais ocupantes do Estado e suas instituições, passou a ter uma “cara diferente
com a mesma essência”, da tradição burguesa brasileira. Pode-se dizer que a
concepção de seguridade social foi reduzida, se generalizou por meio da
transferência de recursos à iniciativa privada (Pró-Uni...), da “bolsa educação”,
“bolsa família” ou “fome zero”, fortalecendo os mecanismos de assistência social em
detrimento de outros setores que compõem a seguridade social. Essa postura, além
de não promover trabalhadores e camadas populares, no sentido de sujeitos ativos
da história, por meio do “pacto social” reproduz mecanismos de subalternidade e
controle desses, frente aos governos e patrões, aprofundando ainda mais a
exploração/opressão e a acomodação “pacífica” entre as classes sociais, ou seja,
entre o capital e o trabalho.
A União Nacional dos Estudantes (UNE), sob direção hegemônica de militantes do
Partido Comunista do Brasil e do PT, além de fazer parte desse processo, subordinase à lógica do governo central, apoiando o Programa Universidade para Todos (PróUni) e os demais mecanismos de favorecimento de transferência de recursos
públicos para o ensino privado.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que surgiu em 1983
(Cascavel – PR), junto à força social do êxodo rural de pequenos agricultores, “bóias
frias” tem sido um exemplo de resistência na luta pela reforma agrária e pela
transformação social. Sua origem se deu sob influência da Comissão Pastoral da
Terra (CPT), das Ligas Camponesas (Brasil 1950-60) e da Revolução Nicaragüense

(1979). Nos anos 1990, quando o movimento operário iniciou um longo período de
refluxo, devido aos impactos decorrentes da reestruturação produtiva, do ataque
frontal aos direitos sociais básicos em tempos neoliberais, quando a maioria dos
sindicatos passou a defender apenas o direito de emprego e à política de
conciliação, o MST assumiu a dianteira das lutas sociais no Brasil com ocupações
de terras, em prédios públicos (como o do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA), passeatas e outras formas de manifestação política. As
experiências de cooperativismo do MST e as alianças com os governos, de um lado
trouxeram a possibilidade produtiva para muitas famílias sem terra, por outro lado,
trouxeram também à acomodação de militantes, até então lutadores pela reforma
agrária.
O MST, sob os dois governos de Lula (2003-2006; 2007-2010) e sob o governo
Dilma

(2011...)

vive

uma

contradição:

de

um

lado,

a

resistência

ao

latifúndio/agronegócio (que conta com o apoio do governo), de outro lado, o apoio
crítico ao governo, de parte significativa da direção do movimento. Essa dualidade
dá continuidade à difícil luta pela reforma agrária e as transformações sociais no
Brasil. Contudo, como política de acumulação de forças, nos últimos anos, o MST
faz investimentos massivos na formação marxista dos seus militantes e demais
aliados, em várias instâncias de sua organização, em especial na Escola Nacional
Florestan Fernandes (ENFF), em Guararema, São Paulo. E, seguindo em meio a
essas contradições, o MST não deixou de ocupar terras devolutas e prédios do
INCRA, na tentativa de acelerar sua pauta de reivindicações e da apuração de
consciências dos militantes. Ressalta-se que, como já havia defendido Mariátegui e
Che Guevara, o MST também compreende, dado o atual avanço do capitalismo, a
reforma agrária, como as demais reformas estruturais somente serão possíveis
mediante a construção do socialismo, devido à concentração do capital pelas
transnacionais, em especial com a crise estrutural do capital.
As organizações: partidárias (Partido Comunista Brasileiro – PCB; Partido Socialista
dos Trabalhadores Unificado - PSTU; o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL,
entre outros); operário-sindicais (Alternativa Sindical Socialista – ASS; Intersindical,
Unidade Classista; Conlutas, entre outras); estudantis (esquerda da UNE e
diferentes organizações independentes) e populares (Movimento dos Trabalhadores
Sem Teto – MTST, movimentos de mulheres e negros contra à discriminação,entre
outros), não alinhados aos governos do PT e da CUT, não têm inserção suficiente

junto à classe trabalhadora, às camadas populares e os estudantis com força política
suficiente para se opor e enfrentar essa situação, na perspectiva da construção de
reais alternativas de poder. Além do mais, entre essas organizações, devem ser
observadas, em devidas proporções, a fragmentação e as incompreensões políticoideológicas frente à possibilidade de superação do Estado e da sociedade
burguesas, no lento processo de construção do poder popular e do socialismo.
Assim como em todos os estados brasileiros, aqui no Oeste do Paraná e na cidade
de Toledo, trata-se em acumular forças na formação política marxiana e no trabalho
“de formiguinha”, nas pequenas e incipientes lutas no meio estudantil, na
organização por local de trabalho e por local de moradia.
Detalhamento das atividades
A ação principal, fio condutor do projeto, foram encontros de estudos dos textos de
Che Guevara, realizados aos sábados à tarde, no Campus da UNIOESTE/Toledo.
Foram realizadas leituras e estudos dos textos previamente indicados, seguidos de
debates sistemáticos (das teorias e das experiências) e análise de filmes e
documentários.
Os estudos se realizaram durante o ano letivo de 2012, passando para o formato de
projeto de extensão universitária em meados do mesmo ano, quando tramitou pelas
instâncias pertinentes da universidade. Uma série de outras atividades foi
desenvolvida (no decorrer do ano), como na manhã do dia 1º. de maio, quando
ocorreu o encontro dos trabalhadores e suas organizações sindicais e partidárias,
com a finalidade de refletir sobre o significado do dia dos trabalhadores, na sede da
Associação de Moradores da Vila Pioneiro, em Toledo. Portanto, a proposição de um
segundo Ciclo de Estudos Marxianos Latino-Americanos (2013) sob o tema: O
Capital de Marx significa das continuidade ao proposto no encerramento das
atividades do primeiro Ciclo, que se fez com outras atividades como encontros de
confraternização da coletividade envolvida no processo alternativo de ensinoaprendizagem (futebol e alimentação).
Para os estudos e debates do ano letivo de 2013, seguindo a metodologia proposta,
encontram-se em debates e planejamentos os conteúdos deste projeto de extensão
universitária, especificamente, O Capital de Karl Marx.
Análise e discussão

O trabalho que envolve a juventude e os processos educacionais são sempre
surpreendentes. Nesse Ciclo que se encerrou, foi possível observar que os/as
estudantes que se comprometeram com as atividades envolveram-se em outras
atividades que requerem a clareza teórica na prática política: com o movimento de
greve dos servidores e professores da UNIOESTE; organização de debates;
participação em campanhas eleitorais municipais. A perspectiva é que continuem
participando, os estudantes envolvidos no Ciclo de Estudos e Debates que analisou
as contribuições de Che Guevara (2012), com a ampliação junto aos estudantes no
ano letivo de 2013, aos movimentos sociais e estudantis da região. Neste novo ciclo
(O Capital de Karl Marx), poderemos aumentar o nível de consciência de classe e
organização político-revolucionária dos participantes rumo à integração latino
americana e caribenha com pressupostos na organização da classe social.
Considerações finais
O melhor a ressaltar nas considerações finais é que o tema é exigente de esforços
que rompem com as formalidades postas pela administração universitária, gerando
condições educativas que favorecem a continuidade da proposta. A receptividade a
essas iniciativas somam-se às buscas da e finalidades da educação no pressuposto
da construção democrática, uma vez que notaram-se outras iniciativas que
emergiram no Campus da Unioeste de Toledo, com propósitos similares, porém com
pressupostos ideo-políticos referenciados em outras vertentes teórico-filosóficas.
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A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM SALA DE AULA
Área Temática: 04 – Educação
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Divulgação Científica, Química, Cotidiano.
Resumo:
A divulgação científica (DC) é caracterizada pela forma como o
conhecimento científico é produzido, como ele é formulado e como ele circula na
sociedade. Assim sendo é preciso que os estudantes observem e destaquem as
diferenças entre o que mundo midiático transmite e o que é produzido pela ciência
(SILVA, 2006). Na escola, a DC tem como proposta integrar a educação formal com
a educação informal.
Os textos de divulgação científica (TDC) no ambiente escolar podem tornarse ferramentas didáticas na medida em que proporcionam uma formação crítica dos
jovens. Nestes textos é possível que se tenha uma constante atualização da ciência
e da tecnologia e daquilo que é produzido neste campo. Entretanto, nem tudo que é
produzido pela mídia é condizente ao produto da ciência, pois o divulgador ao tentar
“facilitar” a compreensão da ciência acaba, em alguns casos, por distorcer e
mascarar o processo científico presente na ciência.
Tendo como pressuposto a importância de se levar e discutir a divulgação da
ciência em sala de aula, elaboramos uma atividade de discussão do texto: “Química,
que mistura” da revista Super Interessante, para 17 estudantes do 1 o ano do Ensino
Médio, do Colégio Estadual Professora Júlia Wanderley, na cidade de
Cascavel/Paraná.
A atividade foi iniciada com a leitura do texto pelos estudantes que estavam
em grupos. Cada grupo recebeu uma parte do texto que continha algumas
aplicações e interações da Química no cotidiano das pessoas, como: descoberta da
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ureia, da pólvora, da substância tetrodoxina e do plástico; a composição do ovo e
das pérolas; a origem do sabor do queijo camembert e a atuação dos ferormônios.
Aos estudantes foi solicitado que durante a leitura observassem e discutissem em
seu grupo a presença de Química no dia a dia.
Após a leitura, os estudantes foram questionados sobre o entendimento do
texto e se conseguiram identificar a presença da ciência, percebemos que o texto
auxiliou na compreensão dos estudantes para os diferentes aspectos da Química em
processos que ocorrem desde a Antiguidade, pois antes da leitura eles não
conseguiam identificar a presença da Química em situações cotidianas. Levar à sala
de aula atividades de interação com textos de divulgação da ciência é uma forma de
possibilitar aos estudantes não apenas uma visão daquilo que é veiculado na mídia,
bem como fornecer aos estudantes uma oportunidade de conhecer aspectos amplos
da ciência e da tecnologia.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A MATEMÁTICA

Área Temática: Educação
Susimeire Vivien Rosotti de Andrade1
Elisemare Viapiana2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: matemática; surdos Educação de Jovens e Adultos;.
RESUMO: O projeto que será aqui descrito teve inicio no 2º semestre de 2012,
dando continuidade no 1º semestre de 2013. Este tem o objetivo de investigar como
trabalhar a matemática na modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos
– EJA, envolvendo o fazer, o pensar e o aprender matemático, respeitando a
identidade sociocultural dos alunos. O local em que está sendo desenvolvido é na
Associação Medianeira Surdos e Fissurados atuante em Escolas para Crianças
Especiais – AMESFI sendo que, o público alvo são alunos surdos que apresentam
dificuldades no aprendizado de matemática.

INTRODUÇÃO
O projeto de extensão está sendo desenvolvido na Associação Medianeira
Surdos e Fissurados atuante em Escolas para Crianças Especiais – AMESFI seu
funcionamento ocorre nos três períodos do dia (manhã, tarde e noite), e atende
alunos que frequentam apenas a AMESFI, como também, alunos que frequentam
escolas regular de ensino regular ou na modalidade EJA. Assim o projeto que teve
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inicio em 01/08/2012 e finalizará em 31/07/2012 está atendendo os alunos surdos
que apresentam dificuldades no aprendizado de matemática
Duarte (2009) afirma que favorecer aos alunos da Educação de Jovens e
Adultos - EJA o aprendizado matemático é de extrema relevância, pois eles estão
afastados do ambiente escolar e tem em seu inconsciente uma relação negativa com
a matemática, pois apesar de terem utilizado o saber matemático que possuem para
resolver os problemas que foram apresentados neste interim que estavam afastados
da escola, destacam não conhecer nada de matemática.
Nesta perspectiva, almeja-se pesquisar, elaborar e desenvolver atividades
matemáticas que aproximem os alunos da modalidade de ensino Educação de
Jovens e Adultos – EJA da Escola de Surdos de Medianeira, desenvolvendo o
aprendizado da matemática. Ressalta-se que deste estudo será elaborado pela
aluna bolsista a monografia de conclusão do curso de licenciatura em matemática
que será apresentada no ano de 2013.
OBJETIVOS


Investigar como trabalhar a matemática na modalidade de ensino de Educação
de Jovens e Adultos – EJA, envolvendo o fazer, o pensar e o aprender
matemático, respeitando a identidade sociocultural dos alunos.



Analisar as políticas educacionais e suas implicações para a modalidade
Educação de Jovens e Adultos - EJA.



Elaborar atividades que favoreçam o fazer, o pensar e o aprender matemático,
respeitando a identidade sociocultural dos alunos.



Aplicar as atividades elaboradas pela pesquisadora Propiciando aos alunos do
ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos - EJA nas aulas de
matemática, momentos de discussão visando compreender a importância deste
saber para compreensão da sociedade contemporânea.

DESENVOLVIMENTO

No segundo semestre do ano de 2012 o projeto teve inicio, e foi desenvolvido
somente com dois os alunos surdos visto que, seria muito difícil atender um número
maior pela complexidade existente e alfabetizar matematicamente alunos surdos.

Para manter estes alunos no anonimato chamaremos de aluno A. e B.
O aluno A, é um aluno surdo que tem aproximadamente 30 anos, e é oriundo
do Paraguai. Ele frequenta unicamente a AMESFI. Segundo a direção da escola, o
aluno A, no inicio do ano de 2012, frequentava a Escola para Jovens e Adultos (EJA)
até a metade do ano letivo, mas pelo fato de que ele não era alfabetizado, o estudo
se tornava mais difícil fazendo com que não conseguisse acompanhar os demais
colegas, e, dessa forma, acabou desistindo passando a estudar somente na escola
para Surdos AMESFI.
Assim na investigação realizada com o aluno A. para saber as dificuldades
relacionadas na área de matemática, foi verificado que o mesmo não é alfabetizado
matematicamente, desconhecendo como funciona o sistema numeração e como se
realiza as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). O
aluno A. informou que esta dificuldade propicia que quando vai a uma loja para fazer
compras, por muitas vezes acaba sendo enganado pelos vendedores por não saber
quanto deve pagar pela mercadoria e quanto deve receber de troco após ter pagado
a mesma.
Com relação ao aluno B. ele frequenta AMESFI, mas também a escola na
regular está no 9º ano do ensino fundamental. No decorrer do projeto foi observado
que ele compreende os conteúdos de forma muito rápida, só necessitava de um
atendimento individualizado. No entanto, no ano primeiro semestre de 2013 o aluno
B., não participou mais do projeto. Cumpre lembra que ele contribui para poder me
comunicar com aluno A. visto que, percebia que não dominava a linguagem dos
sinais e sempre intervinha para favorecer a comunicação. Esta troca fortaleceu o
desenvolvimento do projeto.

METODOLOGIA

Esta pesquisa terá um caráter qualitativo que, de acordo com Ludke e André
(1986, p.11) “a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do
pesquisador com o ambiente e a situação que está investigada”.
Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado uma análise dos
documentos envolvendo as políticas educacionais, delimitando valores, propostas,
alternativas para o ensino na modalidade EJA.

A coleta de dados está sendo,

utilizada observação visando entender os conhecimentos mobilizados pelo aluno em

sala de aula e de posse desses conhecimentos são elaboradas atividades e
desenvolvida na (AMESFI). Durante e após as etapas são realizados a organização,
análise interpretação e discussão dos dados coletados.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

No primeiro dia desenvolvimento do projeto, pude identificar a dificuldade que
seria a comunicação principalmente com o aluno A., pois este também não sabia ler
e escrever. Ressalta-se que apesar de ter estudado a disciplina de libras não era
suficiente para me comunicar com aluno A. No entanto, tinha um bom conhecimento
dos números em libras, e dos sinais das operações básicas, que seria os mais
utilizados para o início das aulas e também contava com ajuda do aluno B.
Nesta perspectiva, visando investigar os conhecimentos do aluno A. foi
proposto a ele algumas operações, os quais deveriam serem resolvidas por ele,
como por exemplo, deveria somar 27+3. Sabemos que devemos somar
primeiramente as unidades, 7+3 = 10. Como o resultado é um número de 2
algarismos, para a “conta armada", deve-se manter apenas o algarismo das
unidades, nesse caso o zero, e subir o algarismo das dezenas, como forma de
“resto", somando em seguida as dezenas.
O aluno A. não conseguia compreender que quaisquer dois números quando
somados resultava num outro número com dois algarismos, nunca poderia colocar
os dois número em baixo, e era dessa forma que ele o fazia:

Quando a soma de dois números resultava em outro número com apenas um
algarismo, por exemplo, 5+4 = 9, não havia problema nenhum, ele conseguia
resolver perfeitamente.
De posse destas informações foi elaborado atividades para que ele
compreendesse o funcionamento do sistema de numeração decimal. Para
elaboração das atividades utilizou-se como referência Cardoso (2005).
Para favorecer uma melhor compreensão utilizou-se em todas as aulas
material de apoio o material dourado, pois ele favorece que se entenda a troca de

unidades, dezenas, centenas, etc..
No decorrer do desenvolvimento do projeto havia uma progressão do aluno
A., e este começou a entender o sistema numeração decimal e como realizava as
operações de adição e subtração. No entanto, até o final do ano letivo de 2012
percebi que o aluno ainda não conseguia somar sem o material dourado, os número
cujo resultado davam um número com dois algarismos, pois mesmo somando nos
dedos, se perdia nas contas. Já os números somados cujos resultados, davam um
número com apenas um algarismo, ele já conseguia somar sem o uso do material
dourado.
No início do ano de 2013 tive uma grande surpresa. Conhecendo o aluno
como já conhecia e sabendo de suas dificuldades, acreditada que por estar muito
tempo sem ir à escola (devido às férias), havia esquecido o que já havia sido
trabalhado e a surpresa foi que ele chegou à escola sabendo não só somar, mas
que havia criado estratégias para somar. Desta forma, está sendo elaborado uma
monografia visando apresentar as contribuições do desenvolvimento do projeto para
alfabetização do aluno A.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento pode-se inferir a importância dos projetos de
extensão, para formação dos futuros professores e também como estes podem
aproximar a universidade das dificuldades existentes no contexto escolar.
Nesta perspectiva, a proposta realizada até agora, está conseguindo atingir
seus objetivos contribuindo para aprendizagem aluno da modalidade de ensino
Educação de Jovens e Adultos – EJA e com a formação do futuro do professor de
matemática.
Como se percebe o projeto de extensão iniciado está propiciando que os
todos os envolvidos percebam a importância da matemática, para o exercício de sua
cidadania e também o tão fundamental que é dar prosseguimentos aos estudos e
ainda o papel fundamental do professor no aprendizado dos alunos.
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A EDUCAÇÃO E A SAÚDE NA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR DA COMUNIDADE

Área Temática: Educação continuada.

Elizandra Daneize dos Santos
José Joacy Rabelo de Oliveira
Modalidade: Oficina
Palavras-chave: Saúde Coletiva; Educação em saúde; Educação continuada.
Resumo:
As práticas educativas em saúde não se restringem aos profissionais desta área,
mas devem ter neles o seu principal promotor. Estas atividades devem ser
construídas junto com os educadores atuantes na comunidade, aplicadas nas
unidades básicas de saúde (UBS) e inseridas no projeto político pedagógico das
escolas. Os profissionais de saúde da atenção básica constituem ‘a ponta de lança’
no ensino de práticas que visem o bem estar de indivíduos da comunidade, não
sendo porém, o único elemento responsável por essa prática. Na atualidade há uma
variedade de maneiras de se realizar educação em saúde, mas, considerando o que
essas abordagens têm em comum, podemos agrupar em dois modelos: A educação
tradicional e a radical.

Texto:
A autonomia deve ser respeitada quando se refere às escolhas dos indivíduos na
promoção da saúde. Os indivíduos devem ser incentivados a participar sempre que
possível. Tal ação deve ser pautada em escolhas. Os profissionais de saúde
encarregados da educação comunitária devem por sua vez, apresentar tais escolhas
de forma clara, adaptando-se aos diversos indivíduos em sua área de abrangência e
a fatores como: nível educacional, socioeconômico, cultural e políticos entre outros.

A educação em saúde tradicional pretende mudar comportamentos individuais
através de estratégias educativas em que quem ensina, se posiciona como detentor
do saber, e o sujeito da ação educativa passivamente aprende os conhecimentos
ensinados. Esta modalidade parte do pressuposto de que o indivíduo nada conhece
sobre o que agora lhe será ensinado, bem como dificilmente lhe equiparará de uma
consciência crítica a respeito de sua própria situação. Desconsiderar as estruturas
socioeconômicas e culturais pode levar ao profissional de saúde a considerar o
indivíduo o único responsável pela sua condição no processo de adoecimento, e
portanto, o responsável pelo processo de saúde e doença.
Para Souza (2005), menciona Paulo Freire que “afirma que a existência
individual não precede a existência coletiva [...]” Neste entendimento, o indivíduo por
compreender suas necessidades individuais não significa que tenha
desconhecimento da realidade do grupo em que esteja inserido.
O modelo Radical surge numa tentativa de atender uma necessidade que surgiu
com a nova saúde pública, procurando uma nova forma de se realizar educação em
saúde. O principal método desse modelo é considerar a saúde no seu aspecto
positivo, criando uma consciência crítica do individuo em relação a sua própria
realidade pessoal e coletiva e a partir disso, tenta-se criar planos de ação na
tentativa de mudança da realidade.

Estas idéias nos remetem à teoria construtivista que apregoa que o
conhecimento não é algo terminado. O construtivismo pressupõe que o
conhecimento se desenvolve a partir da interação do sujeito com o meio
social, contrapondo-se ao behaviorismo que preconiza que o conhecimento
nasce com o indivíduo e é dado pelo meio. (SOUZA, 2005)

Apesar dos avanços no modelo radical, este ainda é alvo de críticas. Até que
ponto o sujeito utiliza sua autonomia de forma a realmente promover sua própria
saúde bem como da comunidade em que está inserido? É evidente que o
profissional de saúde precisa avaliar os conhecimentos e as ações deste indivíduo, e
a partir daí, planejar o conteúdo, forma de apresentação e avaliar os resultados da
educação em saúde aplicada.
Nota-se portanto, que o processo de qualificar a comunidade em ações práticas
em beneficio da saúde dos sujeitos é um processo dinâmico, sempre suscetível a
transformações, adaptações e mudanças, obrigando ao profissional a buscar novas
abordagens, novas metodologias, novos conceitos, e por que não, novos
embasamentos filosóficos.
Toda essa prática, em sua essência, confirma a teoria de Paulo Freire, que
consiste em que ‘o processo de ensino e aprendizagem não se dá de forma
unilateral, mas que ao mesmo tempo em que se ensina, aprende-se algo’.

Os principais obstáculos à aprendizagem são: A falta de tempo para ensinar, o
profissional não sentir-se competente ou confiantes em suas habilidades,
características pessoais como habilidades e motivação, baixa prioridade dada pela
administração do serviço, ambientes desfavoráveis (falta de espaço e privacidade,
barulho, interferências freqüentes e alta demanda de trabalho), alguns enfermeiros e
médicos questionam sobre a eficácia da educação em saúde.
Por outro lado, o usuário também sofre com alguns obstáculos para estar atento
e processar a informação. Falta de tempo, estresse causado por doenças agudas ou
crônicas, dificuldade tanto na leitura , na escrita e na compreensão funcional da
informação, influência negativa do ambiente, características pessoais do usuário,
amplitude e complexidade das mudanças comportamentais necessárias para
prosseguimento do tratamento, falta de apoio e incentivo dos profissionais de saúde
ou dos familiares, negação das necessidades de aprendizagem, incoveniência,
fragmentação, desumanização e falta de acessibilidade .
A oficina: A educação e a saúde na promoção do bem estar da comunidade, que
é essencialmente direcionada a profissionais da área de saúde da abrangência da
Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu e da Nona Regional de Saúde, busca o
aperfeiçoamento das práticas já realizadas por esses profissionais, a troca de
experiências e o intercâmbio de tecnologias e o enfrentamento dos principais
problemas encontrados pelos usuários e profissionais responsáveis pela educação
em saúde.
Será realizada uma breve explanação do histórico das práticas de educação em
saúde no Brasil, bem como uma avaliação do público presente, quanto ao
envolvimento quantitativo nas práticas de educação em saúde realizada pelos
mesmos. Tal atividade será feita através de contato direto, estimulando o profissional
a expor seus principais questionamentos de forma franca, com a finalidade de
compreender melhor suas necessidades. Em seguida, demonstrar na prática
métodos utilizados que podem ser úteis no seu trabalho no dia a dia.
Na seqüência, apresentar três estudos de caso, com possíveis situações que o
profissional possa encontrar no seu trabalho junto à comunidade. Formar grupos de
discussão e elaboração de um plano de trabalho, em que os conhecimentos
adquiridos durante a oficina e baseados em suas próprias experiências, servirão de
base para a montagem de um plano de ação e resolução dos problemas
apresentados.
Evidentemente esperam-se diferentes formas de abordagem e resolução dos
problemas apresentados, abrindo assim espaço para a troca de experiências e
criando uma base para que os membros da oficina avaliem a si mesmos em seus
métodos e objetivos. Realizar feedback para certificar-se de que os objetivos da
oficina proposta tenham sido alcançados.

Evidentemente, as experiências dos profissionais que atuam diretamente junto à
comunidade é um grande tesouro a serem compartilhados, sobretudo em um
ambiente em constante transformação dado a mobilidade social, os fatores políticos
e educacionais e no próprio meio ambiente, sempre em mudança. Certamente, tal
experiência, aliada ao conhecimento produzido na academia nos cursos de
Pedagogia e de Enfermagem/Licenciatura, podem de fato criar condições mais
favoráveis a estes profissionais.
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A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NA VISÃO DOS PARTICIPANTES DA UNATI
Área Temática: 04 – Educação
Renan Buque Pardinho1
Marcia Borin da Cunha2; Kathya Rogéria da Silva3.
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Unati; Tecnologia; Ciência.
Resumo:
O termo tecnologia tem sido utilizado de forma enfática, incisiva e
determinante, porém equivocado na prática diária, pois, muitas vezes é concebido,
somente como um produto ou equipamento. Entende-se que a tecnologia
compreende certos saberes constituídos para a geração e utilização de produtos e
organização das relações humanas (BARRA et al, 2006).
Tendo em vista a importância da tecnologia e sua compreensão no mundo
contemporâneo propusemos um minicurso aos participantes da Unati (Universidade
Aberta a Terceira Idade), no qual a proposta foi trocar experiências entre o presente
e o passado. A discussão foi em torno dos equipamentos e tecnologias utilizadas
nas décadas de 1950/60 e como a ciência era vista e esperada para o novo milênio
(ano 2000). Assim os participantes da Unati discutiram as principais diferenças
sentidas por eles em relação às novas tecnologias.
Como metodologia, foram utilizados os episódios: “Rose, a Robô” e “O Carro
Espacial” do desenho animado Os Jetsons a fim de promover as discussões sobre o
tema.
Estiveram presentes neste minicurso 13 participantes (11 mulheres e 02
homens), com idade entre 56 a 78 anos. Destes, a maioria morou na infância em
Santa Catarina, seguido pelo Rio Grande do Sul.
Em relação aos equipamentos tecnológicos, 06 participantes afirmaram não
ter tido contato com equipamentos tecnológicos na sua infância. Os demais
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lembraram do rádio (citado por estes 07 participantes), da máquina de costura e da
geladeira.
Em relação ao grande avanço da tecnologia nos últimos anos, muitos
comentaram que não imaginavam a criação de alguns aparelhos, como o microondas, que segundo eles trouxe praticidade e rapidez. O celular que se tornou uma
necessidade e não mais um bem de luxo.
As mudanças tecnológicas foram comentadas pelos participantes que
participavam contando suas historias, como um deles que contou que para assistir a
um jogo de futebol da copa do mundo de 1970, teve que andar vários quilômetros
para ir até uma televisão.
Ao final os participantes concluíram que o avanço tecnológico foi rápido
implicando na dificuldade de acompanhar as inovações e adaptar-se para utilização
de equipamentos como: celulares, micro-ondas, televisores, computadores, etc.
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A EXPERIÊNCIA DO LICENCIANDO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA COM A
METODOLOGIA DE NARRATIVA NA/DA DOCÊNCIA
Área Temática: Educação
Crisna Daniela Krause Bierhalz1
Eril Medeiros da Fonseca2
Loossllen Queerolayn Goulart dos Santos2
Erica Adriane Maciel de Los Santos2
Modalidade: Pôster

Palavras-chaves: narrativa; docência; formação.
Este trabalho tem como objetivo socializar a experiência vivenciada pelos
licenciandos em Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Pampa, Campus
Dom Pedrito, com a metodologia de narrativas na/da docência. Durante o Curso de
Licenciatura um dos momentos de formação perpassa pela participação de projetos
de ensino-pesquisa-extensão, dessa forma a participação no PROEXT MEC 2013,
intitulado Rodas de Conversa Intercampi: processo de formação de professores pela
narrativa na/da docência, possibilita o rompimento com a estrutura linear do
conhecimento e uma formação construída a partir de intensas negociações, na qual
os alunos têm a possibilidade de negar e afirmar características em meio aos
discursos e modelos apresentados a respeito da docência. O ser e fazer docente
são construídos na articulação entre as condições efetivas do processo de ensino e
de aprendizagem, das relações de trabalho, nos discursos relativos à docência, nos
modelos, nas vivências pessoais e principalmente na forma como cada um
consegue avaliar o percurso de formação e traçar novos planos. Metodologicamente
caracteriza-se como um projeto de cunho qualitativa, autobiográfica, emergente nos
anos 90, vincula-se ao movimento internacional de formação ao longo da vida,
vinculado a experiência do sujeito adulto como fonte de conhecimento e de
formação. Baseado metodologicamente na escrita de narrativas (história de vida)
dos professores, relatórios sobre a realidade sócio-ambiental e sócio-cultural das
escolas, tendo em vista uma reflexão permanente sobre a prática educativa. Como
principais resultados percebe-se que a participação no projeto de extensão é uma
oportunidade que os licenciandos em Ciências da Natureza possuem de contato
com a metodologia das narrativas, agregando possibilidades de compreender-se
professor, acompanhando as narrativas dos professores em exercício também
(re)significam suas histórias, adquirindo um novo olhar sobre o contexto escolar.

Outro resultado considerado positivo é o enfrentamento da dificuldade que o ser
humano tem de falar e escrever sobre o vivido, pois a trajetória cultural da escola
não está preocupada em recuperar memórias, reacender utopias, lançar-se em
caminhos ainda não experimentados, superar os fracassos, os silêncios e as formas
de resistência.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA INTERPRETAÇÃO PARA O ENSINO DA
MATEMÁTICA

Área Temática: Educação/Monografia
Renata Camacho Bezerra1
Juliana Raupp dos Reis 2
Modalidade: Painel

Palavras-chave: Leitura; Interpretação; Resolução de Problema.
Resumo:
Ao propor aos alunos de uma turma de 7° ano alguns problemas que
poderiam ser solucionados com a utilização de equação do primeiro grau, conteúdo
que correspondia ao que estava sendo estudado em sala, percebemos que os
mesmos apresentaram muita dificuldade em solucioná-los por não conseguirem
interpretá-los, mas que conheciam as técnicas necessárias para encontrar a solução
de uma equação como esta. Estas observações nos instigaram a pesquisar quais as
metodologias poderiam ser utilizadas pelo professor de matemática para auxiliar os
alunos a superarem essas dificuldades.
Compreendemos que para auxiliar os alunos nas questões de interpretação é
necessário incentivá-los à leitura e à escrita também nas aulas de matemática, pois
através da leitura podemos auxiliá-los a apropriarem-se da linguagem matemática, a
contextualizar os conteúdos abordados atribuindo significados à eles em seu
cotidiano, tornando assim o estudo desta disciplina mais significativo. O incentivo
aos alunos para que escrevam nas aulas de matemática, pode ser considerada uma
ferramenta para fazer que eles expressem seu raciocínio para resolver um problema
demonstrando assim suas dificuldades e seus progressos, pois a escrita também
pode ser uma reorganização desses pensamentos.
Desta forma, ao desenvolvemos este projeto pretendemos identificar como
podemos direcionar as atividades pedagógicas de forma a proporcionar aos alunos
atividades de leitura e escrita que realmente contribuíam de forma significativa para
o ensino de matemática.
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Desenvolveremos ao longo do primeiro semestre deste ano, algumas
atividades que envolvam matemática, leitura e interpretação, para que possamos
analisar como os alunos interagem com as mesmas nas aulas de matemática, visto
que esta será uma metodologia diferente das que estão habituados.
Esperamos que estas atividades os ajudem a compreender melhor a
matemática e que sejam capazes de fazer uma articulação entre a linguagem usual
e a linguagem matemática a fim de dar sentido aos resultados encontrados, em
relação ao problema proposto.
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A MÚSICA NO PROJETO “TEXTOS – PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O
MUNDO E ESCREVER SUA HISTÓRIA”
Área Temática: 04 - Educação / Incentivo à Leitura.
Rosana Vaghetti Luchese1 (Coordenadora da Ação de Extensão)
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Leitura; Produção de leitura;Música na escola.
Resumo:
Realizamos as atividades do projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e
escrever sua história”, em 2012 as segundas feiras na AMARBEM (uma ONG,
localizada no bairro Padre Ulrico, periferia de Francisco Beltrão – PR, que atende
crianças em idade escolar, matriculadas em escolas públicas do bairro, para lá
encaminhadas por seus responsáveis). As atividades de 2012 ancoraram-se no
tema “Música”, porque em 2012 expirou o prazo para as escolas brasileiras de
Educação Básica implementarem o ensino de música em suas grades curriculares,
conforme determinação da Lei nº 11.769, de 18/08/2008. Frente a esta realidade,
passamos a considerar a música como uma possibilidade para trabalhar a leitura e a
interpretação de textos. O objetivo principal desta proposta foi proporcionar ao grupo
que frequenta a AMARBEM o contato com música de qualidade, apresentando-lhes
compositores clássicos e compositores brasileiros, ligados a movimentos da música
popular, excluindo-se os ritmos veiculados massivamente pela mídia. Para os
encontros semanais, selecionamos previamente o material que utilizamos (músicas
e clipes significativos dos gêneros: clássico, samba, MPB, bossa nova, tropicalismo,
jovem guarda, sertanejo “de raiz”, entre outros), pesquisamos e preparamos material
de apoio para podermos comentar sobre o que estávamos assistindo e ouvindo. Os
“videoclipes” foram apresentados na TV e, simultaneamente as letras das músicas
no retroprojetor. Após a audição das peças musicais comentamos com o grupo sobre
o gênero da peça musical escolhida, sobre a música e seu(s) autor (es). Também
ouvimos os comentários do grupo sobre a música e sobre os aspectos da
composição que chamaram sua atenção. Ao final do período letivo, concluímos que
é mais fácil trabalhar com as crianças do que, com os adolescentes, as primeiras
são mais receptivas, escutam atentamente as músicas que não costumam ouvir e,
que precisamos habituar as crianças com a boa música desde a educação infantil.
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A MÚSICA NO PROJETO “TEXTOS – PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O
MUNDO E ESCREVER SUA HISTÓRIA”
Área Temática: 04 - Educação / Incentivo à Leitura.
Rosana Vaghetti Luchese2 (Coordenadora da Ação de Extensão)
CONTEXTO DA AÇÃO:
As atividades do projeto “Textos – pretextos para ler a vida e o mundo e
escrever sua história”, em 2012, foram realizadas as segundas feiras na AMARBEM
(Associação Marrecas para o Bem estar do Menor). A AMARBEM é uma ONG,
localizada no bairro Padre Ulrico, na periferia de Francisco Beltrão – PR, que atende
no contraturno crianças em idade escolar, matriculadas em 2 escolas públicas do
bairro: Escola Municipal “Nossa Senhora do Sagrado Coração” e Colégio Estadual
“Léo Flack”. As crianças e os adolescentes são encaminhados à AMARBEM por
seus responsáveis. É necessário salientar que em 2012, entre os turnos matutino e
vespertino, passavam pela AMARBEM em torno de 100 alunos.
As atividades de 2012 ancoraram-se no tema “Música”. Isto porque o ano de
2012 era, a priori, o prazo limite para as escolas brasileiras, públicas e privadas,
incluírem o ensino de música em suas grades curriculares. A exigência surgiu com a
Lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, que determina que a música
seja conteúdo obrigatório em toda a Educação Básica.
Outra justificativa para trabalhar com músicas no projeto “Textos – pretextos
para ler a vida e o mundo e escrever sua história” foi a necessidade de diversificar
as possibilidades de textos e de leituras no bojo do projeto. Isto porque a faixa etária
de seus participantes é muito ampla, bem como, as aptidões e as capacidades de
leitura, de compreensão e de interpretação do que lhes é apresentado. Temos no
Graduada em Letras, Ms. em Educação. Pedagogia / CCH / Unioeste – Francisco Beltrão.
Membro do GEPECI. Email: rosanavaghetti@yahoo.com.br
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grupo crianças de 1ª. Série até adolescentes das séries finais do ensino
fundamental, crianças de 5 anos a adolescentes de 15 anos. A amplitude do grupo
com o qual trabalhamos obriga-nos a buscar metodologias e recursos que nos
permitam atender a esta diversidade e evitar o desinteresse do grupo pelas
atividades do projeto. Frente a estas realidades, passamos a considerar a música
como uma possibilidade para trabalhar a leitura e a interpretação de textos.
Ao trabalhar com músicas, objetivamos:
Avaliar a capacidade e a sensibilidade do grupo em relação à música.
Proporcionar as crianças e aos adolescentes da AMARBEM o contato
com música de qualidade.
Apresentar aos participantes do Projeto compositores clássicos e
compositores brasileiros renomados, ligados aos principais movimentos musicais do
Brasil.
Oportunizar a audição de gêneros musicais de qualidade, não
divulgados pela televisão de canais abertos à população em geral.
Conhecer compositores brasileiros que colaboraram para a formação
da cultura musical do povo brasileiro.
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Para as atividades, considerando as experiências de anos anteriores,
selecionamos videoclipes e/ou filmes cuja trilha sonora contemplasse autores
renomados porque a música, aliada a imagens, prende a atenção do grupo,
independente da faixa etária.
Para organizar os encontros semanais com o grupo, a metodologia utilizada
foi:
seleção prévia das músicas, dos clipes e dos filmes a serem utilizados
pela professora, procurando músicas significativas em seu gênero e com potencial
para agradar aos alunos;
pesquisa pela professora e preparação do material de apoio para
comentar sobre o gênero da peça musical escolhida, sobre a música e seu(s) autor
(es);
audição e a apreciação de vídeo clip ou de filme na TV com as peças
musicais escolhidas pela professora;

apresentação da letra da música no retroprojetor;
comentários pela professora sobre o estilo da música e sobre seus
compositores;
diálogo com o grupo sobre a música, sobre os aspectos da composição
que chamaram a atenção do grupo;
quando possível, distribuição da letra da música, exceto para as peças
retiradas de óperas, e nova audição incentivando o grupo para cantar a música.
Em 2012 foram realizados 31 encontros com o grupo crianças e adolescentes
que frequentam a AMARBEM. Na tabela a baixo apresentamos o cronograma com
as datas com as músicas e os autores trabalhados.
MES

DIA
5

Aquarela do Brasil – Ari Barroso

12

A Banda - Chico Buarque

19

O Trenzinho do Caipira – Heitor Villa Lobos

26

Carinhoso – Pixinguinha & João de Barro

2

La Traviata – Giuseppe Verdi

9

Suíte Quebra Nozes – Tchaikovsky

16

Sinfonia Pastoral – Beethoven

23

A Dança das Horas - Amilcare Ponchielli

7

O Girassol – Vinícius de Moraes

14

Aquarela – Vinicius de Moraes, Toquinho, M. Fabrizio, G. Morra

21

Menininha – Toquinho & Vinícius de Moraes

28

O Caderno – Toquinho

4

O Circo – Sydnei Miller

18

Ciranda da Bailarina - Edu Lobo & Chico Buarque
No Cordão da Saideira - Edu Lobo

9

Águas de Março e Pela Luz dos Olhos Teus – Tom Jobim

30

O Barquinho – Roberto Menescal & Ronaldo Bôscoli

6

João e Maria - Chico Buarque

13

Iracema, Um Samba no Bexiga e Saudosa Maloca - Adoniran
Barbosa

20

Romaria – Renato Teixeira

3

4

5

6

7

8

ATIVIDADES / 2012

27

Amanheceu, Peguei a Viola – Renato Teixeira

3

Dona – Sá & Guarabira
Espanhola – Guarabira & Flávio Venturini

10

Casa no Campo – Zé Rodrix & Tavito

9
17
24

Varandas – Almir Sater
Tocando em Frente - Almir Sater & Renato Teixeira
Bola de Meia, Bola de Gude e Nos Bailes da Vida - Milton
Nascimento & Fernando Brant

1

Alegria, Alegria - Caetano Veloso

8

Superbacana - Caetano Veloso

22

Leãozinho - Caetano Veloso

29

Esperando na Janela - Gilberto Gil

5

Fera Ferida - Roberto Carlos & Erasmo Carlos
Sou Uma Criança Não Entendo Nada - Erasmo Carlos

12

Sentado À Beira do Caminho - Roberto Carlos & Erasmo Carlos

19

Palavras – Roberto Carlos & Erasmo Carlos

10

11

Para a organização e preparação das atividades utilizamos os sites:
http://letras.mus.br (letras das músicas); http://pt.wikipedia.org (informações sobre os
compositores e sua obra); http://www.youtube.com (para os vídeos); e as imagens
utilizadas, maioria foi retirada do site www.google.com.br aquelas extraídas de outro
local este foi indicado para as crianças e colocado logo abaixo da foto.
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A Lei nº 11.769/2008 não objetiva formar músicos, mas desenvolver a
criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos. A música hoje é entendida
como uma das linguagens das artes. Portanto, nas escolas a música, não
necessariamente deve ser trabalhada como uma disciplina, poderá compor a
disciplina de Artes em conjunto com as artes plásticas e cênicas.
As escolas particulares, de acordo com seu projeto pedagógico, são
autônomas para decidirem, como irão incluir a música em suas grades curriculares.
As escolas públicas dependem de normatização das Secretarias Municipais
de Educação para implementarem a tal Lei. Considerando a realidade de nosso
município, nas escolas da rede municipal uma boa possibilidade para trabalhar a
música e outras formas de Arte seria organizar uma equipe multidisciplinar de

profissionais, entre eles um para a música. Entretanto, a organização destas equipes
multidisciplinares para o ensino das artes não tem acontecido, há a carência de
profissionais habilitados para a docência nestas áreas, muitos cursos de Licenciatura
em Música, de Educação Artística e de Artes Plásticas foram fechados ou
transformados em Bacharelados após a exclusão das disciplinas dos currículos
escolares. Precisamos lembrar que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de
1996, só estão autorizados a lecionar na Educação Básica profissionais licenciados
em Universidades ou Faculdades, para uma área específica de atuação. Por outro
lado, as Secretarias Municipais de Educação esbarram na burocracia, na
morosidade da máquina pública, na falta de recursos para, num primeiro momento,
contratarem professores de música e de outras áreas das artes para atuarem nos
centros de educação infantil quanto nas escolas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do período letivo, alguns aspectos ficaram claros:
é mais fácil trabalhar com as crianças do que, com os adolescentes,
elas são mais receptivas, escutam atentamente as músicas que não estão
acostumadas a ouvir;
precisamos habituar as crianças com a boa música desde a educação
infantil;
urge a organização de equipes que possam trabalhar com música e
outras formas de artes nas escolas e nos centros de educação infantil;
o trabalho com música aliado a imagens oportuniza bons resultados
porque, este revestimento visual à estrutura musical, combinado com o caráter da
música, aproxima o ouvinte/espectador ao espírito da obra;
as peças clássicas, quando combinadas com imagens em movimento,
agradam as crianças e aos adolescentes, conforme observamos no trabalho com La
Traviata – Giuseppe Verdi (animação com massa); Suíte Quebra Nozes –
Tchaikovsky, Sinfonia Pastoral – Beethoven, A Dança das Horas - Amilcare Ponchielli
(as três ultimas peças retiradas do filme Fantasia de Walt Disney -1940).

A questão das escolhas econômicas no contexto do Planejamento
Financeiro
Introdução
A educação financeira pode ser definida como a habilidade que os indivíduos possuem ao
tomar decisões mais eficientes voltadas a administração de suas finanças ao longo do seu ciclo
de vida. Para Martins (2011, p.6) a “educação financeira não é um método para acumular
milhões ou construir fortunas, mas um meio para conquistar conforto material e uma vida
digna”. O êxito não depende somente de quanto se ganha, mas principalmente de como se
gasta e como se investe os recursos disponíveis. Essa é a justificativa para a proposição deste
minicurso. Objetiva-se, portanto:
•
•

Refletir sobre as Escolhas, ou seja, sobre algumas decisões econômicas tomadas ao
longo da vida, considerando, para tanto, as possíveis restrições orçamentárias e
temporais envolvidas nesse processo.
Oportunizar o conhecimento acerca da lógica de produção capitalista e seus impactos
nas escolhas ou não-escolhas.

Estruturação Metodólogica Proposta:
Inúmeras são as questões que envolvem a Educação Financeira e, numa dimensão mais
específica, o planejamento financeiro. A literatura especializada também é extensa e contempla
diferentes possibilidades para a análise e o tratamento das variáveis que caracterizam a
relação entre os agentes econômicos e suas decisões no que se refere ao uso do dinheiro.
Ainda que sejam contribuições relevantes, quando não, necessárias, acredita-se que o
autoconhecimento é peça principal para que se estabeleça a efetividade do planejamento
financeiro, quer no âmbito familiar, quer na condição de indivíduo. Nesse sentido, a percepção
da importância deste planejamento contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento de uma
relação equilibrada com o dinheiro. Isso proporciona ainda decisões de consumo, poupança e
aplicações financeiras de boa qualidade, contribuindo para o bem-estar coletivo bem como
para solidez e eficiência do sistema financeiro de um país. Dessa forma, tais decisões
influenciam a economia como um todo, do mesmo modo como são influenciadas por ela (via de
mão dupla). Além disso, decidir é sempre um desafio. É preciso escolher um caminho no
presente, tentando enxergar suas consequências no futuro (cenário de incerteza e risco).
Gallagher (2008) acrescenta que a dificuldade de tomar uma decisão está no fato de
que muitas vezes os agentes econômicos saem de um status conhecido para algo que possui
apenas um indicativo intuitivo de resultado. Isso ocorre porque: a) não existe decisão perfeita
pois não é possível conhecer todas as possibilidades; b) ao optar por uma alternativa, os
agentes econômicos renunciam às outras, o que caracteriza um sentimento de perda; c) toda
decisão é um ato individual e intransferível (não se pode decidir pelos outros nem culpar outras
pessoas por decisões individuais).
Para Macedo Junior et al (2011), em cada indivíduo existe um “eu” que pensa, avalia
alternativas, calcula custos e benefícios, decide e age. A complexidade das situações e a
dificuldade em tomar consciência de suas próprias motivações são fonte de incerteza. A
incerteza é um estado mental que, provocando indecisão, faz parte do problema da decisão. A
incerteza é a marca de um conflito. Por isso decidir consiste em resolver um conflito. A decisão
implica, quase sempre, uma capacidade de inibição. No caso de um impulso, por exemplo,
essa capacidade chama-se autocontrole.
Gallagher (2008) atesta que nenhuma decisão é solta, ela consiste em parte de um
processo que envolve toda a bagagem psicológica acumulada do indivíduo. Desse modo, como
o homem é um ser composto de corpo, mente e razão é de se esperar que nem sempre siga a

racionalidade esperada na tomada de decisão, ou seja, fatores emocionais e psicológicos
formam um componente subjetivo que está presente nesse processo.
Diante disso, a oferta do conhecimento voltado à educação financeira, em qualquer
fase da vida, traz benefícios nas escolhas que envolvem o uso do dinheiro. Por isso,
compreender as dimensões dessas decisões torna-se fundamental para o exercício de uma
cidadania consciente e reflexiva no tange à sustentabilidade no uso dos recursos disponíveis.
I parte
ESCOLHAS, TRABALHO E RENDA
II parte
DECISÕES ECONÔMICAS E DECISÕES DE CONSUMO

A TEORIA PSICANALÍTICA E SUAS INTERFACES COM A CULTURA E A
EDUCAÇÃO
Área Temática: 04 - Educação
Giseli Monteiro Gagliotto1
Gabriela Broch 2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Psicanálise; Cultura; Educação.
Resumo: A psicanálise não se restringe ao atendimento clínico. É possível percebêla na educação, na arte, na cultura e até mesmo no lazer. Isto é o que a torna um
diferencial em relação a outras formas de entendimento do ser humano. Tendo estas
afirmações como ponto de partida, este grupo de estudos se propôs a quebrar
alguns paradigmas com o objetivo de avançar no que diz respeito à ligação entre
educação e cultura. Realizou-se um estudo bibliográfico tomando por base os
escritos de Freud que justificam a descoberta da sexualidade infantil; a psicanálise
de Lacan que teve início com a (re)leitura de Freud evoluindo para uma psicanálise
do real, centrada nas relações entre real e gozo, como princípios fundamentais do
inconsciente; e à teoria psicanalítica de Dolto por sua atenção destinada às crianças
e aos adolescentes na busca pelas causas dos problemas e explicações para além
das causas aparentes. Assim, realizamos encontros acadêmicos-científicos nos
quais discutimos conceitos fundamentais relacionados à psicanálise e sua
importância para educação. As leituras e os encontros foram enriquecidos por
apresentações de casos do contexto escolar, de documentários, filmes, vídeos, entre
outros que permitiram discussões entre os aspectos teóricos apresentados e a
experiência profissional dos participantes. O estudo aponta para a possibilidade de
uma nova leitura dos processos educacionais empreendidos na atualidade.
Possibilita pensar numa educação para o futuro ou numa educação para o sujeito.
Atingiu muitos de seus objetivos dentre eles, consolidar a Psicanálise como um
saber referencial para as práticas educacionais.
INTRODUÇÃO
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O projeto surgiu da necessidade de desenvolver um trabalho teórico
investigativo sobre a sexualidade em diversos textos psicanalíticos de Freud, de
Lacan e de Dolto. O estudo bibliográfico tomou por base os escritos de Freud que
justificam a descoberta da sexualidade infantil; a psicanálise de Lacan que teve
início com a (re)leitura dos escritos de Freud, evoluindo para uma psicanálise do
real, centrada nas relações entre o real e o gozo, como princípios fundamentais do
inconsciente; e à teoria psicanalítica de Dolto, por sua atenção destinada às crianças
e aos adolescentes na busca pelas causas dos problemas e explicações para além
das causas aparentes. Têm como público alvo, docentes do curso de Pedagogia,
profissionais da Psicologia membros do GEDUS (Grupo de Pesquisa Educação e
Sociedade), acadêmicos-bolsistas de iniciação científica ou de extensão. Os
encontros acontecem uma vez por semana, às segundas-feiras, nos quais são
utilizados filmes, documentários e leituras que promovem discussões e reflexões
concernentes à teoria psicanalítica.
Freud, no início de sua carreira profissional utilizou a hipnose, passando mais
tarde a abandoná-la devido a uma situação ocorrida em uma sessão, na qual uma
de suas pacientes, não se deixou hipnotizar pedindo que ele a deixasse falar e a
escutasse. As sessões analíticas com base na associação livre de ideias e na
interpretação dos sonhos transformaram-se nos instrumentos indispensáveis e
fundamentais para que Freud pudesse criar a psicanálise. A descoberta do
inconsciente e da sexualidade infantil alterou a noção de sujeito e revolucionou os
princípios básicos da psicologia da consciência.
Em seus trabalhos iniciais, Freud acreditava num determinado autoerotismo
infantil; a sucção do polegar é um importante exemplo do que falamos. Entretanto,
suas pesquisas mostraram que o auto-erotismo é secundário a uma escolha de
objeto. A relação com o outro, inicialmente de dependência absoluta e
posteriormente relativa, é essencial no conceito freudiano de sexualização. A
“experiência de satisfação por intermédio de outra pessoa implica o surgimento da
própria necessidade” (SOUZA, 1997, p. 19). O pensamento formalizado por Freud a
respeito da sexualidade da criança é, na realidade, o ponto de chegada da
Psicanálise.

E é este o ponto que nos permitirá produzir o itinerário para um

trabalho desafiador, exaustivo e inovador, no campo teórico-acadêmico, buscando
suscitar o interesse e a atenção criteriosa daqueles que trabalham pedagogicamente
o tema em escolas e organizações educacionais (SILVA, 2001). Ao insistir que a

sexualidade infantil é própria da vida humana, demonstrando em seus trabalhos
como reprimimos, enquanto sociedade, toda atividade sexual infantil, quer em casa,
quer nas escolas, Freud passa a incomodar não só pais e educadores, mas toda
uma comunidade científica que se encontrava até então, muito confortável e
protegida por seus tabus. A estruturação da psicanálise, com início nos trabalhos de
Freud, prova que, além de criar um método para interpretar a mente humana,
promoveu mudanças significativas nas formas de compreender suas as relações,
colaborou para a construção do sentimento social a respeito da criança como ser
humano em formação (SILVA, 2001).
De acordo com a teoria freudiana, a primeira experiência de satisfação é o
modelo para o desejo. Vai além, pode-se dizer que se trata de um fenômeno que
está no meio de qualquer relação humana, porém, na análise, ela assume uma
característica mais singular.
A ideia reminiscente de um prazer vinculado ao objeto que propiciou a
satisfação primeira é sempre revivida e, inconscientemente registrado,
fazendo com que a associação entre prazer e objeto seja reativada. A
satisfação, ou seja, o prazer é promovido pelo desejo; satisfazer um
desejo psíquico difere de satisfazer uma necessidade fisiológica como a
fome. (GAGLIOTTO, 2009, p. 148)

Segundo Kupfer (2001), encontra-se presente na relação professor-aluno um
processo emocional, chamado de transferência, conceituado por Freud como um
fenômeno presente em toda situação em que duas pessoas se relacionam frente a
frente. É o momento em que a criança se relaciona com seu professor da mesma
maneira que se relaciona com seus pais. Neste impasse relacional é que o professor
pode se tornar para a criança, inconscientemente, uma figura depositária de seus
afetos (amor ou ódio) ocupando assim um lugar especialmente importante de poder
sobre o aluno para ensiná-lo. Esta mediação é primordial no ato de ensinaraprender. Nela estão presentes processos conscientes e inconscientes de ambas as
partes; portanto, ensino-aprendizagem não ocorre sem que aconteça uma atuação
indissociável entre inteligência, afetividade e desejo.
A dimensão, presente na relação ensinar-aprender, é a da afetividade.
Freud chama a atenção, no entanto, para a diferença produzida pela
incidência do recalcamento na ideia e no afeto. Após o processo de
recalcamento, diz ele, "as ideias inconscientes continuam a existir como
estruturas reais no sistema inconsciente, ao passo que tudo o que
naquele sistema corresponde aos afetos inconscientes é um início
potencial impedido de se desenvolver" (FREUD, 1915c, Ed. St. Br., 1974,
p. 204).

Durante décadas que estudiosos da psicanálise entendiam a transferência
como apenas um modo de funcionamento emocional do sujeito. Foi com os estudos
de Lacan, que se percebeu nesta relação algo maior, que ultrapassava a afetividade,
entendida como transferência positiva norteada de sentimentos afetuosos e
amigáveis e a transferência negativa norteada de sentimentos hostis. Essa
concepção foi aplicada nas escolas, mais diretamente na relação professor-aluno,
bem como para designar as relações que acontecem no contexto familiar e que
inconscientemente os alunos levam para o ambiente escolar.
Na verdade, o que a transferência estabelece é algo muito maior. É de
ordem da criação. O que se cria é uma peça inteira, com cenário, roteiro,
personagem, etc. Esse “algo” que a transferência tece, é a própria
realidade psíquica do sujeito, ou seja, a sua estrutura de funcionamento,
a sua modalidade de gozo. (MRECH, 2003, p. 63)

A transferência simplesmente não mostra indícios apenas do comportamento
apresentado pelos alunos e sim é um fenômeno de ordem existencial real. Na
verdade, a criança demonstra aquilo que ela conhece como sua verdade real, pois,
ao vivenciar as mais variadas situações no seio familiar, estas passam a existir
realmente sendo verdade absoluta para a criança. Lacan entende que a
transferência proporciona a atualização dos conteúdos do inconsciente, seja aquilo
que cada sujeito acredita ser a sua verdade. Pois nenhum sujeito chega à escola
como “uma folha em branco”, todos já estão carregados de histórias nas relações de
transferências ocorridas lá no contexto familiar. Para Lacan, a criança vai além das
reproduções das emoções que o adulto apresenta como modelo para ela; toma para
si e se coloca no lugar do adulto; vive, sente e enxerga o mundo ao seu redor como
os adultos. Inicia aí a construção de sua teoria, partindo de conceitos mais precisos
sobre o “EU E OUTRO”.
A história do sujeito desenvolve-se numa série mais ou menos típica de
identificações ideais que representam os mais puros dentre os
fenômenos psíquicos por eles revelarem a função de imago. E não
concebemos o Eu senão como um sistema central dessas formações,
sistema que é preciso compreender, à semelhança delas, na estrutura
imaginária e em seu valor libidinal. (LACAN, 1998, p. 179)

Segundo Mrech (2003), Lacan entende que se faz necessário estruturar um
novo conceito de transferência, o qual lhe dê possibilidade de confrontar com os
conceitos já apresentados pela filosofia, medicina e psicologia. Afirma que “a gênese
do sujeito não diz respeito a certo período no processo de desenvolvimento da

criança. A gênese do sujeito diz respeito ao modo como ele foi tecido, através da
linguagem e da família, pelas relações familiares”. (MRECH 2003, p. 69). Para
Lacan, segundo Mrech (2003), quando a criança chega à escola, ainda não tem
pensamento estabelecido, porém, traz consigo o seu saber inicial que lhe foi
oferecido em seu ambiente originário, a família.
Françoise Dolto reconhecia a criança como sujeita de si mesma em
consonância com a psicanálise que considera os indivíduos como sujeitos de seu
inconsciente. Desenvolveu para além da teoria psicanalítica uma teoria pessoal em
que considerava a criança e o adulto a partir de tais aspectos: sujeito, linguagem,
desejo e corpo. Sua concepção de sujeito passa por determinadas categorias: ser de
alteridade, alteridade leva à tolerância, direitos da criança e direitos dos adultos. Sua
experiência enquanto bebê leva-a a destacar o cuidado que devemos ter ao nos
dirigir às crianças. Enfatiza que, desde muito pequena, apesar de não falar, a
criança compreende aquilo que é dito a ela ou diante dela, portanto devemos nos
dirigir a ela apenas com palavras verdadeiras. Com frequência, a criança expressa
no corpo ou por meio dele aquilo que não consegue dizer de outra maneira.
A singularidade do seu estudo sobre o universo infantil admite a concepção
como um encontro a três e não apenas a dois, por entender que a criança sozinha
se dá a vida através do desejo de viver. A mãe e o feto encontram-se, em constante
comunicação consciente, portanto os acontecimentos e vivências da mãe constituem
sua vida psicológica.
Para Dolto, conforme se desenvolve, a criança passa por experiências, como
estágios necessários para sua formação e evolução, o que denominou “castrações”.
No sentido que aborda, a denominação castração difere do conceito utilizado por
Freud e se refere a uma espécie de provação, que representa a forma como o
desejo vai se organizando e que deve se dar de forma diferente, ou seja, o desejo
deve mudar de objeto. E, para tanto, é necessária e especial a ação do adulto no
sentido de fazer com que a criança conheça a resistência diante do choque dos seus
desejos com outros desejos diferentes, e com outras idades diferentes da sua.
Ora, a palavra castração, em psicanálise, dá conta do processo que se
realiza em um ser humano quando outro ser humano lhe significa que a
realização de seu desejo, sob a forma que gostaria de lhe conceber, é
proibida pela Lei. Este significado passa pela linguagem, seja ela gestual,
mímica ou verbal. (DOLTO, 2002, p. 62)

Além de sua dedicação ao estudo das crianças, Françoise Dolto, escreve “A

causa dos adolescentes” que retrata o universo juvenil que tem enfrentado
dificuldades na transição do mundo infantil para o mundo adulto, na sexualidade,
drogas, fugas, suicídios, fracasso escolar e necessitam de uma atenção especial. Na
concepção de Dolto é necessário dar a eles o direito à palavra e o direito a uma
educação para o amor, para o respeito com o outro e consigo mesmo, no sentido de
produzir um verdadeiro projeto social de humanização para os adolescentes.
A revisão das obras de Freud e Lacan em correlação ao estudo bibliográfico
baseado nos escritos de Dolto justifica um olhar especial e diferenciado sobre o
processo de desenvolvimento humano e contribui na compreensão da sexualidade
da criança e do adolescente afirmando a importância dos conhecimentos
psicanalíticos para as práticas educativas pedagógicas e para a educação sexual.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo promover a educação
ambiental e fomentar ações educativas que articulem as áreas de solo com o meio
ambiente, desenvolvimento urbano, dentre outros campos da ação pública;
buscando desta forma a conscientização de que cada fator do meio ambiente deve
ser adequadamente conhecido e preservado, tendo em vista sua importância para a
manutenção do ecossistema terrestre e sobrevivência dos organismos que dele
dependem. Inicialmente as atividades foram realizadas na Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, bem como em dias de campo. Os acadêmicos fizeram contato
com as escolas de ensino fundamental explicando o objetivo do trabalho e a
metodologia utilizada e agendando as visitas com as escolas. Nestas visitas foram
abordados temas de solos e conservação do meio ambiente. O público atingido,
desde o inicio do projeto, em outubro de 2011 até presente momento, foi de 58
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turmas de todo o ciclo de ensino, totalizando cerca de 1550 alunos. Outras
atividades desenvolvidas foram as participações em eventos como o Show Rural da
Coopavel 2011, em Cascavel, e o Dia de Campo da Cooperativa Copagril em 2011 e
2012, apresentando trabalhos sobre integração lavoura-pecuária e métodos de
conservação ambiental, assim como construção de hortas orgânicas didáticas nas
escolas e ensino da importância e realização de análises físicas de solos.

INTRODUÇÃO
Conforme o Ministério do Meio Ambiente, “educação ambiental é um
processo permanente, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do
seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, valores, habilidades, experiências e
determinação que os tornam aptos a agir – individual e coletivamente – e resolver
problemas ambientais presentes e futuros”.
Segundo Munhoz (2004), uma das formas de levar educação ambiental à
comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades
extracurriculares.
Através de atividades como leitura, trabalhos escolares, pesquisas e
debates, os alunos poderão entender os problemas que afetam a comunidade onde
vivem; instados a refletir e criticar as ações de desrespeito à ecologia, a essa
riqueza que é patrimônio do planeta, e, de todos os que nele se encontram. E ainda
diz: Os professores são a peça fundamental no processo de conscientização da
sociedade dos problemas ambientais, pois, buscarão desenvolver em seus alunos
hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza
transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país.
Apesar da importância fundamental do professor no processo de
desenvolvimento da nação, ainda, não se dá o devido valor, por parte de nossas
autoridades, ao professor e com isto a educação. O Estado, ainda, não se
conscientizou que a educação é o veículo do bem estar social, mas, sim, de forma
oposta, se tem priorizado o interesse político de manter a massa sem uma formação
cultural adequada.
Qualquer ação de proteção ambiental deve passar pela educação ambiental.
Em busca de uma melhora na qualidade ambiental, Frers (2000) diz: ¨Dar a
conhecer a um público cada vez mais amplo as causas principais do problema e

conseguir

nele
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compreensão
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sobre

isso,

conhecer,

compreender, tomar consciência e atuar, essa deve ser a dinâmica e finalmente,
formar uma Associação não governamental que congrega a todos os participantes
ativos no processo, com o objetivo de organizar professores e estudantes do
sistema educativo nacional desde os níveis elementares até os pós-graduados, a
todos as associações civis não governamentais e em fim a toda pessoa que
responsável e organizadamente, baseada em sua própria experiência ou em dos
demais, deseja atuar para oferecer um projeto alternativo e fundamentado que
possa dar aos governos de mecanismos de ação cuja proposta seja da sociedade
civil organizada¨.
Nesse contexto realizamos um projeto de educação ambiental nas escolas
de Marechal Cândido Rondon através de práticas que promovam a educação
ambiental, visando desta forma contribuir com a formação de crianças, jovens e
adultos, alunos e professores.
Este projeto busca a disseminação de informações sobre a conservação do
meio ambiente e sua influência sobre a comunidade, sua importância na vida do
homem para sua proteção, conservação e a garantia da manutenção de um
ambiente sadio e sustentável.

OBJETIVOS
Promover a educação patrimonial e fomentar ações educativas que articulem
as áreas de patrimônio cultural, meio ambiente, desenvolvimento urbano, turismo e
cidadania, dentre outros campos da ação pública; buscando desta forma a
conscientização de que o solo é um componente do ambiente natural que deve ser
adequadamente conhecido e preservado, tendo em vista sua importância para a
manutenção do ecossistema terrestre e sobrevivência dos organismos que dele
dependem.
Contribuir para o cumprimento de uma das obrigações sociais das Instituições
de Ensino superior, que é levar o conhecimento adquirido no meio acadêmico a
comunidade através de ações de extensão.
Promover ações educativas que articule meio ambiente e o desenvolvimento
urbano e propiciar a comunidade, local e regional, um acervo onde possa ampliar
seus conhecimentos sobre o solo e meio ambiente.

Desenvolver materiais didáticos sobre conservação do meio ambiente,
desenvolvimento sustentável e

solos para o ensino universitário, médio e

fundamental e aprimorar mecanismos que permitam a visita de escolares e
comunidade à Universidade para conhecer os temas solos e meio ambiente;
Proporcionar aos visitantes, a oportunidade de conhecer um pouco da
Universidade, propiciando a troca de experiências e de interagir com a instituição e
as didáticas construídas para o projeto

MATERIAL E METODOLOGIA
Os trabalhos de educação ambiental ocorrerem no campus de Marechal
Cândido Rondon, no Centro de Ciências Agrárias, situado a Rua Pernambuco, 1777,
bem como nas escolas e locais diversos como dia de campo, feiras de escolas etc.
Inicialmente os acadêmicos fizeram uma pesquisa para elaborar materiais
didáticos para que possa auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Foram
confeccionados vários experimentos abordando temas como infiltração de água,
erosão, formação, consistência, composição e porosidade do solo, uma trincheira
para a visualização física do solo, seu perfil e horizontes, assim com uma horta nas
escolas para ensino de conservação, tratamentos orgânicos e cuidados específicos
as culturas hortícolas em relação ao solo.
Os acadêmicos fizeram contato com as escolas de ensino fundamental e
médio explicando o objetivo do trabalho e a metodologia utilizada. A escola agendou
as visitas, onde eram abordados temas sobre importância dos solos, conservação
do meio ambiente, produção orgânica de alimentos e análises físicas de solo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto está em andamento desde outubro de 2011, e o público atingido até
o momento foi de 58 turmas, totalizando cerca de 1550 alunos beneficiados, do
ensino fundamental, médio e técnico, entre 12 escolas de Marechal Cândido Rondon
e região, assim como alunos de graduação da Unioeste. Outra atividade
desenvolvida foi à participação em eventos como o Show Rural da Coopavel 2011,
em Cascavel-PR, junto com a empresa Matsuda, e o dia de campo da cooperativa
COPAGRIL em 2011 e 2012, em Marechal Cândido Rondon - Pr. Nestes eventos
foram apresentados trabalhos sobre integração lavoura-pecuária e seus benefícios
para o solo. Os três eventos tiveram, em conjunto, público em torno de 200.000

pessoas. Também houve implantações de hortas orgânicas em duas escolas
modelos, pra o ensino da relação entre solo e a produção de culturas hortícolas,
além de atividades como manejo de óleo de cozinha no meio urbano, análises de
solos e afins.
E acompanhando todos esses procedimentos, os acadêmicos utilizaram de
várias ferramentas metodológicas e pedagógicas para o ensino da educação
ambiental e desenvolvimento sustentável ao público estudantil, onde a natureza
possa ser compreendida como um todo dinâmico, e o ser humano como parte
integrante e agente transformador do ambiente em que vive.
Considerando a terra como nosso lar, a atual situação global, os desafios
futuros e a responsabilidade universal, esse projeto respeita e aplica em seu
desenvolvimento os pilares da Carta da Terra, que tem como princípios respeitar e
cuidar da comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e econômica e a
democracia, não violência e paz, adotando e promovendo esses valores, com o
compromisso

pelo

compromisso

firme

de

alcançar

a

sustentabilidade,

a

intensificação dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida.

CONCLUSÃO
O projeto de educação ambiental nas escolas continuará em 2013, levando
informação e conhecimento a todos os ciclos de ensino, buscando a discussão e
compreensão da importância de um meio ambiente saudável e sustentável, para as
gerações atuais, e as que estão por vir.
Os ganhos acadêmicos dos universitários participantes do projeto foram muito
satisfatórios, levando informação à comunidade, em um tema de suma importância
para o bem do meio ambiente e de um sistema sustentável através da extensão
universitária, e por meio de pesquisas, aprimorar o conhecimento sobre solos e tudo
ao que ele está ligado.
Em um meio ambiente constantemente agredido pelo ser humano, esse
projeto contribui para a educação ambiental do grupo estudantil, pois é nesta fase
que se desenvolvem conceitos que serão levados para toda a vida, e assim podendo
expandir a ideia de conscientização da importância do meio ambiente para os seres
humanos e organismos que dele dependem.
Após a realização de todas as atividades propostas citadas no projeto de

intervenção no colégio, concluímos que os alunos que participaram e se envolveram
efetivamente nas ações compreenderam e assimilaram os objetivos propostos.
Espera-se que o senso comum se transforme em conhecimento científico, pois
essas mudanças são a razão desse projeto.
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Resumo: O Infosocial surgiu com o objetivo de socializar conhecimentos e
noções básicas de informática para a comunidade visando à melhoria ou aquisição
de emprego e renda, inserção social, lazer, cidadania. No período 2012/2013,
diversas foram as ações realizadas, dentre elas a oferta de cursos, a colaboração
em projetos de pesquisa e a elaboração de sites. Neste trabalho a ênfase é dada à
elaboração dos sites.
Introdução
Não há um consenso sobre a definição exata da expressão “Inclusão Digital”
(SILVEIRA & CASSIANO, 2003), (REBÊLO, 2005), (BERMAN-BIELER, 2001).
Porém, generalizando, se refere à democratização do uso das tecnologias, como por
exemplo, o computador e a internet, procurando melhorar a vida do individuo
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“incluso”. Tampouco há consenso para a definição de Inclusão Social, mas pode se
dizer que uma completa a outra.
Tomando-se essas definições, o principal objetivo de um projeto de Inclusão
Social para uma comunidade está para além de ensinar-lhe noções básicas de
informática. Trabalhar com essa população sobre como o computador e a internet
podem ser utilizados visando à melhoria ou aquisição de emprego e renda, inserção
social, lazer, cidadania, é uma necessidade.
E o principal objetivo de um projeto de ID para uma comunidade de
professores, está para além de ensinar-lhe noções técnicas sobre o uso de
softwares. Significa discutir sobre como os softwares podem ser utilizados para a
melhoria da qualidade de ensino, com implicações em novas formas de
aprendizagem.
Para além dessas questões e assumindo que a execução de um projeto de
extensão implica no desenvolvimento de atividades que incluem ensino, pesquisa e
extensão, inserimos no escopo do presente projeto, a colaboração, através de ações
de extensão, em dois projetos de pesquisa em andamento, ambos tendo coorientação e colaboração da coordenadora da ação de extensão e do professor
colaborador. Portanto, este projeto possui três objetivos principais:
1) Oferecer cursos de treinamento e capacitação no uso instrumental da
informática básica e internet para indivíduos pertencentes a comunidades carentes
deste tipo de treinamento e capacitação;
2) Oferecer cursos de treinamento e capacitação no uso instrumental de
softwares para interessados em usá-las como ferramenta de apoio à educação;
3) Colaboração na organização de dados referentes à Dengue e à Influenza em
Cascavel/PR.

Metodologia e Detalhamento das Atividades
Para realização desse projeto, estão sendo realizadas atividades diferenciadas
que visam atingir os três principais objetivos deste projeto, apresentados a seguir.
Com relação ao primeiro objetivo, o de “Oferecer cursos de treinamento e
capacitação no uso instrumental da informática básica e internet para indivíduos

pertencentes a comunidades carentes deste tipo de treinamento e capacitação”,
foram ofertados cursos para professores do Colégio Horacio de Cascavel sobre os
editores de slides e vídeo, e o uso da TV pendrive. Também no colégio Horacio foi
feito um curso de introdução a internet para estudantes do EJA.
Com relação ao segundo objetivo, o de “Oferecer cursos de treinamento e
capacitação no uso instrumental de softwares para interessados em usá-las como
ferramenta de apoio à educação” além de cursos já realizados para professores do
Município de Cascavel, a partir de 04/04/2013 serão ofertadas quatro edições de um
curso nominado “Curso de Introdução à Educação Digital”. Esse curso foi
organizado em 6 módulos.
Módulo I: Conhecendo o computador Carga horária do módulo: 4 horas Noções sobre o computador e seu funcionamento - Noções sobre Windows - Noções
sobre Linux - Criar pastas - Copiar arquivos - Utilizar pendrive
Módulo II: Editor de textos Carga horária do módulo: 4 horas - Noções sobre
criação de arquivo - Copiar, recortar, colar - Formatação de texto - Inserir imagem
Módulo III: Planilha Eletrônica Carga horária do módulo: 4 horas - Inserir e
editar dados - Formatar Inserir linhas e colunas - Utilização de fórmulas e funções Criação de gráficos - Noções de classificação
Módulo IV: Criação de Apresentações Carga horária do módulo: 4 horas Noções básicas sobre criação de apresentações - Salvar, abrir, fechar - Modos de
apresentação - Imagens - Transições - animações
Módulo V: Redes de computadores e Internet Carga horária do módulo: 4 horas
- Noções sobre redes de computadores e o funcionamento da Internet - Utilização de
navegadores para Linux e Windows - Pesquisa na internet: utilização do Google
Módulo VI: Explorando a Internet Carga horária do módulo: 4 horas - Cadastro e
utilização de e-mail. - Noções sobre antivírus - Noções sobre redes sociais - Uso da
internet para cidadania e diversão.
Foram elaboradas apostilas em LaTeX para execução desses cursos que
servirão de apoio para os cursistas. As apostilas estarão a disposição de todos
através do site do projeto inf.unioeste.br/~infosocial para download.
Com relação ao terceiro objetivo, que visa a “Colaboração na organização de
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fez-se

o

georreferenciamento de dados de suspeitos de dengue de 2007 até 2012 usando o
Google maps. Os endereços dos suspeitos eram encontrados pelo Google e ele
fornecia a latitude e longitude do endereço.
Foi desenvolvido esse ano o Portal Infosocial usando a ferramenta Joomla. O
Joomla é uma plataforma para aplicação web, com licença openSource GPL. É um
gestor de conteúdos orientado para a publicação e gestão de conteúdos online sob a
forma de Sites ou aplicações web. Algumas apostilas utilizadas em anos anteriores
para já estão disponíveis no site. Uma parte das atividades realizadas nesse projeto
foram dedicadas à colaboração com os projetos de pesquisa. Para os projetos
Sistema de Informação para Aquisição, Manipulação e Tratamento de Dados sobre a
Dengue (SIGDENGUE) e Sistema Integrado e Georreferenciado para Controle e
Monitoramento de Acidentes de Trânsito (SIGETRANS).
Também foi desenvolvido o site do Comitê de Prevenção e Controle de
Acidentes de Trânsito do Município de Cascavel – PR (COTRANS). As três figuras
mostradas a seguir ilustram, respectivamente, uma tela desses sites:

Figura 1: Ilustração de uma das telas do projeto SIGDENGUE, disponível no
endereço www.unioeste.br/~sigdengue

Figura 2: Ilustração de uma das telas do projeto SIGETRANS, disponível no
endereço www.unioeste.br/~sigetrans

Figura 3: Ilustração de uma das telas do projeto COTRANS, disponível no
endereço www.inf.unioeste.br/~cotrans/

Análise e Discussões e Considerações Finais
A popularização dos computadores e a facilidade de acesso à internet têm
contribuído ainda mais para a disseminação do uso dos recursos da informática nas

diversas áreas de conhecimento e atuação.
Por se tratar de uma ferramenta cada vez mais indispensável à manutenção
das atuais estruturas sociais, comerciais e até mesmo políticas nas mais diversas
áreas, no âmbito educacional isto também se verifica. As necessidades associadas a
habilidades de utilização desse dispositivo, melhor adequação ao seu acesso por
todos e melhor aproveitamento de seus recursos são algumas das questões
abordadas no contexto ao que se denomina Inclusão Digital.
Para além dessas questões e assumindo que a execução de um projeto de
extensão implica no desenvolvimento de atividades que incluem ensino, pesquisa e
extensão, inserimos no escopo do presente projeto, a colaboração, através de ações
de extensão, em dois projetos de pesquisa em andamento.
Portanto, foi possível desenvolver atividades vinculadas aos três objetivos do
presente trabalho: 1) Oferecer cursos de treinamento e capacitação no uso
instrumental da informática básica e internet para indivíduos pertencentes a
comunidades carentes deste tipo de treinamento e capacitação; 2) Oferecer cursos
de treinamento e capacitação no uso instrumental de softwares para interessados
em usá-las como ferramenta de apoio à educação; 3) Colaboração na organização
de dados referentes à Dengue e à Influenza em Cascavel/PR.
Todas essas ações têm contribuído para o aprendizado, pois graças ao projeto
houve a oportunidade de trabalhar em equipe, aprender a usar novas ferramentas
como o joomla e o Látex, bem como a contribuir para disseminar os conceitos
básicos ligados à informática.
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ALEMÃO PARA A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA
Área temática: 04 – Educação
Coordenador da atividade: Profa. Ms. Elise Schmitt
Modalidade de apresentação: Pôster
PALAVRAS CHAVE: Língua alemã; comunidade; cultura
RESUMO: O projeto a ser apresentado consiste na divulgação e execução de um
curso de extensão de língua alemã, destinado a acadêmicos, professores e
funcionários da Unioeste, bem como à comunidade externa. O curso é dirigido para
adultos, tendo como pré-requisito o Ensino Médio completo. Durante o curso, os
aprendizes deverão envolver-se com as quatro habilidades de aprendizagem de
uma língua estrangeira: Receptivas: compreensão auditiva e compreensão leitora;
Produtivas: expressão oral e expressão escrita. A integração destas quatro
habilidades é importante também para introduzir o aluno à cultura e civilização do
país, cuja língua está aprendendo. Os Cursos tiveram início no mês de março de
2013 e terão uma carga horária anual de 128 horas/aula cada, em dois encontros
semanais. Prevê-se um desenvolvimento no ensino-aprendizagem baseado no
"Quadro Europeu Comum de Referências para as Línguas", tendo como base uma
metodologia comunicativa e intercultural. Na elaboração deste projeto, teve-se em
vista a atual necessidade dos acadêmicos de aprenderem pelo menos uma ou
duas línguas estrangeiras. No Campus de Marechal Cândido Rondon, percebe-se,
nos cursos em andamento, num total de 42 alunos, uma procura maior pela língua
alemã por acadêmicos dos cursos de Agronomia, Direito e História que, em sua
maioria, visa o prosseguimento dos estudos a nível de mestrado e doutorado. Mas
outro fator que tem contribuído são as perspectivas de conseguir uma bolsa de
estudos para a Alemanha, país que oferece muitas vagas de pesquisas para o
programa Ciência sem Fronteiras, que conta com a parceria do DAAD, Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Outro fator importante é o índice elevado de
descendentes de alemães na região de Marechal Cândido Rondon e o fato de
muitos deles verem a importância de preservar suas raízes e a cultura alemã, cujo
componente principal é a língua. Tem-se por objetivo desses cursos a difusão e a
importância do conhecimento da língua alemã no meio acadêmico e na
comunidade, bem como capacitar os participantes a trocarem ideias e experiências
na língua alvo, seja para interagir em casos de intercâmbios acadêmicos ou até
para conhecer melhor a própria cultura por meio do estudo e do conhecimento de
outra, dando respaldo à interculturalidade.

ALFA III – PROJETO UNIVERSIDADES ESTRATÉGICAS

Área Temática: Educação / Trabalho
Luciana Oliveira de Fariña1
Marcelo Roger Meneghatti 2
David Esteban Fariña Sosa3

Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Desenvolvimento; Intercâmbio; Interdisciplinaridade.
Resumo: O ALFA III é um projeto interinstitucional apoiado pela Comunidade
Européia, iniciado em janeiro de 2012, com previsão inicial para término em
dezembro de 2015, com efetivação da participação da UNIOESTE em agosto deste
mesmo ano, a partir da assinatura do Acordo de Cooperação institucional entre
nossa instituição e a Fundación Universidad Católica del Norte (UCN), da Colômbia,
instituição coordenadora do projeto na América Latina e Caribe. O projeto envolve
09 Universidades Latino-americanas, do Caribe e da Comunidade Européia, as
quais foram convidadas para participação na proposta, no final do ano de 2011, por
uma Unidade de Coordenação de Projetos Estratégicos da Comunidade Européia,
as quais são: Fundación Unversidad Católica Del Norte – Colômbia; Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – Brasil; Universidad Nacional de Asunción –
Paraguay; Universidad Nacional de San Martin – Argentina; Universidad Nacional del
Litoral – Argentina; Universidad de Antioquia – Colômbia; Universidad Católica del
Táchira – Venezuela; Centro de Formación Florida – Espanha; Universidade del
Molise – Itália.
Texto: A realização deste projeto se justifica porque as 09 universidades envolvidas,
selecionadas pela Comunidade Européia, atuam em regiões com características
semelhantes em diversos projetos acadêmicos, de pesquisa e de extensão que
Professora Doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Unioeste, curso de farmácia, Campus de
Cascavel. E-mail: luciana.farina@unioeste.br.
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visam o desenvolvimento de seus territórios. Porém, o contato e o compartilhamento
de informações e experiências realizados em cada área de abrangência dessas
instituições, eram até então praticamente nulos ou difíceis, dependendo muitas
vezes de contatos isolados de docentes em suas específicas áreas do
conhecimento. Isso, muitas vezes, limita a possibilidade da troca de informações e
experiências institucionais que poderiam alavancar o desenvolvimento regional
dessas instituições e territórios e porque não dizer dos países onde essas
instituições estão localizadas.
Assim, os objetivos deste projeto apoiado pela Comunidade Européia são:
- promover intercâmbio de experiências exitosas com potencial para promover o
desenvolvimento regional, praticadas por 09 universidades estrategicamente
localizadas em territórios com realidades semelhantes, atuantes em projetos em
diversas áreas de conhecimento;
- conhecer a estrutura e forma de atuação de cada instituição envolvida dentro de
seu território;
- conhecer e envolver parceiros institucionais dentro dos territórios das
Universidades, mostrando experiências exitosas desenvolvidas por cada um deles e
também em associação com as Universidades envolvidas;
- facilitar o contato entre atores de cada universidade interessados na realização de
projetos conjuntos dentro de suas áreas de conhecimento;
- fomentar ações conjuntas envolvendo docentes, pesquisadores, acadêmicos e
graduação e pós-graduação, visando o intercâmbio de idéias, conhecimentos e
ações específicas que possa promover o crescimento acadêmico, como professores
visitantes, estudantes de convênio, mobilidade acadêmica, participação em
programas de mestrado e doutorado por intercâmbio;
- compartilhar boas práticas realizadas por cada instituição e seus parceiros que
promovam, de uma forma geral a melhoria da qualidade de vida e do conhecimento
de suas populações em temas e áreas de conhecimento diferentes, permitindo a
replicação dessas experiências exitosas em cada território em diferentes áreas do
conhecimento;
- promover cursos de alta formação para docentes e estudantes de pós-graduação
em temas relacionados a empreendedorismo, políticas públicas e desenvolvimento
envolvendo as instituições participantes;
- apoiar e promover seminários, congressos, call for papers, encontros de
intercâmbio, etc, em diferentes áreas de conhecimento, envolvendo as diferentes
instituições e seus parceiros, visando o desenvolvimento institucional;
- apoiar a construção coletiva de publicações entre as instituições envolvidas, em
diversas áreas do conhecimento, dentro do escopo do projeto, de interesse para o
desenvolvimento regional.
A metodologia envolvida no projeto se constitui de:
1) Criação de uma Unidade de Coordenação e Assistência Operativa do Projeto por
instituição, envolvendo um Coordenador Institucional e três assistentes,
responsáveis pelas operações do projeto (Assistente Operativo), pelo diagnóstico
institucional (Assistente de diagnóstico) e pelo diagnóstico por país (Assistente de
Estudo);
2) Realização de visitas técnicas institucionais para conhecimento das universidades
realizadas pela equipe de Coordenação Geral do projeto;
3) Reuniões de intercâmbio entre as 09 universidades envolvidas, sendo uma
realizada no Caribe, outra na América do Sul e outra na Europa, sendo uma por ano
de execução do projeto, onde participarão os coordenadores institucionais e um

responsável pelo acompanhamento do projeto na instituição, cujo objetivo é avaliar a
execução do projeto e planejar ações conjuntas a serem realizadas;
4) Organização e implementação de cursos de alta formação para os docentes e
pesquisadores das instituições;
5) Organização e implementação de eventos e publicações conjuntas entre as
instituições;
6) Estudo e implantação de mobilidade docente e acadêmica entre as instituições
para cursos de graduação, pós-graduação e estágio entre estudantes das
instituições envolvidas.
O publico alvo deste projeto são os docentes e alunos de graduação e pósgraduação das universidades e centros universitários envolvidos na proposta.
As pessoas beneficiadas com o mesmo são a comunidade acadêmica e as pessoas
envolvidas com as universidades que fazem parte do projeto
Espera-se com a realização das ações deste projeto a promoção, de forma ampla e
objetiva, das mais variadas formas de colaboração e cooperação interinstitucional,
conseguidas por meio de intercâmbios, projetos, publicações, etc, as quais serão
realizadas pelos diversos profissionais das universidades e seus parceiros
envolvidos no projeto. Essas ações contribuirão para o crescimento conjunto das
instituições de forma cooperativa, com promoção direta do desenvolvimento regional
dentro das áreas de abrangência das referidas universidades.

AMPLIANDO OS CONHECIMENTOS DE BIOLOGIA ATRAVÉS DA ABERTURA
DAS PORTAS DA UNIVERSIDADE PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO
BÁSICO

Área Temática: Educação

Irene Carniatto1
Gustavo Henrique dos Reis 2, Iala Milene Bertasso2, Fabiana Brandelero2

Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Extensão; Visita na universidade; Educação Ambiental.

Resumo: A extensão é uma prática que possibilita a formação do profissional

cidadão e se credencia, junto à sociedade, como espaço privilegiado de
produção do conhecimento significativo para a superação das desigualdades
sociais existentes (Brasil, 2001).Com essa premissa, buscou-se através desta
atividade relacionar a teoria e prática de alunos de escolas públicas e
privadasda região, possibilitando aos estudantes entrarem e vivenciarem o
ensino dentro da universidade, através de visitas periódicas e agendadas,
desenvolvendo aulas mais ricas e complementares. Também, criando uma
possibilidade para o acadêmico de licenciatura colaborar com a socialização do
seu conhecimento, estreitando os laços existentes entre a comunidade e a
universidade. O trabalho é desenvolvido no LABHEA (Laboratório de Estudos
e Pesquisas em Bacias Hidrográficas e Educação Ambiental) em parceria com
o NEI (Núcleo de Estudos Interdisiciplinares, da Pró-Reitoria de Extensão da
Unioeste) e busca de forma transdisciplinar relacionar questões de relações
ecológicas, preservação e educação ambiental, juntamente com a classificação
dos seres vivos. Todas as aulas são ministradas por monitores, acadêmicos do
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curso de ciências Biológicas – Licenciatura, com o auxilio de slides aulas,
vídeos e espécies animais fixados in vitro, que a Universidade disponibiliza,
criando assim um espaço formal e transdisciplinar de educação, aberto a todos
os professores e seus alunos que buscam complementar suas atividades em
sala de aula. Verifica-se por meio das visitas e das afirmativas feitas pelos
professores que acompanham as turmas, que é perceptível um maior interesse
e engajamento dos alunos com os assuntos tratados. Atingindo-se assim
resultados satisfatórios como a elaboração de um conhecimento mais rico e
crítico por parte dos alunos, além de uma formação acadêmica integrada para
os graduandos da instituição, visto que têm a oportunidade de desenvolver sua
prática pedagógica de modo rico e atuante. Aliado a esses objetivos, temos um
trabalho compreendido como um ato educativo de ampliar os conhecimentos e
abrir as portas da Universidade para as escolas da região.
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APRENDENDO GEOLOGIA NO LABORATÓRIO DO CAMPUS DE MARECHAL
CÂNDIDO RONDON

Área Temática: Educação
Oscar Vicente Quinonez Fernandez1(Coordenador da Atividade de Extensão)

Altair Bennert, Thales Latrônico, Bruno Aparecido da Silva, Aline Kammer e Milena
Pellissari Bedim2
Modalidade: Comunicação oral

Palavras-chave: Laboratório de Geologia; Geociências; Ensino de Geologia.
Resumo: O trabalho relata umas das atividades de extensão realizadas no
laboratório de Pedologia e Geologia (visitas orientadas) do campus da Unioeste em
Marechal Cândido Rondon. O acervo de rochas e minerais com o qual conta o
laboratório é colocado a disposição dos alunos dos colégios da região objetivando
auxiliar o ensino das Geociências nas disciplinas de Geografia e Ciências nos níveis
fundamental e médio. As visitas orientadas no laboratório são realizadas mediante
agendamento prévio e consistem em aulas teórico-práticas (duração 40-60 min), na
qual é priorizado o contato dos alunos com amostras de rochas e minerais
disponibilizadas sobre as bancadas. As aulas expositivas são ministradas pelos
estagiários do projeto e são complementadas com a exibição de vídeos de curta
duração (2 a 7 minutos). Em 2013 as visitas começaram em março e neste mês
foram atendidos 120 alunos. As visitas orientadas tornam-se atividades diferenciadas
em razão do contato direto dos alunos com os objetos em estudo (rochas e
minerais).
INTRODUÇÃO
A Geologia é a área científica que estuda os minerais e as rochas, suas
características e sua evolução ao longo dos 4,7 bilhões de anos de existência do
1
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nosso planeta.
O ensino da Geociência é realizado seguindo vários enfoques. Rosa et al.
(2009) enumeram alguns deles: “Aprender Geociências está além do conhecimento
das estruturas do Sistema Terra, das formas do relevo e dos rios. É bem mais do
que estudar Geologia e pesquisar jazidas minerais. É mais do que aprender a
classificar rochas, minerais e fósseis, saber seus nomes e variedades. Envolve
reconhecer e raciocinar sobre os processos que ocorrem no nosso planeta, onde e
como acontecem, relacionando com os que ocorreram no passado e quais as
implicações para as sociedades que os utilizam e neles atuam. Envolve
compreender e planejar o uso dos ambientes, sabendo que processos naturais são
profundamente modificados pelas interferências decorrentes dos modos produtivos
com que a sociedade tira seu sustento”.
Nesta perspectiva, disponibilizamos a coleção de rochas e minerais do
Laboratório de Pedologia e Geologia do Campus de Marechal Cândido Rondon para
apoiar do ensino das Geociências às turmas dos colégios da região.

CONTEXTO DA AÇÃO
Os objetivos do projeto consistem em: 1) disponibilizar à visitação o acervo de
rochas e minerais do laboratório de Pedologia e Geologia do Campus de Mal. C.
Rondon aos alunos do ensino fundamental e médio e 2) auxiliar as disciplinas de
Geografia e Ciências, proporcionado aulas práticas sobre a origem e importância
das Geociências.
Para tanto foram definidos as seguintes etapas:
1-Organização do acervo de rochas e minerais do laboratório e elaboração de
planos de atividades: nesta fase do projeto, foi concluída a organização do acervo
de rochas e minerais disponíveis no laboratório de Pedologia e Geologia. Outra
atividade preparatória é a confecção de painéis sobre a origem e importâncias das
rochas e minerais e a seleção de vídeos de curta duração da internet para exibição.
Também foram organizados planos de aulas específicos para atender com eficiência
os alunos de distintos níveis (fundamental, médio e curso de formação de
professores).
2-Divulgação do projeto de atendimentos nos núcleos regionais e nos colégios:
folder em formato impresso e digital foi elaborado e enviado às coordenações de

Geografia e Ciências do Núcleo Regional de Educação de Toledo e Assis
Chateaubriand e nos colégios de Mal. C. Rondon e municípios vizinhos (Figura 1).
Na divulgação do atendimento do laboratório foi enfatizada a necessidade de
agendar as visitas disponibilizando os contatos pelo endereço eletrônico do
laboratório (E-mail: geolabmcr@gmail.com).

Figura 1: Folder confeccionado para divulgar as atividades do laboratório de
Pedologia e Geologia do campus de Mal. C. Rondon.
. 3-Atendimentos das turmas no laboratório nas visitas orientadas: O atendimento às
turmas é realizado conforme agendamento prévio. O agendamento é importante

para que as visitas previstas dos alunos dos colégios não coincidam com as
atividades rotineiras do laboratório como as aulas dos cursos de Geografia e
Agronomia ou as atividades dos monitores das disciplinas de graduação de ambos s
cursos.
As visitas orientadas no laboratório são conduzidas pelos estagiários do
projeto e consistem em aulas teórico-práticas nas quais são priorizados o contato
dos alunos com as amostras de rochas e minerais. No inicio das aulas, os alunos
são convidados a observar o acervo de amostras dispostas nos estantes. Logo a
seguir, é iniciada a aula teórico-prática que consiste numa revisão dos conceitos e
etapas do ciclo das rochas. Durante as explicações, os alunos podem manusear as
amostras disponibilizadas sobre as bancadas do laboratório (Figura 2). As
explicações orais são complementadas com a exibição de vídeos de curta duração
(2 a 7 min.). A duração das aulas varia de 40 a 60 min.

Figura 2: Os alunos do Colégio PIO XII do município de Maripá durante a visita
orientada no Laboratório de Pedologia e Geologia (Data: 27/03/2013).
ANÁLISE E DISCUSSÃO
As visitas ao laboratório são agendadas através de correio eletrônico e
divulgadas no blog do laboratório (www.geolabmcr.blogspot.com.br) (Tabela 1). Até
final de março foram atendidos 120 alunos, sendo que deste total 52 alunos
pertencem a colégios estaduais. Como pode ser observado na Tabela 1, nas
reservas de datas para as visitas se destacam os colégios estaduais sediados nos
municípios vizinhos a cidade de Mal. C. Rondon.
O laboratório de Pedologia e Geologia foi criado em 1999 e deste então serve

de apoio às aulas praticas dos cursos de Geografia e Agronomia. Nos anos
anteriores, as escassas solicitações de visitação feitas pelos responsáveis dos
colégios sempre foram atendidas. Em 2012 foi institucionalizado um projeto de
extensão para divulgar a existência do laboratório junto a comunidade e organizar os
atendimentos com base num agendamento prévio das visitas.

Tabela 1: Visitas realizadas e programadas no laboratório de Pedologia e Geologia
(Lista atualizada em 01/04/2013).
DIA DA VISITA
3ª feira, 05/03 (manhã e tarde)
6ª feira, dia 15/03 (manhã)
4ª feira, dia 27/03 (tarde)
6ª feira, dia 05/4 (noite)
2ª feira, dia 08/04 (manhã e
tarde) (quatro turmas)
2ª feira, dia 06/05 (manhã)
4ª feira, dia 21/05 (tarde)
3ª feira, dia 4/06 (manhã)

INSTITUIÇÃO
Colégio SESI, Toledo
Colégio Estadual de Novo Horizonte, Mal. C. Rondon
Colégio Estadual PIO XII, Maripá.
Colégio Germano Rhoden, Toledo
Colégio Incomar, Toledo
Colégio Estadual Castelo Branco-Premem, Toledo
Escola Estadual do Campo Verônica Zimermann, Distrito de São
Clemente, Santa Helena.
Colégio Estadual do Campo São Francisco, Sub-Sede, Santa
Helena.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A visita orientada no laboratório mostrou-se uma excelente opção para
aprimorar as aulas teóricas envolvendo temas de Geociências ministradas pelos
professores nos colégios. As visitas tornam-se atividades diferenciadas em razão do
contato direto dos alunos com os objetos em estudo (rochas e minerais) e a exibição
de vídeos sobre a formação das rochas e as respectivas explicações realizadas
pelos estagiários.
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RESUMO
Após análise das observações realizadas em brinquedotecas e das
atividades desenvolvidas durante a docência, constatou-se que educadores e
acadêmicos de Pedagogia têm dificuldades de entender e atender aos
interesses e às necessidades infantis. Isso ocorre porque eles desconhecem a
importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento integral do ser
humano. Por isso, propôs-se a investir em tal educação, especialmente de
(futuros) professores dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e
séries iniciais do ensino Fundamental. A metodologia baseia-se na
análise/vivência de situações-problema (decorrentes dos jogos de exercício,
faz-de-conta, regras, construção e de outras atividades) e com o apoio dos
materiais existentes no Laboratório de Ensino e Aprendizagem da Pedagogia LAPED. O estudo utiliza-se principalmente das ideias de Piaget e Winnicott.
Espera-se que o projeto contribua para a realização de uma nova práxis lúdica,
e consequentemente para a melhoria da educação.
INTRODUÇÃO
Friedmann (1996), Kishimoto (1994), Cunha (1988), Piaget (1946/2010)
e outros autores, têm entendimentos diferentes do lúdico: jogos, brinquedos e
brincadeiras. Entretanto, eles acordam que tais atividades envolvem diversas
situações-problema, que promovem o desenvolvimento da imaginação, da
criatividade e da autonomia.
Smole (2000) cita alguns problemas: elaborar hipóteses, argumentar e
avaliar a adequação de uma resposta bem como o desenvolvimento de
atitudes como ouvir o outro, saber trabalhar de forma cooperativa e respeitar
regras combinadas pelo grupo; as perguntas a que as crianças/adolescentes
tentam responder pensando por si mesmas; que surgem a partir de

questionamentos dos adultos, como onde e de que maneira se organizar para
jogar, como marcar a posição do jogador, quem joga primeiro.
Estudos apontam que é importante para o desenvolvimento integral do
ser humano, tanto da educação infantil (MANTOVANI DE ASSIS, 2001;
MACEDO, 2000; PIAGET, 1946/2010; WINNICOTT, 1971/1975 e outros
autores) como do ensino superior (ARAÚJO e SASTRE, 2009) que se
escolham situações-problema para serem estudadas e vivenciadas, pois elas
envolvem vários tipos de conhecimento e promovem a autonomia, aqui
entendida como algo relacionado aos aspectos políticos, intelectuais, morais e
emocionais (KAMII, 1991). A solução para diversos problemas são encontradas
na realização de atividades lúdicas, mas indevidamente exploradas pelas
instituições educacionais.
Para Friedmann (1996), atividade lúdica abrange, os conceitos de
brincadeira, de jogo e de brinquedo. “Brincadeira: refere-se basicamente à
ação de brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade
não estruturada. Jogo: trata-se de uma brincadeira que envolve regras.
Brinquedo: refere-se ao objeto de brincar” (ibid, p. 28). Já para Kishimoto,
“brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira,
brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com regras e jogo
infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança (1994, p.7)”.
Cunha (1988) emprega o termo brinquedo para se referir às atividades da
criança, aquilo que ela mais pratica. Essa autora afirma que as crianças podem
brincar com ou sem brinquedos e que estes podem ter regras (re) criadas por
elas próprias. Piaget (1946/2010) adota a terminologia jogo para diferentes
tipos de atividades lúdicas. Ele propõe uma classificação genética dos jogos
(exercício, faz-de-conta, construção e regras) baseada na evolução das
estruturas mentais, ligadas aos diferentes períodos de desenvolvimento.
As instituições educacionais desconhecem a importância do lúdico e das
situações-problema para o desenvolvimento integral do ser humano. Por isso,
não organizam situações em que as/os crianças/adolescentes possam escolher
(com acompanhamento e intervenção) atividades lúdicas para realizarem. A
impossibilidade de opção educa para a submissão, para o cumprimento
mecânico de tarefas. Ruiz (2004) afirma que “[...] uma das críticas mais
persistentes dirigidas à escola é a que aponta a pequena atenção ao exercício

da autonomia, ao autogoverno” (p. 2). A ausência desses aspectos do
desenvolvimento deixa o ser humano sem ferramentas para viver em
sociedade, isso o torna presa fácil, suscetível a ser manipulado.
Para que brincadeiras/jogos sejam colocadas(os) em prática e
desencadeiem

problemas,

procedimentos
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(MANTOVANI DE ASSIS, 2001, p. 73-81). O planejamento desse tipo de
atividade exige alguns critérios básicos: que os jogos/brinquedos sejam
interessantes e que solicitem esforços por parte das crianças; que possibilitem
a aquisição do conhecimento físico e social; que apresentem desafios e que
oportunizem a solução de problemas. Sobre a execução, é importante inserir
as crianças, por exemplo, na re/organização dos espaços e materiais (e nas
escolhas de suas atividades), assim, elas encontram a oportunidade para
realizar atividades que envolvem conservação, classificação e seriação.
Durante essas situações, elas podem verificar que as suas escolhas têm
consequências. Em relação à avaliação, é um processo de coleta e análise de
informações tanto do desenvolvimento das crianças, recomendando-se - que
sejam registradas as observações referentes a todos os aspectos do
desenvolvimento infantil - quanto da prática dos professores, conhecida como
autoavaliação.
Os procedimentos mencionados acima fazem parte da proposta do
curso “Aprender com os jogos e as situações-problema”, o qual está sendo
realizado no Laboratório de Ensino e Aprendizagem da Pedagogia, pois nesse
ambiente há materiais diversificados, e as pessoas aprendem quando, com o
quê e como intervir durante as atividades lúdicas.
A metodologia proposta ocorre em fases: escolha dos materiais e
atividades lúdicas pertinentes ao currículo da Educação Infantil, séries iniciais
do Ensino Fundamental e conforme o Sistema ESAR - instrumento elaborado a
partir de Jean Piaget; ESAR significa jogos de (E) exercício, (S) simbólico, (A)
acoplagem e (R) regras. Esse sistema indica os materiais lúdicos que podem
ser utilizados durante diferentes tipos de brincar (livre, dirigido e mediado), que
desencadeiam a resolução de problemas. A noção de problema comporta
também a ideia de novidade, de algo nunca feito, ainda não compreendido.

Segundo Moyles (2002), na escola, o brincar pode ser exploratório, livre
e dirigido: o primordial é que faça a criança avançar do ponto em que está
criando condições para ampliação e revisão de seus conhecimentos. Para a
autora, os diferentes tipos de brincar são aspectos essenciais da interação
professor-criança. Mas, para que isso ocorra, cabe ao professor, proporcionar
situações apropriadas. Afirma, ainda, que o processo é, na verdade, cíclico,
estendendo-se numa espiral de brincar e aprender, do brincar livre para o
brincar dirigido e assim sucessivamente. Parece que, ao se olhar dessa
maneira, liberta-se o brincar dos constrangimentos impostos pelo pensamento
excessivamente didático e até de práticas espontaneistas.
A seguir, exemplo de situação-problema apresentada/analisada durante
o curso. Com ajuda do jogo de boliche - apontado na tabela ESAR, o educador
intervêm para que a criança aprenda várias noções.
Primeiro, as crianças exploram o jogo. Depois de várias jogadas, o
adulto questiona como jogaram e, posteriormente, sobre a quantidade de
garrafas derrubadas. Se as crianças não se lembrarem, ele pergunta se há
uma maneira de fazer isso. Durante o diálogo as próprias crianças sugerem
diversas formas de registro e, com o acompanhamento do adulto, avaliam o
modo como jogaram e poderiam jogar.
Num outro momento o adulto explica às crianças que o jogo tem como
objetivo derrubar o maior número de garrafas, o que sucede com o lançamento
de uma bola (por vez) a certa distância e que o jogador faz pontos a cada
jogada. Inicialmente surgem vários conflitos, - desencadeados pela ansiedade
e falta de conhecimento das crianças, - identificados e problematizados pelo
adulto que pode perguntar: como podemos nos organizar para jogar? Onde e
como dispor as garrafas? De que forma indicar a posição do jogador? Quem
será o primeiro (o segundo e o terceiro...) a jogar? O adulto solicita que essas
questões sejam resolvidas coletivamente.
Após as jogadas, para as crianças familiarizarem-se com as regras e o
modo de jogar, o adulto solicita que se realizem o registro das garrafas
derrubadas. É fundamental respeitar as formas particulares de anotação. Em
seguida, ele levanta problemas, como: quantos pontos fizeram o primeiro (o
segundo e o terceiro...) jogador? Quem adquiriu mais pontos? Por quê? As

questões possibilitam diferentes respostas e envolvem conhecimentos, como
de quantidade, a formulação de hipóteses, a argumentação e o respeito mútuo.
No final da atividade é importante que o adulto solicite às crianças que
expressem o que aprenderam/sentiram. A tarefa pode ser feita por meio de
uma conversa ou em forma de desenho. Essa é uma maneira de revelarem o
que entenderam, se ficou dúvidas e se algo precisa ser modificado.
Num outro momento do curso, apresentou-se aos participantes
situações-problema ocorridas num Centro de Educação Infantil.

Obs. 5, no início da manhã, a professora do Pré II solicitou que
Lara subisse na carteira e cantasse a música da aranha, cuja
letra e desenho já estavam no quadro. Em seguida, ela fez
questionamentos sobre a história contada no dia anterior,
como: quem eram as crianças que brincavam no sitio do Sr.
Lobato? O que um dos personagens deu para a sua
namorada? Após as respostas, entregou massa de modelar a
cada criança, perguntou sobre a cor que receberam e pediu
para fazerem uma flor como a da história. Ela fez a sua flor,
colocou-a no meio da roda. Uma menina a imitou, um menino
revestiu o dedo de massinha e disse que era um curativo. As
crianças construíram várias coisas como sabonete, cobra e
bolinhas. A professora disse: as bolinhas parecem ovinhos,
façam um ninho para protegê-los. Após, guardou as massinhas
e pediu para as crianças formarem fila, carimbou a mão delas
com a figura de um sapo e solicitou que imitassem esse
animal. Algumas pularam, outras coaxaram. Posteriormente,
entregou a cada criança uma bala.

Durante

a

análise

das

situações

mencionadas

os

acadêmicos/educadores destacaram que, embora a professora tenha realizado
diversas atividades lúdicas que vão de encontro aos interesses infantis, o
brincar dirigido pelo adulto prevaleceu em todas as situações; enquanto que o
brincar livre (criativo) foi praticamente ignorado. Ademais, a professora agiu de
maneira inadequada quando: solicitou que uma menina subisse à carteira;
apresentou um modelo de flor e deu uma bala para cada criança. Com esse
procedimento a educadora manteve as crianças submissas as suas decisões e
condicionadas ao reforço positivo (bala, elogios etc). Vinha (2002) afirma que
todas às vezes que as crianças são induzidas a fazerem algo mediante o uso
de sua força ou autoridade, os adultos estão negando a elas a oportunidade de
desenvolverem a autodisciplina e a responsabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o presente momento pode-se afirmar que no decorrer das atividades
realizadas no curso os acadêmicos e professores tomaram consciência que,
para as crianças crescerem seguras e autoconfiantes, elas necessitam da
participação e da intervenção do professor. Essas ações podem acontecer por
meio do reconhecimento de suas atividades, da abertura para as escolhas das
crianças, do levantamento de problemas durante as brincadeiras, de modo a
provocar desequilíbrios cognitivos.
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Resumo: No Brasil, há ainda um número significativo de jovens e adultos que não
tiveram acesso ao mundo letrado e esta realidade também é existente nos presídios
do Paraná, apesar da parceria existente desde 1982 entre as secretarias de justiça e
cidadania do Paraná e os Centros Estadual de Educação Básica de Jovens e
Adultos (CEBJAS). Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo
principal proporcionar apoio pedagógico na área de matemática, envolvendo o fazer,
o pensar e o aprender matemático, respeitando a identidade sociocultural das
mulheres detidas no Centro de Reintegração Social Feminino no município de Foz
do Iguaçu. Este estudo tem caráter qualitativo, para a coleta de dados será realizada
uma pesquisa de campo com o grupo participante visando investigar as dificuldades
relacionadas ao ensino da matemática. Desta forma, serão elaboradas atividades de
matemática tendo como fundamentação teórica, Fiorentini e Lorenzato (2006) que
entendem a matemática como um meio ou instrumento importante para a formação
humana e crítica do aluno.
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Introdução

Em nosso país existem milhares de mulheres presas que não concluíram a
educação básica. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN/9394) este nível de ensino é um direito também aos que não concluíram na
idade adequada. Assim, ao favorecer que as mulheres detidas no Centro de
Reintegração Social Feminino no município de Foz do Iguaçu recebam um apoio
pedagógico na disciplina de matemática contribuirá para modificar a concepção dos
participantes sobre a matemática e, desta forma, aproximá-las da educação formal
bem como ajudá-las no processo de inserção, pós cumprimento da pena, na
sociedade.
Segundo Duarte (2009), a relação dos alunos da modalidade de jovens e
adultos com a matemática é extremamente complexa, pois apesar de terem
conseguido sobreviver com os conhecimentos relativos à mesma a partir de sua
vivência, acreditam que não sabem nada.
Neste sentido, almeja-se mudar estas concepções durante aplicação das
atividades e levar as participantes a refletirem a respeito das contribuições da
matemática como um meio ou instrumento importante para formação humana e
crítica dos indivíduos.

Objetivos:

Geral:

Proporcionar apoio pedagógico na área de matemática, envolvendo o fazer, o
pensar e o aprender matemático, respeitando a identidade sociocultural das
mulheres detidas no Centro de Reintegração Social Feminino no município de Foz
do Iguaçu.

Específicos:
• Investigar as dificuldades de aprendizagem em matemática das mulheres
detidas no Centro de Reintegração Social Feminino no município de Foz do Iguaçu.

• Analisar as políticas educacionais e suas implicações para participação das
mulheres detidas no Centro de Reintegração Social Feminino no município de Foz
do Iguaçu na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA.
• Elaborar atividades que favoreçam o fazer, o pensar e o aprender
matemático, respeitando a identidade sociocultural das mulheres detidas no Centro
de Reintegração Social Feminino no município de Foz do Iguaçu que estão
matriculadas na modalidade de jovens e adultos.
• Aplicar as atividades elaboradas pelas pesquisadoras, propiciando às
mulheres detidas no Centro de Reintegração Social Feminino no município de Foz
do Iguaçu, nas aulas de matemática desenvolvidas por meio do projeto, momentos
de discussão visando compreender a importância deste saber para compreensão e
inserção, pós cumprimento da pena, na sociedade contemporânea.
• Levar as participantes a refletirem a respeito das contribuições da
matemática como um meio ou instrumento importante para formação humana e
crítica dos indivíduos.

Detalhamento das atividades

Para o desenvolvimento do projeto que iniciou em novembro de 2012 e
finalizará em novembro de 2013, primeiramente foi realizado uma visita ao Centro de
Reintegração Social Feminino no município de Foz do Iguaçu, pois como o público
são as mulheres detidas neste centro desta forma, verificou-se, a possibilidade da
realização deste trabalho com o diretor do Centro de reintegração.
Vale dizer que fomos autorizadas a desenvolver o projeto, e ainda informadas
que vamos trabalhar com as alunas que já concluíram os anos iniciais e finais do
ensino fundamental. De posse destas informações começamos a estudar as
dificuldades que há em trabalhar com alunos da modalidade de jovens e adultos.
Conforme Gadotti e Romão (2011,) ao favorecer aos jovens e adultos o
acesso ao conhecimento sistematizado, este deve estar condicionado às
possibilidades de melhorar suas condições de vida. Sendo necessário estabelecer
um canal de comunicação entre o saber erudito e o saber popular aproximando o
professor dos alunos. “Ler sobre educação de adultos não é suficiente. É preciso
entender, conhecer profundamente, pelo contato direto, a lógica do conhecimento
popular, sua estrutura de pensamento em função da qual a alfabetização ou

aquisição de novos conhecimentos têm sentido”.
Nesta perspectiva, estamos utilizando os seguintes referenciais teóricos para
elaboração das atividades: Carvalho (2001), Carvalho e Conti (2011), Carvalho e
Pamplona (2011), Duarte (2009) e Tinoco (2009).

Análise e discussão

O projeto aqui apresentado tem a peculiaridade de trabalhar na modalidade
de jovens e adultos de mulheres detidas no Centro de Reintegração Social Feminino
no município de Foz do Iguaçu. Possibilitando um estudo de como melhor realizar o
apoio pedagógico a pessoas que estão afastadas da sociedade.
Cumpre lembrar que ainda estamos no início do projeto, isto é,
desenvolvendo as atividades que serão propostas as mulheres detidas, como
previsto no cronograma.

Considerações Iniciais

Os acadêmicos do curso de licenciatura em matemática somente tem contato
real com as dificuldades oriundas de sua futura profissão no estágio supervisionado
que ocorre no 3º ano do curso de matemática.
No entanto, o projeto esta favorecendo que as acadêmicas tenham acesso a
esta realidade antecipadamente, e este envolvimento fomentará uma pesquisa por
alternativas metodológicas de como ensinar matemática para a modalidade de
jovens e adultos. Ressalta-se ainda que a proposta tem a peculiaridade de trabalhar
a modalidade de jovens e adultos de mulheres detidas no Centro de Reintegração
Social Feminino no município de Foz do Iguaçu.
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AS CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA
ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DA REALIDADE SOCIAL

Área Temática: Educação
Susimeire Vivien Rosotti de Andrade1
Luani Griggio Langwinski2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Matemática; Alunos; Casa Padre Guanella.
Resumo: Este trabalho refere-se a um projeto de extensão em andamento que tem
como objetivo proporcionar apoio pedagógico na área de matemática às crianças e
adolescentes que frequentam a Casa Padre Guanella, visando melhorar a
aprendizagem dos alunos envolvidos e também contribuir para a formação do
professor de matemática. Neste sentido, o projeto proporciona apoio pedagógico em
uma das disciplinas escolares na qual os alunos apresentam dificuldades e também
favorece aos alunos envolvidos uma reflexão da necessidade de organizar um
tempo dedicado aos estudos.

INTRODUÇÃO
A casa Padre Guanella está localizada no munícipio de Santa Terezinha de
Itaipu é assessorada pelos Padres Servos da Caridade e pelas Irmãs Filhas de
Santa Maria da Providência e administrada pela Associação dos Cooperadores
Guanellianos de Santa Terezinha de Itaipu. Ressalta-se que é uma entidade de
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assistência social que acolhe 70 crianças, de ambos os sexos, com idade de 6 a 14
anos, no qual suas famílias são carentes. O objetivo da casa é afastá-los dos
perigos das ruas preparando-os para um futuro melhor. Assim são propostas às
crianças as seguintes atividades: aulas de xadrez, informática, apoio escolar,
desenho, leitura, música, ensino religioso e práticas esportivas.
Nesta perspectiva, o projeto de extensão intitulado “As contribuições para
formação do professor de matemática através do conhecimento da realidade social”
que será aqui apresentado proporciona apoio pedagógico na área matemática aos
alunos que frequentam a casa Padre Guanella, pois esta é uma das disciplinas
escolares na qual os alunos apresentam dificuldades.

OBJETIVOS


Auxiliar no atendimento de crianças que frequentam a Casa Padre Guanella
que apresentem dificuldades relativas à aprendizagem na área da
matemática.



Conhecer a realidade social em que a Universidade está inserida, através de
projetos de extensão.



Contribuir com a formação inicial do professor de matemática.

METODOLOGIA
Inicialmente foi realizado um levantamento das principais dificuldades dos
alunos a serem atendidos. De posse desses conhecimentos foram selecionados os
melhores encaminhamentos e atividades, para realizar uma retomada desses
conteúdos, dando ênfase aos pontos que demonstraram ser o de maior dificuldade
para os alunos.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A Casa Padre Guanella foi escolhida para o desenvolvimento do projeto, por
desenvolver um trabalho muito importante para o município de Santa Terezinha de

Itaipu, acolhendo e atendendo crianças carentes da cidade, e também pela
familiaridade que a acadêmica tem com a entidade, pois reside próxima a mesma,
na qual é voluntária há alguns anos.
O projeto teve início em agosto de 2012, e atende em média 15 alunos. Para
iniciar o projeto primeiramente foi realizada a divisão dos alunos levando em
consideração diferença de idade e série escolar. Assim formou uma turma de 6° e
de 7° ano. Seguidamente foi realizado o levantamento das principais dificuldades,
percebeu-se que os alunos envolvidos tinham dificuldades nas operações de adição,
subtração e multiplicação, dificultando a compreensão do funcionamento da tabuada
bem como, das atividades escolares.
Outro ponto que mereceu atenção para o desenvolvimento do projeto foi
respeitar o cronograma da Casa Pe. Guanella. Assim levou-se em consideração o
fato que os alunos envolvidos no projeto participam de outras atividades propostas
pela entidade em parceria com a Prefeitura do Município.
Nos primeiros encontros favoreceu que os alunos compreendessem o sistema
de numeração decimal e desta forma, entendesse como se realiza as operações de
adição, subtração, multiplicação e divisão. Para que houvesse um maior
envolvimento dos alunos foi proposta uma atividade visando à confecção de
materiais dentre eles: jogo da memória e dominós, que tinham como objetivo
trabalhar os conteúdos abordados.
No decorrer do desenvolvimento do projeto também foi trabalhado o conteúdo
de frações e suas operações, pois os alunos apresentavam dificuldades. Dessa
forma, utilizou-se de materiais que favoreciam a compreensão dos diferentes
significados das frações. No decorrer do desenvolvimento da atividade os alunos
mostraram-se entusiasmo e envolvido com a implementação do projeto.
Ressalta-se que para elaboração das atividades utilizou-se como referencial
teórico Smole (2006), Rocha e Gomedo (2005) e Lorenzato (2006). Além de sites
educativos como consta nas referências.

CONCLUSÕES

As crianças atendidas na entidade têm um perfil bastante parecido: são
crianças agitadas, teimosas, desatentas e que exigem muita atenção e carinho.
Quando foi-lhes anunciado que teriam apoio de matemática houve os que ficaram
muito felizes, mas também tiveram aqueles que ficaram enfurecidos e até
desanimados, pois afirmaram não gostar nem um pouco de matemática.
No desenvolvimento do projeto foi observado que os alunos que não gostam
de matemática são exatamente aqueles que têm maior dificuldade, enquanto sabem
fazer tudo bem, mas se aparece algo que não conseguem resolver, logo desistem.
Essa foi a principal dificuldade, fazer com que os alunos não desistissem de tentar
resolver a atividade.
O trabalho desenvolvido tem sido de fundamental importância para os alunos,
que neste tempo, fazem as tarefas da escola, confeccionam materiais que lhe
ajudam na concentração e memorização, aprendem que é fundamental ter uma
disciplina visando organizar um tempo dedicado a estudar.
Ressalta-se que os alunos fazem perguntas e sanam suas dúvidas que não
foram esclarecidas na escola, além de verificar que existem várias maneiras de
aprender um determinado conteúdo matemático. Desta forma, sentem-se mais
motivados e não uma negatividade ao ver a acadêmica chegar, pois ficam na
expectativa do que terá de novo para ser visto e aprendido. Reconhecendo a
importância desse encontro e tempo de estudo nas aulas de matemática.
A partir desse contato com essas crianças, torna-se evidente o papel decisivo
que o professor exerce para aprendizagens dos alunos. Por fim, concluímos com o
pensamento de Ubiratan D’Ambrosio:
Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, preocupação com o
próximo, sem amor num sentido amplo. O professor passa ao próximo
aquilo que ninguém pode tirar de alguém, que é o conhecimento.
Conhecimento só pode ser passado adiante por meio de doação.
(D’Ambrosio, 2004, p.84).
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ASSENTAMENTOS NO PAMPA GAÚCHO: MÃOS QUE SEMEIAM
POSSIBILIDADES

Área Temática: Educação
Crisna Daniela Krause Bierhalz1
Erica Adriane Maciel de Los Santos2
Eril Medeiros da Fonseca2
Loossllen Queerolayn Goulart dos Santos2
Modalidade: Pôster

Palavras-chaves: Assentamentos de reforma agrária; Formação; Sustentabilidade
O projeto de extensão Assentamentos no Pampa gaúcho: mãos que semeiam
possibilidades têm por finalidade formar multiplicadores nos assentamentos de
reforma agrária Upacaraí no município de Dom Pedrito- RS, capazes de contribuir
na gestão e no desenvolvimento de estratégias sócio-culturais-ambientais que visem
à formação de sujeitos autônomos e criativos, capazes de investigar questões
inerentes à sua realidade, vinculadas à qualidade social do desenvolvimento de
áreas rurais, contribuindo para a manutenção do homem no campo com qualidade
de vida. Caracteriza-se metodologicamente como uma pesquisa ação e será
desenvolvido em três fases: diagnóstico sócio-ambiental e cultural da realidade do
assentamento Upacaraí, escolhido por ser o mais antigo dos três assentamentos do
município e por ser o mais próximo da zona urbana, facilitando o deslocamento para
a realização das atividades. Na segunda fase ocorrerão os módulos de formação,
ministrados pelos docentes e discentes da Unipampa e pelos técnicos da Emater e
Fepagro e no terceiro módulo os próprios assentados planejarão e executarão
estratégias que visem melhorar a qualidade de vida da sua família e do
assentamento. Os colaboradores envolvidos no projeto acompanharão todas as
fases do projeto e serão responsáveis pela organização do seminário de
encerramento e de avaliação, no qual cada participante poderá relatar como foi a
sua ação desde o planejamento até a execução. Cada experiência tornar-se-á
multiplicadora dentro do assentamento de Reforma Agrária e instrumentalizadora
para a gestão de forma racional e participativa. Espera-se que este projeto piloto,

inicie um movimento de desenvolvimento do olhar sensível para realidade dos
assentamentos na nossa região, negligenciadas por falta de conhecimento ou por
preconceito, contribua para o desenvolvimento de projetos utilizando sistemas de
cultivos adaptados a realidade, capacite para o enfrentamento dos desafios na
manutenção da organização interna do assentamento construindo uma força coletiva
que busca o bem comum e luta pela qualidade e manutenção dos sujeitos no
campo. Espera-se também que ao final deste projeto os assentamentos rurais
tornem-se capazes de redefinir o papel político e econômico da produção familiar em
função da introdução de novas formas de produção em seu espaço agrário.
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ATUAÇÃO DO GRUPO PET AGRONOMIA-MCR NO CENTRO DE
RECUPERAÇÃO CAMINHOS DA VIDA

Área Temática: Extensão
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Armin Feiden2 ;Fábio Corbari; Anderson Luis Heling; Lívia Maria Lemos Hoepers;
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: planejamento, ação social, interdisciplinar.
Resumo: A atuação do Grupo PET do Curso de Agronomia, CCA/Unioeste (PETAgronomia-Unioeste), tem como objetivo central, a criação de um ambiente de construção de
conhecimentos, que potencialize e fortaleça a formação e aperfeiçoamento dos indivíduos,
envolvendo diretamente acadêmicos e professores do Curso de Agronomia, em ações de
caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, relacionadas ao meio ambiente e
uso sustentável dos recursos naturais, buscando, sempre que possível, a participação de outros
atores sociais, internos e externos, para que contribuam, aprendendo, ensinando, planejando,
executando, monitorando e avaliando as ações do grupo. Sendo assim o grupo PET
Agronomia da UNIOESTE de Marechal Cândido Rondon realizou um projeto de atividades
no Centro de Recuperação de Drogados Caminhos da Vida, realizando-se um levantamento
plani-altimétrico do terreno bem como materiais e ferramentas existentes. Posteriormente, os
petianos fizeram um mapa de adequação ambiental para que a área da instituição atenda as
normas propostas pelo Código Florestal Brasileiro. Em seguida realizou-se um levantamento
de custos para a instalação de uma horta orgânica no Centro de Recuperação de Drogados
Caminhos da Vida, nestes custos, foram contabilizados os materiais para trabalho, estufa,
sistema de irrigação, dentre outros utensílios necessários para condução de uma horta
orgânica. Este projeto foi repassado aos coordenadores do Centro de Recuperação de
Drogados Caminhos da Vida para que estes o executem. Para que os petianos desenvolvessem
o projeto de maneira profissional, preparando-os para desafios futuros a serem exercidos na
1
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profissão. Os petianos desenvolveram habilidades para a confecção de um planejamento
agrícola, e para o Centro de Recuperação de Drogados Caminhos da Vida. Há um
planejamento que, se executado, pode produzir alimentos de qualidade para os internos, bem
como a comercialização do excedente.

AULA DE APOIO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS DO
9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Área Temática: Educação
Susimeire Vivien Rosotti de Andrade1

Derli Francisco Morales 2

Andrielli Jorge3

Modalidade: Comunicação Oral

Palavras chaves: Matemática; formação de professores; apoio pedagógico.

Resumo: O projeto de extensão que será aqui apresentado tem como objetivo,
aproximar o curso de licenciatura em matemática do Colégio Estadual
Presidente Costa e Silva de Foz do Iguaçu buscando pesquisar alternativas
para solucionar algumas dificuldades no processo de ensino/aprendizagem dos
conteúdos matemáticos dos alunos do 9º ano de ensino fundamental. Para
atingir tal objetivo primeiramente houve uma parceria com os professores de
matemática do Colégio e no momento estão sendo elaboradas atividades
envolvendo os conteúdos matemáticos que identifiquem as principais
dificuldades dos alunos envolvidos.
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Introdução
As dificuldades relacionadas aos conteúdos matemáticos se forem
trabalhadas de maneira individual, pode vir a favorecer aos alunos sanarem
suas dificuldades e desta forma, consigam no ambiente escolar, entender os
conteúdos propostos colaborando com isso para que não haja o abandono do
ambiente escolar.
Assim é imprescindível que os alunos além da escola, tenham um
acompanhamento para poderem sanar suas dúvidas. Ressalta-se também, que
o futuro professor deve conhecer as dificuldades que encontrarão no ambiente
escolar,

pois

permite

que

estes

futuros

profissionais

entendam

a

responsabilidade de sua profissão.
Nesta perspectiva, a presente proposta aproximará os acadêmicos das
dificuldades existentes no seu futuro ambiente de trabalho e contribuirá
também para os alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio
Presidente Costa e Silva tenham oportunidade de um apoio pedagógico em
matemática.

Objetivos:
Geral:
o
Aproximar o curso de licenciatura em matemática do Colégio Estadual
Presidente Costa e Silva de Foz do Iguaçu buscando uma integração por
alternativas

para

solucionar

algumas

dificuldades

no

processo

de

ensino/aprendizagem dos conteúdos matemáticos.
o

Desenvolver oficinas que favoreçam o trabalho interdisciplinar entre a

língua portuguesa e a matemática.

Específicos:
o Investigar as dificuldades de aprendizagem em matemática dos alunos
envolvidos no projeto:
o Aplicar as atividades elaboradas pelos pesquisadores, propiciando aos alunos
nas aulas de matemática desenvolvidas por meio do projeto, momentos de

discussão visando compreender a importância deste saber para compreensão
da sociedade contemporânea.
o Levar as participantes a refletirem a respeito das contribuições da matemática
como um meio ou instrumento importante para formação humana e crítica dos
indivíduos.
o Conhecer a realidade social em que a Universidade está inserida, através de
projetos de extensão.
o Contribuir com a formação inicial do professor de matemática.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Conforme previsto no cronograma primeiramente realizou-se uma
reunião com o intuito de conhecer e apresentar o projeto aos professores de
matemática do Colégio Presidente e Costa Silva, pois a participação destes
professores para o desenvolvimento do projeto é muito importante visto que,
eles são os responsáveis em selecionar os alunos e também em nos ajudar a
entender melhor quem são eles e suas principais dificuldades.
De posse destas informações estamos elaborando atividades de
matemática que visem favorecer no processo de ensino/aprendizagem dos
alunos do 9º ano do ensino fundamental.
Para elaboração das atividades estão sendo utilizados os seguintes
referenciais bibliográficos: Carraher e Schliemann (2001), Smole e Diniz (2006),
Rocha e Gomedo (2005) e Lorenzato (2006).

CONCLUSÕES

Segundo Carraher e Schliemann (2001) no ambiente escolar o ensino de
matemática se faz muitas vezes, sem considerar as referências que os alunos
já sabem, e levando os acreditar que nada sabem.
Nesta perspectiva, houve um diálogo com os professores do Colégio
desta forma, as atividades que estão sendo elaboradas visando entender quem
são estes alunos e quais são suas dificuldades relacionadas ao ensino da

matemática, pois compreendemos que assim haverá uma participação efetiva
dos alunos do 9º do ensino fundamental do Colégio Presidente Costa e Silva.
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AUTOCONCEITO E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM ALUNOS DO
7°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Área Temática: Educação
Maria Lidia Sica Szymanski1
Louize Fernanda dos Santos2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Autoconceito; Dificuldades de Aprendizagem; Processos de Ensino
e Aprendizagem
RESUMO: O presente trabalho de pesquisa e extensão faz parte de um projeto articulado às áreas de
Pedagogia e Letras sob a coordenação das professoras Drª Maria Lídia Sica Szymanski e Dra.
Carmem Teresinha Baumgärtner e das acadêmicas Jéssica Carozza de Souza, Louize Fernanda dos
Santos da UNIOESTE, campus Cascavel. Realizado em uma escola pública do município de
o
Cascavel, Paraná, para um grupo de alunos do 7 ano do Ensino Fundamental, indicados como
apresentando dificuldades de aprendizagem. Este Projeto, que articula a pesquisa à extensão, ocorre
há oito anos na mesma escola. Durante o desenvolvimento das ações pedagógicas realizadas,
buscamos investigar qual a relação entre as dificuldades relativas à área cognitiva e outros aspectos
relacionados com o processo educativo em geral, mais especificamente com a área afetiva: o
autoconceito e auto-estima. Baseando-nos numa perspectiva histórico-cultural, consideramos a
construção da subjetividade como uma produção sócio histórica e não como ação isolada de
determinado sujeito ou grupo.

INTRODUÇÃO
A escola é a instituição social cuja responsabilidade é garantir ao aluno a
apropriação dos conteúdos historicamente acumulados, isto é dos conceitos
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científicos que estão estipulados para uma determinada série, dentro do período de
tempo compreendido em um ano acadêmico, e de acordo com as normas e regras
de convivência no espaço escolar. Esse conhecimento é cumulativo e muitas vezes,
defasagens anteriores impedem o aluno de se apropriar dos novos conceitos com os
quais o professor está trabalhando. Essa apropriação é até possível, mas exige que
o professor considere os conhecimentos já apropriados pelo aluno para propiciar-lhe
processos mediativos que lhe favoreçam novas aprendizagens. Porém, geralmente
a escola constata essas defasagens, mas pouco ou nada faz no sentido de contribuir
para que o aluno possa superá-las, permanecendo na postura de constatar que o
aluno esperado pelo professor, não é o tipo de aluno que, na maioria dos casos, a
escola tem recebido.
Superar este ideal de aluno e considerar o aluno “real”, com suas
capacitações e habilidades de fato, é necessário para que haja um desenvolvimento
escolar adequado. Dentro desse processo, a socialização das crianças, a formação
de sua auto-imagem, seu auto conceito, são aspectos psíquicos que interferem em
sua aprendizagem e, na verdade, não estão apenas relacionados a um processo
individual do sujeito, como se esse sujeito estivesse isolado do mundo. Há que se
considerar as condições de seu modo de vida, enfim suas interações sociais.
Segundo o pensamento de Leontiev (1978)
[...] as propriedades biologicamente herdadas do homem não determinam
as suas aptidões psíquicas. As faculdades do homem não estão
virtualmente contidas no cérebro. O que o cérebro encerra virtualmente não
são tais ou tais aptidões especificamente humanas, mas apenas a aptidão
para a formação destas aptidões. [...] as aptidões e caracteres
especificamente humanos não se transmitem de modo algum por
hereditariedade biológica, mas adquirem-se no decurso da vida por um
processo de apropriação da cultura criada pelas gerações precedentes. [...]
cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá quando
nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso adquirir o
que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade
humana (LEONTIEV, 1978, p. 257 - 67).

O aluno ao longo de seu processo de aprendizagem apenas vai apropriar-se
do conhecimento que lhe for ensinado, portanto, as dificuldades de aprendizagem
podem ser consequência de dificuldades no processo de ensino. Se o meio escolar
é propício, com muito esforço a criança com dificuldades de aprendizagem pode
superá-las e sua dificuldade passar despercebida. Por outro lado, aquele aluno que
não demonstra interesse ou parece ter preguiça de estudar pode ser diagnosticado
com dificuldades de aprendizagem, mesmo que não tenha dificuldade alguma para

aprender. Esta confusão é uma das causas do problema de investigação dos reais
motivos que envolvem as dificuldades de aprendizagem.
Será o autoconceito uma das causas das dificuldades de aprendizagem ou
uma conseqüência de um sentimento de incapacitação motivado por dificuldades
presentes ou anteriores? Através da presente pesquisa, objetivou-se investigar
possíveis relações entre o autoconceito e o desempenho escolar.
Pode-se afirmar a partir da leitura de Vaz Serra (1986) e de varias definições
encontradas, que o autoconceito é formado diante das primeiras impressões da
criança com o meio em que está inserida, seja dito com os que lhe dão afeto e
cuidados. Um olhar ou uma expressão dos adultos que a rodeiam traz-lhe a
sensação de ser ou não amada. Portanto, para desenvolver a auto-imagem positiva
ou negativa há uma series de influências afetivas, cuidados, atenção e juízos de
valores envolvidos.
Define-se autoconceito como sendo o conceito que temos sobre nós mesmos,
ao passo que a auto estima é o valor que damos ou pensamos sobre nós mesmos
(VAZ SERRA, 1986), uma vez que
(...) o auto conceito é um constructo psicológico que permite ter a noção da
identidade da pessoa e da sua coerência e consistência. Segundo esse
autor o autoconceito é um constructo teórico que: a) esclarece-nos sobre a
forma como um indivíduo interage com os outros e lida com áreas que
dizem respeito ás suas necessidades e motivações. b) Leva-nos a perceber
aspectos do autocontrole, porque certas emoções surgem em determinados
contextos ou porque é que uma pessoa inibe ou desenvolve determinado
comportamento; e c) permite-nos compreender a continuidade e a coerência
do comportamento humano ao longo do tempo (Ibidem).

Esclarece-se, portanto, que neste processo de formação do autoconceito se
envolvem as necessidades que motivam o sujeito, salientando a importância do
relacionamento com outros sujeitos. Isso é importante porque da forma com que ele
se vê, ele se comporta frente aos outros. E, por outro lado, ele se apropria da forma
como os outros se referem a ele.
Assim, a formação do autoconceito é um processo de aprendizagem, que se
relaciona com um processo maior de aprendizagem que envolve as diferentes
disciplinas que compõem o currículo. Podemos supor que se o aluno tem um bom
desempenho, isso interfira positivamente em seu autoconceito, ao passo que se ele
for mal a interferência será negativa.
Estabelece-se que a escola não esta pronta para receber o aluno que não

apresenta os conhecimentos por ela esperados. Nesse sentido pode-se dizer com
Szymanski (2011):
A interpretação da não aprendizagem focada em deficiências do aluno
persistiu até o último quartil do século XX. Hoje, no discurso teórico
acadêmico, a ação docente como mediadora do conhecimento vem sendo
considerada como um elemento fundamental na constituição da
aprendizagem discente nas escolas brasileiras. Entretanto, a escola muitas
vezes ainda atribui, em seu discurso cotidiano, as causas da não
aprendizagem a problemas do aluno ou de sua família, em vez de
considerar esses problemas como desafios aos quais necessitará buscar
melhores alternativas pedagógicas. Mantém-se, portanto, a distância entre a
teoria e a prática pedagógica historicamente instalada na educação
brasileira, assim como, muitas vezes, ainda há uma dissociação entre as
questões de ensino e de aprendizagem, o que constituiu falsa dicotomia,
uma vez que, se não há aprendizagem, não há ensino. (SZYMANSKI, 2011,
p. 27)

Assim, concordamos com Lorenzi e Szymanski (2011), quando afirmam que
se a escola ainda atribui as causas da não aprendizagem a problemas do aluno ou
de sua família, ela não está considerando que o aluno se forma na relação social,
isto é, nas relações que estabelece dentro da própria escola entre outras. Ainda,
entendemos que esse processo formativo inclui a própria concepção que o sujeito
vai formando sobre si mesmo.
Método
A pesquisa envolveu 37 alunos de 7o ano, de uma escola pública estadual, no
ano de 2012. Inicialmente aplicou-se, em entrevistas individuais, o Inventário de
Auto-conceito elaborado por Serra(1986). A seguir, em oficinas pedagógicas
planejadas com as professoras doutoras orientadoras do Projeto de Extensão, foram
desenvolvidas atividades de leitura e escrita, usando gêneros textuais alicerçadas na
metodologia da Seqüência Didática, conforme proposto por Schneuwly e Dolz
(2004), adaptadas por Baumgärtner e Costa-Hübes (2009). Os gêneros trabalhados
no período foram contos de terror. Foram também realizadas atividades que
estimulassem a linguagem oral e a escrita por meio de leituras e reconto de
histórias, filmes, criando-se uma situação em que eles produziam um final para uma
das narrativas trabalhadas. Ao final, aplicou-se novamente, em entrevistas
individuais, o Inventário de Autoconceito, comparando-se e analisando-se as
alterações nesse período.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
As respostas iniciais dos alunos ao Inventário de Autoconceito foram
comparadas às respostas finais, e organizadas em tabelas. Inicialmente, realizou-se
o somatório de todas as respostas dadas pelo mesmo sujeito, em cada Inventário,
considerando-o Inicial. O mesmo procedimento foi aplicado às respostas dadas a
cada Inventário ao término do Projeto, denominando-o Final. A seguir, comparou-se,
os pontos obtidos por cada sujeito, no início e ao final, verificando-se se, no
conjunto, esses valores aumentaram ou diminuíram (SERRA, 1986).
A Tabela 1 apresenta uma síntese dos pontos iniciais e finais referentes aos
20 itens que compunham o Inventário de Autoconceito.
Tabela 1 – Pontos obtidos pelos alunos no Inventário de Autoconceito
1ª. aplicação

2ª.aplicação

42

61

53

50

54

58

72

69

58

69

69

54

54

43

43

57

54

69

62

62

75

69

59

63

50

69

70

69

37

64

46

70

53

54

51

69

49

53

49

69

54

57

58

54

57

58

63

52

52

63

62

57

59

46

63

57

51

58

39

69

62

60

71

45

48

54

37

55

69

57

49

51

43

Total 1850

49

2125

Constatou-se que a somatória dos autoconceitos iniciais correspondeu a 1850
(média=54,5), enquanto que a somatória dos autoconceitos finais correspondeu a
2125 (média=63,8) revelando que ocorreu realmente um aumento do autoconceito
no período relativo a um ano no qual se desenvolveu o Projeto de Intervenção.
Selecionou-se, então, as duas questões que mais identificavam um autoconceito positivo (questões 20 e 8) e as duas que mais identificavam um autoconceito negativo (questões 12 e 3), comparando-se novamente os resultados
iniciais e finais. Esses dados encontram-se distribuídos na Figura1.
Figura 1- Inventário Clínico de Autoconceito - 2012
Inventário Clínico de Autoconceito - 1ª e 2ª etapas

Autoconceito Negativo

NÃO PERSISTÊNCIA
DIFICULDADE DE
RELACIONAMENTO
Total

Primeira
Avaliação

Segunda
Avaliação

65

74

68

76

133

Autoconceito Positivo

Primeira
Avaliação

Segunda
Avaliação

AUTONOMIA

84

88

PERSISTÊNCIA

106

108

150

190

196

Verifica-se que houve um aumento de 12,7% no autoconceito negativo dos
alunos, e um aumento de 3,1% no autoconceito positivo.
Buscou-se, então comparar os dados obtidos com o dados referentes à
pesquisa semelhante, efetuada com os alunos do Projeto de Extensão desenvolvido
em 2011 (LORENZI e SZYMANSKI, 2011). A Tabela 2 apresenta os resultados que
haviam sido obtidos naquela pesquisa:
Figura 2- Inventário Clínico de Autoconceito - 2011
Inventário Clínico de Autoconceito - 1ª e 2ª etapas

Autoconceito Negativo

NÃO PERSISTÊNCIA
DIFICULDADE DE
RELACIONAMENTO
Total

Autoconceito Positivo

Primeira
Avaliação

Segunda
Avaliação

67

72

AUTONOMIA

88

91

73

81

PERSISTÊNCIA

103

109

140

Primeira
Avaliação

153

191

Segunda
Avaliação

200

Constatou-se um aumento de 9,3 % no autoconceito negativo dos alunos, e
um aumento de 4,7 % no autoconceito positivo.
Comparando os dois quadros pode-se verificar que, em ambos os casos,
houve um aumento no autoconceito negativo, o que poderia sugerir que eles estão
se conhecendo melhor, reconhecendo mais suas falhas, ou seja, aumentou a
autoaceitação. Por outro lado, houve um aumento quanto ao autoconceito positivo,
sugerindo que apesar de reconhecerem essas falhas, eles estão acreditando mais
em suas qualidades pessoais positivas.

Considerações finais

De modo geral, a criança com dificuldades de aprendizagem, apresenta uma

linha desigual em seu desenvolvimento. Essa oscilação, isto é, a observação de
períodos escolares durante os quais a criança apresenta um desempenho melhor
em relação a outros períodos, revela que outras causas externas a criança podem
estar interferindo nesse processo, tais como um ambiente pobre de estimulações ou
dificuldades de relacionamento com a escola.
Verificou-se diante deste estudo e dos dados obtidos na pesquisa que o
autoconceito se constrói na relação social, e que pode ser alterado. Assim,
atividades que possibilitem ao aluno aprender que pode aprender, estão também
lhes possibilitando melhorar o autoconceito. Entretanto, é necessário mais pesquisas
para compreender melhor esse processo, que se revelou lento e é complexo.
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Resumo: Devido alguns comportamentos tidos pela sociedade capitalista como
brincadeiras corriqueiras estão presentes no cotidiano de todas as escolas deste tipo
de sociedade, as manifestações de bullying é tida como ações normais com relação
à idade dos individuos envolvidos, na verdade se mostram de forma cruel e ofensiva.
Com base nestes fatos sociais presentes em nossa sociedade o tema bullying nas
escolas se torna muito pertinente e deve ser analisado com mais cautela e com
muito mais intensidade devido aos autos índices de incidentes que ocorrem nas
escolas do mundo todo. O Bullying é caracterizado como ato de violência voluntária
sobre outro individuo repedida vezes com o intuito de obter vantagens. Dentro da
escola este cancro social desumaniza o aluno e faz com que a escola perda seu
objetivo central, que é ensinar educar e socializar os individuos. Há então a
necessidade combater e banir esse tipo de comportamento de dentro da escola; esta
intervenção se da com ações Antibullying das quais devem atingir em três instancias
principais da sociedade, a Família, a Escola e o Aluno em particular. Estas são dicas
importantes para haver no ambiente escolar, aquilo que é de sua própria essência,
um ambiente seguro e socializador, não um ambiente hostil e individualizador.
O objetivo central desta oficina é desenvolver juntamente com professores
pais e educadores em geral, debates sobre o fenômeno bullying para haver um
apropriamento científico detalhado do comportamento violento que existe dentro das
escolas com as manifestações de bullying. Mais especificamente o desenvolvimento
de métodos didáticos e formas de lidar com os personagens envolvidos nas
manifestações de bullying no ambiente escolar. E também dialogar com pais dos
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jovens sobre como detectar comportamentos discrepantes que prejudiquem o
próprio aluno quanto outro aluno e colega.
Estimulando assim a intervenção dos responsáveis, motivando o diálogo entre
os próprios estudantes com seus responsáveis sobre o assunto bullying objetivando
o combate a este fenômeno social. Contribuindo assim para uma aprendizagem de
excelência em um ambiente agradável e acolhedor aos seus integrantes.
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Resumo
Nesse relato encontra-se o desenvolvimento de uma das atividades realizadas e
experiências adquiridas no decorrer da Operação Capim Dourado realizada no
município de Barrolândia – TO no ano de 2012, por meio do Projeto Rondon. A
oficina de “Capacitação em distúrbios de aprendizagem” envolveu diversas
secretarias do município e contou com a participação de professores e diretores das
escolas locais. A experiência formou uma rede tecida por grandes fios de saberes
experienciais, profissionais, curriculares e acima de tudo saberes pessoais que
levaram a construção de cidadãos mais humanos a partir dessa experiência. Muitas
vezes os professores não estão capacitados para diagnosticar crianças com esses
distúrbios, e muito menos para aplicar métodos de ensino específicos para esses
alunos. Diante desse contexto tem-se por objetivo empregar a mesma oficina
realizada no Projeto Rondon, para capacitar professores da rede de ensino para a
utilização de uma pluralidade metodológica que venha atender as particularidades
existentes na sala de aula, bem como um olhar específico que deve ser voltado para
os alunos que apresentam dificuldade e/ou distúrbios de aprendizagem.

Texto
O Estado de Tocantins, antes parte do Estado de Goiás, foi criado quando da
promulgação da última Constituição brasileira, em 05 de outubro de 1988 e ocupa
área de 278.420,7 km. Está situado no sudoeste da região norte do País, limitandose ao norte com o Estado do Maranhão; a leste com os Estados do Maranhão, Piauí
e Bahia; ao sul com o Estado de Goiás; e a oeste com os Estados de Mato Grosso
e Pará.
De acordo com o IBGE (2010) a população do Estado de Tocantins é de
1.384.483 habitantes, distribuídos em 139 municípios, com densidade demográfica
de 4,38 habitantes por km. Entre as cidades mais populosas do Estado encontramse Araguaína com 150.848 habitantes, Gurupi com 76.755 habitantes e Palmas, a
capital, com 228.223 habitantes. De acordo com a biblioteca digital da Câmara dos
Deputados através do documento Análise dos indicadores socioeconômicos do
Estado do Tocantins aponta dados da esperança de vida ao nascer, qual indica o
número médio de anos de vida esperados para um recém-nascido, na população
residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A taxa de

alfabetização no estado gira em torno de 82,80%.
Diante do exposto, o município no qual foram desenvolvidas as ações da
equipe foi Barrolândia. Localizada às margens da rodovia Belém-Brasília (BR-153),
Barrolândia teve sua origem em julho de 1958, com a chegada dos primeiros
habitantes. Devido às terras férteis, o povoado começou a se desenvolver e teve
acelerado

crescimento,

passando

a

denominar-se

Barrolândia,

nome

em

homenagem ao seu fundador, Elvécio Cabral Barros. Em 11 de janeiro de 1988,
Barrolândia passou à categoria de município, desmembrando-se de Miracema do
Tocantins. O município possui uma escola de ensino fundamental e médio. Com uma
população acima de 10 anos de idade de 4069 habitantes, a taxa de alfabetização
para essa faixa etária chega a 81,60%.
A operação foi desenvolvida no período de 13 a 28 de julho de 2012. Foram
desenvolvidas atividades pela equipe do conjunto A da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná - Unioeste, sendo as atividades do conjunto A voltadas para Saúde,
Educação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça.
A equipe

foi

composta

pelos

professores

Anelize

Queiroz Amaral

(Departamento de Ensino de Biologia) e João Maria de Andrades (Departamento de
Economia Doméstica) e pelos acadêmicos Gisele Cristina Dametto (Farmácia),
Loana Priscila Mangolin (Ciências Biológicas), Poliana Deves (Enfermagem),
Manoela Marli Jaqueira (Direito), Tiago Luan Hachmann (Agronomia), Samuel
Andrade de Oliveira (Enfermagem), Edson Oliveira Silva (Odontologia), Jéssica
Renata de Sousa (Ciências Sociais).
Diversas oficinas foram realizadas para promover a integração de toda
comunidade e desenvolver nos alunos saberes que muitas vezes não são
proporcionados dentro dos muros da universidade, que muitas vezes tornam-se altos
demais para serem superados sem a experiência oferecida pela extensão
universitária. Saberes que exigem que esses profissionais em formação aprendam a
dar as mãos para doar e receber, perceber outros sons, olhar outras paisagens,
movimentar-se com outras danças, sentir outros gostos e entender que pertinho de
nós, ali no outro estado, cidade, bairro, podemos sim fazer a diferença.
Dentre as oficinas, uma que teve grande importância no município foi a de
capacitação de educadores para identificar e alfabetizar alunos com distúrbios de
aprendizagem. De acordo com Bastos (2009) “Crianças que apresentam dificuldades
de aquisição de matéria teórica, embora apresentem inteligência normal, e não

demonstrem desfavorecimento físico, emocional ou social”. Segundo essa definição,
as crianças portadoras de distúrbio de aprendizagem não são incapazes de
aprender, pois os distúrbios não é uma deficiência irreversível, mas uma forma de
imaturidade que requer atenção e métodos de ensino apropriados. Os distúrbios de
aprendizagem não devem ser confundidos com deficiência mental.
Considera-se que uma criança tenha distúrbio de aprendizagem quando não
apresenta um desempenho compatível com sua idade quando lhe são fornecidas
experiências de aprendizagem apropriadas; apresenta discrepância entre seu
desempenho e sua habilidade intelectual em uma ou mais das seguintes áreas:
expressão oral e escrita, compreensão de ordens orais, habilidades de leitura e
compreensão e cálculo e raciocínio matemático. Muitas vezes os professores não
estão capacitados para diagnosticar crianças com esses distúrbios, e muito menos
para aplicar métodos de ensino específicos para esses alunos.

Objetivos
A oficina tem como objetivo capacitar professores da rede de ensino para a
utilização de uma pluralidade metodológica que venha atender as particularidades
existentes na sala de aula, bem como um olhar especifico que deve ser voltado para
os alunos que apresentam dificuldade e/ou distúrbios de aprendizagem.

Metodologia
Serão

realizadas

explanação

teórico-prática

sobre

distúrbios

de

aprendizagem e métodos de ensino relacionados, assim como gincanas para ilustrar
bem as dificuldades e problemas enfrentados, além de apresentação de vídeos
relacionados. Espera-se com o desenvolvimento da oficina, que os participantes
aprendam a conhecer os tipos de distúrbio de aprendizagem e como lidar com cada
um, para que dessa forma esse conhecimento se dissemine entre os professores e
os alunos não sejam mais prejudicados por falta de informação.

Resultados
Por meio dessa oficina viabilizada pelo Projeto Rondon foi possível levar a
esses seres humanos conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais que
se

fazem

condizentes

com

referenciais

internacionalmente

reconhecidas,

fundamentais para o desenvolvimento do município, buscando alternativas e modos

de vida que sejam mais humanos.
Além do que, esse processo possibilitou a aquisição de diversos saberes para
os integrantes da equipe em formação inicial, onde o trabalho em grupo foi
imprescindível para avançar em conhecimentos que em equipe foi potencializado
mais do que cada ser sozinho seria capaz.
As reflexões estabelecidas antes, durante e após o desenvolvimento do
projeto possibilitaram a troca de saberes e reafirmaram a importância do trabalho em
grupo, pois para se trabalhar em grupo é preciso aprender a conviver com o outro,
saber o momento de falar e o de ouvir, respeitando as diversas opiniões e que nem
todos aprendem no mesmo ritmo. Contudo, entendeu-se que para a manutenção e
crescimento de um grupo é de extrema importância o estabelecimento de diálogos e
superar os isolamentos.
Conclusão
Espera-se com o desenvolvimento da oficina no XIII SEU, que os participantes
aprendam a conhecer os tipos de distúrbio de aprendizagem e como lidar com cada
um, para que dessa forma esse conhecimento se dissemine entre os professores e
os alunos não sejam mais prejudicados por falta de informação.
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CICLO DE DEBATES COM PESSOAS CELIACAS: ENSINANDO E APRENDENDO
SOBRE INTOLERANCIA ALIMENTAR AO GLUTEN

Área Temática: Educação

Profª Drª Flávia Anastácio de Paula (Unioeste, Foz do Iguaçu, CEL, Pedagogia,
fapaula@brturbo.com.br, acelfoz@gmail.com, (45)35768128, (45)35753771

Juliane Meireles Freitas Mauricio, (Pedagoga, ACELFOZ)
Fabiane Michela Jacinto Silva Marujo, (Nutricionista, ACELFOZ)
Janaina Rebech (Pedagoga, ACELFOZ)
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Ensino; Alimentação; Celíaca.
Resumo: A Doença Celíaca é considera frequente no Brasil, uma em cada 214
pessoas podem possuir, mas, sub-diagnosticada, sub-notificada, pouco conhecida e
negligenciada e os neodiagnosticados sentem uma total falta de suporte no SUS
para atende-los. Trata-se de uma manifestação autoimune, causada pela
intolerância permanente ao glúten e que se expressa por enteropatia mediada por
Linfócitos T, em indivíduos geneticamente predispostos, podendo surgir em qualquer
idade. O único tratamento existente é uma rigorosa exclusão do contato e dieta livre
de glúten, por toda a vida. Se a dieta não for seguida a pessoa celíaca pode
desenvolver inúmeros problemas de saúde como: Má absorção dos nutrientes,
osteoporose, diabetes, epilepsia, infertilidade, câncer, dentre outros. Assim, este
conjunto de atividades de extensão se justifica pelo suporte pedagógico e a
orientação educacional e nutricional para a realização dos encontros com pessoas
celíacas e os profissionais que as atendem, comerciantes do setor de alimentos,
educação, assistentes sociais, nutricionistas, médicos, enfermeiros. A atividade
objetivou atender a uma demanda da comunidade junto às pessoas com
necessidades alimentares especiais, especificadamente aquelas intolerantes ao
glúten. Os debates visaram tratar da temática da doença celíaca, da condição
celíaca e da intolerância alimentar ao glúten de forma lúdica e saudável,
promovendo a interação das pessoas celíacas e outras vezes a elaboração de
produtos culinários e as formas de integração com a sociedade. Metodologia: ora
palestras, ora detabes, ora aula de culinária, ora divulgação de materiais didáticos

Benati e Paula (2011). Os encontros, debates e aulas de culinária foram realizados
com elevado número de crianças e adultos participantes neodiagnosticados
acolhendo ora 20 pessoas a cada encontro ora 200 pessoas. Visou apresentar
pessoas na mesma condição, aprofundar a discussão teórica sobre o diagnóstico e
o autocuidado. As aulas de culinária visaram a troca de receitas, o ensino sobre a
contaminação cruzada, o encontro lúdico, o preparo e a degustação de novas
receitas e a possibilidade de compartilhar e aprender um pouco mais sobre os
princípios da segurança alimentar e nutricional de quem tem intolerância alimentar
ao glúten. fapaula@brturbo.com.br; acelfoz@brturbo.com.br; (45)35753771.
Referências: BENATI, Raquel; PAULA, Flavia Anastácio (orgs). Vida sem Gluten:
Sobrevivendo em comunidade. Rio de Janeiro: Acelbra.2011.Disponível em
<http://www.riosemgluten.com/Vida_sem_gluten_sobrevivendo_em_comunidade.pdf

CIÊNCIA NO COTIDIANO: A FABRICAÇÃO DE DOMISSANEANTES EM ESCOLAS
DE MUNICIPIOS COM BAIXO (IDH-M)

Área Temática: Educação
Daniela Frigo Ferraz1
Caroline Passer2, Gustavo Henrique Dos Reis3

Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Extensão; Educação; Domissaneantes
Resumo: As atividades de extensão elevam o nível das universidades brasileiras, pois
caracterizam-se por ser um ato educativo que estendem suas técnicas em beneficio da
sociedade, disseminando assim a produção do conhecimento científico. Esta prática
enriquece a formação profissional do acadêmico como também proporciona o
desenvolvimento social e intelectual do meio em que esta inserida, sem se tornar
abusiva, ou seja, sem interferir diretamente na cultura, estreitando as barreiras entre a
universidade e a sociedade, desempenhando um papel fundamental na construção de
uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. No trabalho aqui apresentado
relata-se e analisa-se as contribuições da aplicação de um Módulo Didático (MD) sobre
a temática domissaneantes, que foi desenvolvido no contexto do projeto de extensão
denominado “A ciência no cotidiano: melhoria na qualidade de vida de comunidades
escolares de baixo IDH-M”. O referido projeto abordou as temáticas Educação, Saúde e
Educação Ambiental, de modo a estimular a prática pedagógica com assuntos
relacionados aos temas, envolvendo atividades teórico-práticas, focando em
alternativas que melhorem a qualidade de vida, tanto em conhecimentos como em
geração de economia, sensibilizando alunos e professores envolvidos sobre questões
ambientais. A temática domissaneantes foi aplicada em duas escolas públicas de dois
municípios com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH-M), construída e
baseada nos pressupostos teóricos da Metodologia de Momentos Pedagógicos e
Mestre, Ciências Biológicas, CCBS, Cascavel dfrigoferraz@gmail.com
Graduanda, Ciências Biológicas – Lic., CBS, Porto Alegre
3
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associada a atividades lúdicas de grande aceitação na escola.

Introdução
Os projetos de pesquisa e extensão se tornam de grande importância
atualmente. Sabe-se que é dever de a universidade expandir seus conhecimentos para
fora do campus universitário. Desta forma a instituição universitária surge como um
instrumento de agregação do conhecimento científico na sociedade.

O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da cultura
geral; estimular a investigação cientifica em quaisquer domínios dos
conhecimentos humanos; habilitar ao exercício de atividades que
requerem preparo técnico e cientifico superior; concorrer, enfim, pela
educação do individuo e da coletividade pela harmonia de objetivos
entre professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as
atividades universitárias, para a grandeza da Nação e para o
aperfeiçoamento da Humanidade. (ROMANELLI, 2002, p. 132)

Conforme Marcovitch (1994), a extensão universitária tem como premissas ser uma
credencial de excelência, pois as Universidades conseguem repassar a comunidade
externa, em forma de serviços ou ensinamentos, o conhecimento acumulado em todas
as áreas, como também prestar assistência à população cobrindo um universo
significativamente maior que os cursos formais de graduação e pós-graduação.
Atingindo por fim o perfil da Universidade, entendida como instituição a serviço da
coletividade.
O Projeto de extensão “A ciência no cotidiano: melhoria na qualidade de vida de
comunidades escolares de baixo IDH-M” que fez parte do programa Universidades sem
Fronteiras, subprograma Apoio as Licenciaturas, tinha a equipe composta por
professores orientadores, alunos bolsistas e colaboradores da UNIOESTE, e foi
aplicado em dois municípios da região oeste do Paraná, Campo Bonito e Catanduvas,
escolhidos por terem um baixo de IDH-M, abrangendo três escolas públicas.

As

temáticas escolhidas foram direcionadas as áreas de educação, saúde e educação
ambiental, compondo quatro temas construídos em módulos didáticos, sendo estes:
Água, Energia, Domissaneantes e Alimentos.
Os módulos foram construídos de forma coletiva pela equipe do projeto e os

professores das escolas envolvidas e na sequência implementados

nas seriações

adequadas para cada tema. Foram fundamentados nos pressupostos teóricos da
Metodologia de Momentos Pedagógicos, proposta por Delizoicov; Angotti (2000),
associados às atividades lúdicas.

De acordo com Ferraz (2011) o grande objetivo

norteador do projeto é gerar alternativas para a melhoria da qualidade de vida dos
alunos e da comunidade local por meio de ações concretas que se permeiam, em nível
de conhecimentos e formas de obter economia, como por exemplo, ter uma
alimentação saudável gastando pouco dinheiro e utilizando os alimentos sem
desperdício, reutilizar óleo de cozinha para a confecção de sabão caseiro e recursos
naturais para higienização de objetos, oferecer alternativas para diminuir o consumo de
luz e água, assim como a sensibilização dos alunos para questões ambientais, que o
uso irracional desses recursos podem causar.
Outros objetivos específicos como aproximar a Universidade das comunidades
escolares gerando experiências para os alunos bolsistas e colaboradores em formação
inicial auxiliando no processo de formação continuada dos professores envolvidos no
projeto, além de levar a sala de aula conteúdos científicos e correlacioná-los com o
cotidiano dos alunos.
Nesse trabalho apresenta-se as análises de um dos módulos didáticos
desenvolvidos no projeto relacionado ao tema domissaneantes que foi planejado e
implementado com uso de aulas experimentais, com a fabricação de sabão e sabonetes
artesanais.

Desenvolvimento e Aspectos Metodológicos

Domissaneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização,
desinfecção, desinfestação, desodorização, odorização de ambientes domiciliares.
Partindo desse conceito as atividades propostas no módulo didático foram elaboradas
pelo bolsista responsável, seus orientadores e ainda com a colaboração do professor
regente na turma a ser aplicada na escola parceira. Em um primeiro momento foi
repassado ao professor uma apresentação de slides sobre o que seriam os
domissaneantes e de que forma poderia ser incluído o tema dentro da sala de aula. Na

sequencia os professores responderam a um questionário prévio sobre o tema
proposto, com questionamentos referentes a possíveis dificuldades de se aplicar o
módulo em sala de aula. Os professores enviaram suas ideias e sugestões para o
bolsista responsável e em conjunto com seus orientadores construíram um módulo
didático para implementar com alunos de uma turma de primeiro ano e três turmas de
segundos anos do ensino médio, nas escolas de Catanduvas e Campo Bonito
respectivamente.
O módulo didático foi baseado na Metodologia dos Momentos Pedagógicos, essa
metodologia na proposição de Delizoicov e Angotti (2000) é dividida em 3 momentos
pedagógicos distintos, Problematização Inicial, Organização do Conhecimento e
Aplicação do Conhecimento.
Problematização Inicial: Nesse primeiro momento apresentaram-se questões e/ou
situações reais para se discutir com os alunos, os questionamentos foram baseados em
assuntos referentes ao tema Domissaneantes, sempre relacionando o assunto científico
no que envolve a proposta com a realidade dos alunos.
Organização do Conhecimento: Conduzida pelo professor e pelo bolsista, os
recursos utilizados foram uma apresentação de slides, com curiosidades sobre como foi
a descoberta do sabão; como ele era feito nos primórdios e como é feito hoje em dia;
listou-se os possíveis domissaneantes e seu conceito, abordou-se esquematicamente
figuras de como o sabão limpa, apresentando e enfocando a reação química da
saponificação, nomeando grupos químicos possíveis na reação, assim como a receita
do sabão de soda, modo de fazer e cuidados ao manipular qualquer produto químico
usado para fins de higienização, sempre ressaltando que esses produtos causam
danos ao meio ambiente.
Aplicação do conhecimento: Foram realizadas atividades práticas com os alunos,
umas das atividades foi a experiência que mostra a tensão superficial da água,
possibilitando os alunos a visualizar como funciona a relação da água com o detergente
e como se completam na ação de limpeza. Outra atividade realizada foi a confecção de
sabão de soda e sabonetes de glicerina artesanais. Durante a prática de fazer o sabão
é possível analisar todas as fases do processo, entender o porquê que cada composto
adicionado e entender sua função, além de se poder analisar claramente o momento

em que se dá a reação de saponificação e como o sabão é formado. Na produção de
sabonetes foi demonstrado aos alunos a maneira correta de manipular os ingredientes,
a quantidade certa e formas de se embalar, para que o produto final seja de qualidade e
possa ser utilizado como uma fonte de renda.

Resultados e Discussões:

Ficou constatado que o trabalho com o tema Domissaneantes a partir das
necessidades que a comunidade escolar apresentava foi efetivo para esclarecer
dúvidas, apresentar alternativas de economia e renda, além de

abordar de uma

maneira lúdica, atual, e correlacionada a um assunto cientifico, fazendo-os perceber
que a ciência não está apenas em laboratórios e universidades, mas sim relacionada ao
seu dia a dia.
Verifica-se que o objetivo do projeto foi alcançado, pois se conseguiu evidenciar que
a

grade maioria dos alunos compreendeu que os domissaneantes podem ser

fabricados em casa, e a partir de então consideraram que a venda de sabões e
sabonetes fabricados artesanalmente na comunidade pode ser um excelente meio de
renda, e ainda auxiliar nas questões ambientais, como a reciclagem e destinação
correta de resíduos. Partindo de um tema do cotidiano do aluno pode-se correlacionar
os aspectos científicos relativos ao tema. De acordo com Santos e Schnetzler (1996),
um dos objetivos do ensino na formação do cidadão é o de fornecer conhecimentos
fundamentais que permitam ao aluno participar da sociedade. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) corroboram evidenciando a necessidade de se
trabalhar os conhecimentos científicos de forma contextualizada, ou seja, relacionandoos com a realidade sociocultural do aluno e com situações problema que abram
espaços em sala de aula para discussões sobre as aplicações e implicações dos
desenvolvimentos advindos da ciência na evolução tecnológica e social.
O aprendizado por parte dos estudantes se mostrou evidente. A extensão levou para
a sala de aula uma atividade que será disseminada em toda a comunidade seja ela
dentro ou fora da escola. Tal afirmação fica fundamentada no relato de alunos que
disseram que levarão a prática da reutilização do óleo de cozinha e fabricação do

sabão para fora dos muros da escola, onde ensinariam seus pais e vizinhos

a

fabricação de produtos de saponificação’ a partir do que foi visto na atividade
desenvolvida.
Considerações Finais:
O projeto e a atividade com domissaneantes foi bem recebido pelas escolas, às
mesmas se empenharam em ajudar na aquisição dos materiais para a fabricação dos
sabões e sabonetes. Os alunos tiveram um grande engajamento e esclarecimento para
as questões apresentadas. A referida atividade de extensão deixou um legado de
capacitação de alunos e funcionários para tratar com questões referentes à
problemática ambiental, como por exemplo, a destinação incorreta do óleo de cozinha.
Verificaram ainda a possibilidade de uma forma alternativa de renda por meio do
trabalho artesanal, visto a realidade social na qual a instituição está inserida. Por fim,
disponibilizou para a escola e os estudantes os sabões e sabonetes de alta qualidade e
eficiência, produtos estes produzidos durante a aplicação do módulo.
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CONFECÇÃO DE LÂMINAS PERMANENTES PARA O ENSINO DA HISTOLOGIA
Área Temática: Educação
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Claudecir Delfino Verli4
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Histologia; ensino; laminário.
Resumo: O conteúdo prático de Histologia se baseia na análise microscópica de
lâminas permanentes de diversos tecidos animais, caracterizando a Histologia como
uma Ciência que não se limita apenas a caracterização morfológica das células e ou
tecidos, mas também vislumbrando a sua funcionalidade. Desta forma, entendendo
que a Histologia é uma disciplina básica a diversos cursos de Graduação, como
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia, o objetivo
deste trabalho é a produção de lâminas de diversos tecidos animais, por meio de
técnicas histológicas de rotina, que permitam obter informações as quais corroborem
com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Portanto, para que se possa realizar
um estudo minucioso de tecidos e células, faz-se necessário a confecção de lâminas
permanentes. O material de interesse foi fixado em formol tamponado a 10%,
seguindo-se com as etapas de desidratação (etanol 70% a 100%), diafanização
(xilol), inclusão em parafina, microtomia com auxílio de micrótomo rotativo (cortes
com 7 μm de espessura), coloração em HE e montagem (Entellan), conforme
descrito por Junqueira e Carneiro (2008). Pode-se afirmar, que a realização deste
trabalho possibilitou uma melhor compreensão dos conteúdos abordados na
1
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Histologia, uma vez que as lâminas histológicas tornam-se um material didáticopedagógico muito importante na realização das aulas práticas, contribuindo assim,
para um melhor desenvolvimento das atividades de ensino no laboratório através do
incentivo à participação dos acadêmicos em atividades que envolvem esta área de
estudo. Adicionalmente, como era o esperado com a realização das técnicas
histológicas, as lâminas confeccionadas pelo grupo foram obtidas com boa
qualidade, possibilitando ampliação dos conhecimentos dos alunos no que tange a
análise celular e tecidual, contribuindo de forma positiva e satisfatória no processo
de ensino e aprendizagem da disciplina de Histologia.
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: educação, sociedade, cidadania.
Resumo: Este Projeto busca estabelecer a relação entre ensino, pesquisa e
extensão e tem como desafio estimular atividades de ensino nas diversas áreas do
conhecimento. O Projeto envolve acadêmicos da UNIOESTE que, orientados por
seus professores, desenvolvem materiais de estudos e ministram aulas, incentiva a
reflexão sobre a relação entre o conhecimento produzido e transmitido na
universidade e o processo de conhecimento realizado no Ensino Médio. Nesta
reflexão, os professores da UNIOESTE encontram um espaço para rever e confirmar
seus pressupostos teóricos e produzir outras análises sobre a realidade social. Os
acadêmicos são desafiados a reconstruir seu conhecimento em relação ao processo
de ensino e de aprendizagem. O Curso Pré-vestibular destina-se para pessoas de
baixa renda que não possuem condições de arcar com os custos de um curso
preparatório para o vestibular. O projeto é desenvolvido pelo Núcleo de Estudos
Interdisciplinares (NEI) com a colaboração do Programa de Educação Especial
(PEE), o que tem possibilitado receber alunos com deficiência auditiva, visual e
física. Neste último ano também contou com a contribuição do Colegiado de
Enfermagem, de Ciências Biológicas e de Letras de Cascavel que, passaram a
desenvolver seus estágios obrigatórios no Curso Pré-Vestibular da UNIOESTE.
Desde sua implantação, em 2007, o Projeto tem agregado cada vez mais alunos e
professores da UNIOESTE que, de forma voluntária, têm contribuído com sua
1
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organização e desenvolvimento. Em 2012 o Curso Pré-Vestibular da UNIOESTE
passou a ofertar aulas diárias para duas turmas de 50 alunos, dobrando a carga
horária das atividades. Por fim, apesar de o Projeto receber alunos trabalhadores
que, geralmente, estão diversos anos fora da escola, os resultados têm sido
positivos. No ano de 2012 foram aprovados 18 candidatos no concurso vestibular da
UNIOESTE; historicamente a média de aprovações aproxima-se de 15% dos
ingressantes no cursinho.

1 Introdução
O curso pré-vestibular destina-se a alunos concluintes, ou que já concluíram o
ensino médio em escolas públicas, e que não possuem condições para pagar um
curso particular de qualificação para o vestibular.
O primeiro curso pré-vestibular ocorreu em 2007 e, desde então, repete-se
anualmente. A partir de 2012 são atendidas duas turmas com 55 alunos cada, com
aulas de segunda a sexta-feira; aos sábados são desenvolvidas atividades
complementares, como oficinas de literatura, aulas de reforço em matemática,
história, etc.
O curso pré-vestibular centraliza em atividades de ensino, realizadas por
acadêmicos de diversos cursos da UNIOESTE. Os acadêmicos (monitores) da
UNIOESTE, orientados por seus professores e através da pesquisa, desenvolvem
materiais de estudos, ministram aula e oferecem atividades de reforço. Estas
atividades, em seu conjunto, incentivam a reflexão sobre a relação entre o
conhecimento produzido e transmitido na universidade e o processo de
conhecimento realizado no ensino médio, por meio das quais, os professores
(orientadores) encontram um espaço para rever e confirmar seus pressupostos
teóricos e produzir outras análises sobre a realidade social.
No mesmo sentido, o acadêmico, ao ter como desafio produzir material
didático e transmitir o conhecimento, tem construído e reconstruído seus
conhecimentos, e neste espaço são obrigados a pensar diferentes formas de ensinar
e formas de aplicabilidade do conhecimento científico, o que tem contribuído para
ampliar a responsabilidade social da formação universitária.
O curso também tem possibilitado aos alunos uma melhor formação humana
e científica, pois, ao ingressarem em um programa de estudo sistematizado, mesmo
que impulsionados pelo desejo imediato de passarem no vestibular, indiretamente,
ampliam sua capacidade reflexiva, podendo assim, criar o hábito de leitura e de
estudos, o que pode gerar novas oportunidades de trabalho e de ação social.

2 Metodologia
As atividades do cursinho iniciam-se em fevereiro de cada ano, com o
lançamento de editais para inscrição de candidatos a alunos e monitores. Os
candidatos a alunos são selecionados em entrevista, de acordo como critérios
sociais, econômicos e intelectuais.
Os bolsistas do programa coordenam as equipes de monitores, que se
inscrevem indicando suas afinidades com as disciplinas do Curso Pré-Vestibular.
Tanto bolsistas como monitores desenvolvem aulas no curso. Entre os monitores,
temos alunos dos cursos de licenciatura, como Letras, Enfermagem e Ciências
Biológicas, que realizam seus estágios de graduação, e também aqueles que
executam trabalho voluntário.
As atividades do cursinho são distribuídas, no início do ano, de acordo com a
disponibilidade dos acadêmicos/monitores e professores/orientadores. No entanto,
no decorrer do ano, diante de imprevistos, diversas atividades as atividades são
redistribuídas e rearticuladas, respeitando a disponibilidade dos participantes.
O Curso é divido em duas turmas (55 alunos cada), com aulas de segunda a
sexta-feira, das 19h20min às 22h40min, com atividades de reforço em matemática,
literatura e história aos sábados.
Além das aulas, são também realizados reforços. Este se faz por intermédio
de orientações individuais e também pelo incentivo a organização de grupo de
estudos.
Todas as disciplinas cobradas no vestibular da UNIOESTE são abordadas no
curso, sendo elas: Língua Portuguesa, Línguas Estrangeiras Modernas (Inglês e
Espanhol), Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia, História, Sociologia,
Filosofia, Literatura e Redação. Os conteúdos são determinados a partir dos
assuntos mais frequentes, dentro de cada disciplina, constatados nos últimos
vestibulares.
Os procedimentos são desenvolvidos de acordo com a natureza da disciplina
em desenvolvimento e/ou as condições oferecidas pela instituição (ambientes,
instrumentos, etc.). Os materiais de uso/consumo podem ser acordados entre
acadêmicos/monitores e participantes.
A

seleção

desse

material,

como

apostilas

de

exercícios,

é

de

responsabilidade dos bolsistas e monitores, auxiliados por seus professores

orientadores. Os docentes das diversas áreas fornecem assessoramento técnicopedagógico aos acadêmicos, através de reuniões com eles e com as coordenações
de estágio da UNIOESTE.
A impressão, separação e distribuição do material didático, assim como a
organização das salas de aula, são atividades realizadas pelos alunos bolsistas,
auxiliados pelos estagiários do NEI/UNIOESTE. Os bolsistas também ficam a
disposição para ministrar aulas, quando ocorrem imprevistos. Os alunos bolsistas
contribuem na organização e distribuição das aulas, por isto, mantemos ao menos
um bolsista para cada área do conhecimento, ou seja, ciências da vida, exatas e
humanas. Os bolsistas também mantém o contato com os alunos voluntários.

3 Resultados e Discussão
No ano de 2012 o Curso Pré-Vestibular contou com 5 bolsistas e
aproximadamente 60 monitores que ministraram aulas para 100 alunos. A tabela 1
mostra o número de aprovações no concurso vestibular da UNIOESTE, nos últimos
4 anos.
Tabela 1 – Número de alunos do Curso aprovados no Concurso Vestibular da UNIOESTE

Ano
2009
2010
2011
2012

No de aprovações
13
15
14
12

Neste ano de 2013 o curso iniciou suas aulas no dia 25 de março, com sua
aula inaugural, que pode ser visualizada na figura 1. São duas turmas totalizando
110 alunos.
Em 2012, o Curso contou com o auxílio de dez professores orientadores. Em
2013 estabeleceram-se parcerias com os colegiados de Letras (Inglês e Espanhol),
Enfermagem e Ciências Biológicas para realização das práticas de ensino no Curso
Pré-Vestibular, que serão orientados pelos professores destes colegiados.
A partir dos números supracitados, verificamos que o Curso Pré-Vestibular
vem se fortalecendo ano após ano, beneficiando um número cada vez maior de
pessoas, entre elas deficientes físicos, visuais e auditivos, os quais recebem auxílio
do Programa de Educação Especial (PEE) por meio de intérprete de Libras,

ampliação de material e acessibilidade aos cadeirantes. Para estes alunos, esta se
torna uma oportunidade única de preparação para o vestibular, a qual não se repete
em outros cursos pré-vestibular, mesmo os pagos.

Figura 1 – Aula inaugural do Curso Pré-Vestibular 2013

4 Conclusões
Em termos sociais, destacamos que a atividade está direcionada a
comunidade com baixa renda, oferecendo uma oportunidade ímpar a esta
comunidade, visto que não existem cursos públicos gratuitos de preparação para o
vestibular.
Mas para além do ingresso na universidade, essas atividades, por meio de
aulas expositivas e estudos dirigidos, tem desenvolvido uma maior capacidade de
leitura, de reflexão e de estudos individuais.
Assim, muitos daqueles que se encontram hoje excluídos da sociedade e da
sala de aula, podem retomar seus estudos, e criar o hábito de leituras e de
reflexões, podendo desenvolver maiores oportunidades de trabalho e de ação social.
Trata-se da Universidade abrindo suas portas àqueles que até então não puderam
ingressar em um curso superior, mas nem por isto deixaram de ser parte integrante
da preocupação desta Universidade.
No que tange aos acadêmicos da UNIOESTE, destacamos que estes podem
ampliar suas reflexões sobre a produção do conhecimento, sua aplicabilidade e o
processo de ensino e aprendizagem. Em todas estas reflexões, o acadêmico
percebe a relação entre o conhecimento científico, sua profissão e, no ato de

ensinar, pode compreender o seu próprio processo de conhecimento e a produção
histórica de sua área de conhecimento, as fórmulas e teorias que constantemente se
utilizam na solução de seus problemas profissionais.
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CURSOS DE SOFTWARES ESTATÍSTICOS
Carlos dos Santos
Educação
Modalidade de apresentação: Oral

PALAVRAS-CHAVE: estatística, curso, software.

RESUMO: Qualquer pesquisador, para que possa fazer a análise de seus dados,
precisa saber utilizar algum software estatístico. Existem vários softwares no
mercado. Esses softwares têm mostrado eficácia na análise dados em muitas áreas,
por isso são largamente utilizados por Universidades e instituições de pesquisa.
Ofertando cursos desses softwares contribui-se para que o acadêmico possa ter
ferramentas eficazes e práticas em análise de dados de pesquisa. Nesta atividade
de extensão foram ministrados cursos dos seguintes programas: “Minitab”,
“Programa R” e Excel. Os cursos foram ministrados alunos dos cursos de
Matemática, e Engenharia da UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu.

Palavras-chave: Análise de dados, Estatística.

Introdução

A estatística é uma ciência composta de vários métodos aplicados a diversos
ramos do conhecimento para obtenção de informações que auxiliam na tomada de
decisão em alguma situação prática. Pode-se dizer que toda a ciência que manipula
dados experimentais ou observacionais necessita da Estatística como método de

análise desses dados, para que possa tirar conclusões que tenham validade
científica. Porém, para que o pesquisador possa fazer a análise de seus dados
precisa saber utilizar algum software estatístico.
Na disciplina de Estatística é mostrado como funcionam os métodos
estatísticos, de forma manual, com o uso de calculadoras. Isso é importante que
ocorra, pois, dessa forma, o acadêmico aprende de forma detalhada. Porém, não
menos importante é o uso de softwares estatísticos para analisar grande massa de
dados, pois os resultados são dados com maior rapidez.
Existem vários softwares no mercado, entre eles, o MINITAB, o programa R e
o Excel. Esses softwares têm mostrado eficácia na análise dados em muitas áreas,
por isso são largamente utilizados pelas Universidades e instituições de pesquisa.
Ofertando cursos desses softwares contribui-se para que o acadêmico possa ter
ferramentas eficazes e práticas em análise de dados de pesquisa.
O MINITAB é um sistema computacional para análise estatística de
dados.Caracteriza-se pela simplicidade de uso e pela correção com que as técnicas
estatísticas foram implementadas. Atualmente é o sistema mais usado para ensino
da Estatística. Além disso, tem excelentes rotinas para os cálculos e gráficos
necessários

em

um

Programa

de

Qualidade

Total

disponível

em:

<http://www.minitab.com/uploadedFiles/Shared_Resources/Documents/MeetMinitab/
EN16_MeetMinitab.pdf>
O R começou a ser desenvolvido por Robert Gentleman e Ross Ihaka do
Departamento de Estatística da Universidade de Auckland em Nova Zelândia, mais
conhecidos por “R & R”, apelido do qual originou-se o nome R do programa. O
objetivo inicial de “R & R”, em 1991, era produzir um software para as suas aulas de
laboratório baseado na já revolucionária linguagem S, utilizada pelo software
comercial S-Plus criado por Jonh M. Chambers da AT&T que atualmente vem
contribuindo para o aperfeiçoamento e ampliação das análises estatísticas do R.O
primeiro relato da distribuição do R foi em 1993, quando algumas cópias foram
disponibilizadas no StatLib, um sistema de distribuição de softwares estatísticos
(disponível

em

http://www.estatisticanor.xpg.com.br/4.html,

acessado

em

18/03/2013).
Embora outros programas com aplicações de planilhas de cálculo possam
realizar uma variedade de análises estatísticas, o fato de o “Microsoft Excel” ser
acessível a uma variedade de sistemas operacionais de computadores pessoais,

além de sua participação dominante no mercado, fazem deste programa uma
escolha fácil (LEVINE; BERENSON; STEPHAN, 2000).

Objetivos

Geral: o objetivo dessa atividade é o formar acadêmicos aptos a analisar dados de
forma rápida e precisa, bem como a interpretar os resultados de softwares
estatísticos.
Específicos: Elaborar os tutoriais e lecionar cursos dos seguintes programas:
MINITAB, programa R e o Excel.

Métodos

Nesta atividade de extensão foram elaborados tutoriais de três programas de
Estatística: MINTAB, programa R Excel, baseando-se na bibliografia impressa e da
internet.
Os cursos foram ministrados no laboratório de informática do bloco 6, do PTI
(Parque tecnológico de Itaipu), aos alunos dos Cursos de Licenciatura em
Matemática e de Engenharia Mecânica da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu.
No total foram 40 alunos.
Os métodos foram mostrados com o auxílio de tela e multimídia e,
simultaneamente, os alunos realizaram as mesmas tarefas da tela.

Discussão e Resultados.

Foi notado, de uma maneira geral, que os participantes dos cursos
mostrarem-se satisfeitos, uma vez que o uso de programas estatísticos não é difícil
e facilita a análise estatística de dados, apesar de terem realizado as tarefas de
forma mais lenta que os demais.

Conclusões

A realização de cursos por meio de multimídia, facilita o ensinoaprendizagem, uma vez que o aluno realiza as tarefas, simultaneamente com o
professor. Além disso, o uso de programas estatísticos facilita muito a análise de
dados de pesquisa e devem ser utilizados por profissionais de todas as áreas.
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DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO COMBATE ÁS
DROGAS NAS ESCOLAS

Área Temática: Área 04 - Educação
Vinicius Gaspechoski Aurelio; 1
José Augusto Hillmann Xavier 2
Modalidade: Oficina
Palavras-chave: Desenvolvimento de Projetos; Relação Escola e Comunidade;
Drogas nas Escolas.
Resumo: Este trabalho tem por finalidade evidenciar os pontos mais importantes
das oficinas oferecidas pelos acadêmicos da UNIOESTE no município de Campo do
Brito-SE em Janeiro de 2013 através do PROJETO RONDON – OPERAÇÃO SÃO
FRANCISCO, com relação ao tema “drogas nas escolas”, onde várias oficinas foram
ministradas para um público eclético: adolescentes, professores e familiares dos
estudantes. A oficina tem um cunho político pedagógico e por objetivo maior a
orientação dos professores na elaboração de políticas públicas voltadas para a
conscientização dos alunos e a sensibilização da população em questões que
envolvem os moradores da comunidade em relação aos projetos de intervenção
presentes

ou

ausentes

dentro

da

escola

envolvendo

a

consumação

e

comercialização das drogas no ambiente escolar e aos redores, dentro da própria
comunidade. Mostrando como estes projetos pode interferir diretamente na realidade
da comunidade que se encontra engendrada por problemas sociais devido a
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presença das drogas em seu meio. O debate foi muito bom, devido a relação
existente, de alunos ou ex-alunos destas escolas, com as drogas e suas
complexidades, de familiares que lidam com esse tipo de problema dentro de casa e
que, com certeza, também reflete dentro da escola para os agentes da educação e
professores, que são a “linha de frente”, num contato próximo com os alunos
envolvidos com o mundo das drogas. Ao final das oficinas, após árduo debate com
os participantes, concluiu que é necessário um maior envolvimento da comunidade
em geral com questões que a escola, muitas vezes, não pode dar conta de resolver
sozinha, sem a compreensão e interação dos familiares do aluno e que um projeto
de intervenção, que busca o combate das drogas nas escolas é muito eficaz onde
existe comprometimento da escola juntamente com a comunidade e com respaldo
das competências responsáveis pelo funcionamento da escola, seja ela municipal,
estadual ou federal.
Introdução:
A partir do final do século passado o aumento de consumo das drogas se
mostrou continuo entre os jovens em geral; é um problema que atinge todas as
áreas da sociedade, pois começa no próprio individuo, causando lhe males a sua
integridade mental, desvios de comportamentos, de aprendizagem e discernimento e
a própria saúde em si, depois afetando o campo familiar onde acaba com a estrutura
presente no núcleo desta instituição e transpassando para toda sociedade no difícil
convívio com outros cidadãos, e por decorrência é necessária a intervenção do
Estado na luta contra o narcotráfico e no tratamento, dos chamados usuários, onde é
gasto uma quantidade desacerbada de verba publica. Por isso o uso de técnicas e
métodos pedagógicos de prevenção devem ser pensados, pois tratam com eficácia
e de forma diferente a conscientização dos individuos.

Contexto da Ação:
A oficina foi aplicada na Operação São Francisco do Projeto Rondon, no
município de Campo do Brito - SE. Tendo como objetivo geral orientar profissionais
da educação e capacitar a população local através do desenvolvimento de projetos,
com base nos problemas sociais existentes na comunidade, em particular as drogas
e seus malefícios. Dentre os objetivos específicos, constou-se criar uma metodologia

de cunho participativo comunidade/escola na execução de um projeto de combate às
drogas, além de contextualizar os conceitos apresentados em forma de uma
didática.
Detalhamento das Atividades:
A oficina teve, em média 20 participantes por apresentação, sendo esta
apresentada em diferentes comunidades do município de Campo do Brito – SE.
Abordando o tema – Drogas nas Escolas – com professores, pedagogos,
profissionais da educação em geral juntamente com comunidade local.
Na apresentação dos conceitos e contextualização foram utilizados a lousa e
a tempestade de idéias para a fomentação de debates entre o grupo na reflexão do
conteúdo explanado. Na exploração das problemáticas específicas de cada
comunidade, de cada escola e sua relação com o mundo das drogas, buscou-se a
criação de uma nova perspectiva para entender tal tipo de utilização dos meios para
fins de bem estar comum para toda sociedade.
Interagindo e intervindo nos elementos para criação de um projeto de
intervenção que contemple o combate às drogas, um ambiente hostil, instalado
dentro de um ambiente socializador que visa à interação dos indivíduos na busca de
uma sociedade mais digna.
Pois com o aumento do uso das drogas entre os jovens e, de modo geral,
entre outros indivíduos presentes de norte a sul do território brasileiro, torna-se
necessário uma ação pedagógica por parte das instituições escolares que envolva
todo o corpo pedagógico para debater e dialogar com os alunos, na busca para
encontrar formas de prevenção e de combate ao consumo de drogas.
Primeiramente, de modo específico ao contexto social em que a escola está
inserida, começando de dentro da escola na formação dos indivíduos preparados e
informados o bastante para lidar com as problemáticas envolventes encontradas no
mundo das drogas e ter uma maior compreensão dos males que as drogas
provocam na vida do indivíduo e de toda sociedade. E, em segundo plano, um
envolvimento entre escola e família em reuniões que os comprometam com o a
temática e conversem com seus filhos. Pois o uso das drogas envolve toda uma
problemática social, familiar e pessoal do individuo, por isso a compreensão destes
fatores é de suma importância para todos inseridos na sociedade.

Então se mostra necessário a elaboração de um projeto iniciativo das
instituições escolares com instrumentos que permitam de forma pedagogia haver
uma relação primeiramente entre alunos e professores com diálogos, ou seja, um
projeto que haja uma participação dos alunos em questões importantes que
permeiam o meio social em que vivem, sempre é claro em consonância com a
proposta de políticas publicas e da escola em prevenção do uso das drogas dentro
do ambiente escolar ou fora dos muros da escola na própria demanda da
comunidade.
Com o aumento do consumo de drogas vêm também os problemas sociais,
que entram em questão com o tema que estamos debatendo aqui, nas
complexidades geradas no processo deste consumo, na comercialização dentro e
nas proximidades das escolas, com o engendramento da violência, por exemplo,
que acaba prejudicando os estudantes, os professores juntamente com toda equipe
que trabalha na escola.
Por isso é importante pensar em uma proposta preventiva do uso das drogas,
com uma metodologia participativa, onde deve haver uma difusão entre individuo,
família, sociedade abordando não só a questão do aprendizado como um todo, mas
sim o contato com uma política pública que esta em constante contato com seu
público alvo, a juventude, pois esta é a faixa etária que mais cresce no mundo
quando o assunto é o uso indevido de substancias químicas, proibidas ou não, como
principio ativo de entretenimento. Por isso são os estudantes, os principais atores
sociais que mais precisam ser informados, conscientizados e orientados para com
esta problemática que assola todo nosso País.
Com a inserção do tema – drogas nas escolas – e com a iniciativa da própria
escola na promoção de debates, envolvendo os alunos em sala de aula, agregando
o tema com as disciplinas escolares, podemos com certeza ter o agente fundamental
desta batalha de combate contra as drogas - o professor. O professor dentro de sala
tem a oportunidade de trabalhar o tema mais de perto com os alunos, numa relação
muito mais próxima que uma palestra no saguão ou no auditório da escola para
todos os alunos. Pois nesta oportunidade mais corpo a corpo, entre professor e
aluno, a fala do professor pode ser bem mais aproveitada para um dialogo entre
educador e educando, na busca da valorização da vida como um todo, no resgate
da importância da cidadania, do ser cidadão, da conscientização da sociedade como
sendo um ambiente de moradia em comum, na reflexão das más influencias sociais

em contado com outros individuos de nosso meio, onde muitos jovens são levados,
por escolhas erradas, para o mundo das drogas; mundo este constituído de
elementos prejudiciais a saúde do individuo, a aprendizagem do aluno, ou na
socialização com outros individuos além do próprio risco que esta se permitindo, se
envolvendo em um mundo onde a violência é decreto de existência.

Análise e Discussão:

Uma forma estratégica de pensar o combate contra as drogas, ao menos para
diminuição no quesito problemas sociais graves, como a violência, seria o uso de
métodos educativos tendo as instituições escolares como base.
Fazer exatamente do exercício escolar uma ferramenta de socialização onde
exista de forma sistemática, um treinamento para o convívio dos individuos em
sociedade, de forma que este exercício forneça base para o individuo se tornar
autônomo em suas escolhas, ter o pensamento critico em sua formação e em suas
reflexões, onde este pode opinar, por si só, sobre o uso das drogas.
Porém o fato de que a escola deve formar um ser autônomo por excelência,
(consciente, critico e livre) não significa que esta preparada para agir diante
determinadas circunstancias, como um assunto tão complexo – drogas – que
perpassa as barreiras das culturas, das raças, dos gêneros e das classes sociais.
O problema do caminhar desse tipo de combate pode ser considerado em sua
essência, a falta de preparo do professor ao abordar essa temática, ou por medo dos
tramites existentes no mundo das drogas que os inibem de atuarem como deveriam
fazer, trazendo o debate para sala de aula, discutindo com os alunos possibilidades
e alternativas, como a pratica da cultura, do esporte, do lazer como tangente das
más influencias. Outro problema presente no caminho desse tipo de prevenção é a
falta de estrutura e má administração das instituições em geral, que acabam
dificultando o trabalho de professores qualificado e motivado para com o combate as
drogas.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) existem condições
favoráveis para criação e implantação de propostas preventivas, incluído esta
temática – drogas nas escolas – inclusive para longos prazos na transformação dos
individuos e de toda sociedade, na inclusão de temas transversais – como a
valorização do ser humano.

Esta inserção dentro da escola como sendo uma estratégia pedagógica de
prevenção para ter eficácia deve ser intensa e continua. Pois um projeto de
intervenção tão pertinente deve permanecer dentro de uma instituição escolar onde
este ambiente vai gerar uma amadurecimento do tema, tanto em sua abordagem
quanto na sua aceitação social nas adequações necessárias as especificação do
contexto escolar presente em cada ambiente. Ou seja, para ter eficácia um projeto
como este deve estar presente no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, para
assim haver uma maior sustentação aos professores, agentes educadores,
familiares e instituições sociais mobilizadas para uma efetivação do objetivo
proposto.
Ressalta que toda escola deve ser contextualizada previamente com uma analise
do local em que esta inserida, suas especificidades para então sim produzir
conhecimento voltado especificamente para a realidade particular da instituição.

Considerações finais

Considerando, portanto, as atividades empreendidas no Nordeste brasileiro,
através do Projeto Rondon, que contaram com a presença de alunos e ex-alunos,
pais e professores, as experiências trocadas e o sucesso alcançado por ambos os
lados, podemos afirmar que tais ações de caráter pedagógico-preventivo, se
realizadas com afinco e determinação, se mostram realmente eficazes para o
objetivo proposto, qual seja, evitar que crianças e adolescentes, que devem ser
tratados com prioridade absoluta, sejam apresentadas às drogas, substâncias
entorpecentes que são o início para um declínio social tremendo, que, às vezes, se
mostra sem volta.
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O presente resumo tem como objetivo apresentar as percepções sobre
interdisciplinaridade dos discentes do Curso de Licenciatura em Ciências da
Natureza da Universidade Federal do Pampa - Campus Dom Pedrito, pois este
conceito é a base do Projeto Pedagógico do Curso, e, logo, da formação dos
mesmos. O interesse de analisar o conceito de interdisciplinaridade emergiu a partir
do projeto “Ensino de Ciências da Natureza: Diálogos interdisciplinares em rodas de
formação”, que busca refletir sobre a interdisciplinaridade na formação desses novos
profissionais. Dessa forma, têm-se como base o novo método de ensino, onde as
disciplinas não são compartimentalizadas, e, portanto trabalhadas juntas e
entrelaçadas. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa para sabermos como os
sujeitos de pesquisa percebem a interdisciplinaridade dentro do curso, por exemplo,
se essa está sendo estudada e o que ela acrescentará na formação deles como
futuros professores. Para desenvolver a pesquisa construímos um questionário com
três perguntas para termos uma noção de seus conhecimentos sobre o assunto,
sendo estas: O que você entende por interdisciplinaridade? Você acredita que a
interdisciplinaridade esta sendo desenvolvida dentro do curso? Se sim, como você
percebe a mesma? O que a interdisciplinaridade acrescenta para a sua formação,
como futuro professor de Ciências da Natureza na sua percepção? O resultado da
análise dos dados da pesquisa nos mostrou que a maioria dos acadêmicos tem por
entendimento a interdisciplinaridade como disciplinas interligadas, as quais
desenvolvem um conhecimento amplo de uma área do conhecimento. Dessa
maneira, podemos concluir com essa pesquisa sobre a formação interdisciplinar em

Ciências da Natureza, que a metade dos entrevistados acreditaram que a
interdisciplinaridade originará um novo olhar para o ensino. Compreendemos, dessa
forma, que o professor interdisciplinar tem que possuir um saber amplo em todas as
disciplinas que compõem uma área, pois será assim que este ensinará o estudante
em sala de aula de um jeito que este compreenda de forma contextualizada o
conteúdo estudado.
___________________
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Resumo: A saúde do adolescente envolve o cuidado com a qualidade das relações
interpessoais; um aporte nutricional balanceado; boas condições de moradia e
acesso aos serviços de saúde; o acesso à informação e à educação formal ou
profissionalizante; e a prática de esportes e lazer para um bom desenvolvimento
físico, emocional, intelectual e social. A promoção da saúde nesse grupo muitas
vezes requer abordagens diferenciadas e em linguagens adequadas a realidade
vivida por cada um. Buscando aproximar a universidade da comunidade, iniciou-se
um projeto do Curso de Farmácia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná

junto a Guarda Mirim do município de Cascavel que proporciona interação entre
graduandos da área de saúde e estudantes do ensino médio e fundamental que
encontram-se

em

situação

de

risco.

O

grupo

de

trabalho

já

atendeu

aproximadamente 160 adolescentes, desenvolvendo atividades de educação em
saúde através de palestras, vídeos, dinâmicas e atividades lúdicas abordando
diferentes

assuntos

como

contraceptivos,

bulliyng,

drogas,

automedicação

responsável, obesidade juvenil, cidadania, doenças crônicas e higiene. Os assuntos
são expostos em uma linguagem fácil e objetiva para que os alunos identifiquem em
seu ambiente, problemas relacionados aos temas e como agir para modificá-los,
partindo do princípio de que cada um é agente de sua própria realidade.
Texto: A promoção da saúde depende de várias condições, entre elas a prevenção,
que muitas vezes pode ser aplicada através da educação em saúde (Guedes e cols.
2009). Aprender não é apenas recolher informações, mas também interpretá-las,
julgá-las de maneira crítica e aplicá-las, interagindo e relacionando-se com o tema
de estudo. É possível caracterizar duas dimensões que constituem a educação em
saúde: a primeira delas envolve a aprendizagem sobre as doenças, como evitá-las,
seus efeitos sobre a saúde e como restabelecê-la e a segunda dimensão, a de
promoção da saúde, inclui os fatores sociais que afetam a saúde, abordando os
caminhos pelos quais diferentes estados de saúde e bem estar são construídos
socialmente (SCHALL, 1999). De acordo com o estatuto da Criança e do
adolescente é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária. A adolescência é uma etapa do desenvolvimento do ser humano
situada entre a infância e a vida adulta, e marcada por profundas transformações
biopsicossociais. Essas transformações modificam o relacionamento do indivíduo
consigo mesmo, com a família e o mundo, proporcionando a formação da identidade
e a busca da autonomia. As mudanças bruscas ocorridas nesta fase e vivenciadas
pelos adolescentes refletem contradições, confusão e, por vezes, sofrimento, numa
busca particular de respostas aos questionamentos sobre sua saúde, mudanças
corporais, sexualidade e inclusive, sobre seu papel na sociedade, aspectos que
desencadeiam atitudes alternadas de maturidade em determinadas situações, assim

como, de imaturidade noutros momentos. Os jovens mostram uma elevada
resistência a uma aproximação com as instituições de saúde, ao mesmo tempo em
que as instituições de saúde têm dificuldade em acolher os adolescentes que a
procuram. Como conseqüência dessa baixa demanda, os adolescentes têm
recebido pouca atenção das políticas públicas de saúde (Muza & Costa, 2002). A
vida na rua, acidentes, homicídios, suicídios, DSTs, alcoolismo, dependência
química, delinqüência, constituem patologias que, na atualidade, afetam e até
matam milhares de adolescentes e jovens todos os dias. As universidades através
de seus docentes ligados à área da saúde e de educação podem operacionalizar a
idéia de educação em saúde e ainda promover a inserção dos acadêmicos em
atividades comunitárias, despertando o interesse pelos programas sociais. Buscando
aproximar a universidade da comunidade, iniciou-se um projeto do Curso de
Farmácia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná junto a Guarda Mirim do
município de Cascavel que proporciona interação entre graduandos dos cursos da
área de saúde e estudantes do ensino médio e fundamental, transmitindo
conhecimentos adquiridos nos cursos de graduação a comunidade e proporcionando
convivência com a realidade das populações carentes e com um grupo populacional
diferente do que estão acostumados a trabalhar. O grupo de trabalho formado por
acadêmicos dos 3º e 4º anos do Curso de Farmácia da Unioeste atende
semanalmente adolescentes da Guarda Mirim de Cascavel – PR, um projeto social
com mais de 50 anos de existência no auxílio ao jovem de 14 a 18 anos. Dentre os
principais pontos de ação da Guarda Mirim destacam-se a colocação no mercado de
trabalho, embasada na lei do menor aprendiz, o projeto pré-profisionalizante, e a
complementação

educacional que

iniciou-se

como

um

projeto

meramente

assistencialista, contudo, com o tempo foi ganhando novas dimensões e
perspectivas, tornando-se um agente importante na formação moral, profissional e
ética dos assistidos. Os adolescentes vão até a universidade e são distribuídos em
dois grupos, com 20 alunos em cada um deles, para aumentar o aproveitamento das
atividades propostas. O desenvolvimento das atividades de educação em saúde
ocorre através de palestras, vídeos, dinâmicas e atividades lúdicas abordando
diferentes assuntos como contraceptivos, bullying, drogas, diabetes, hipertensão,
automedicação responsável, obesidade juvenil, cidadania, higiene e parasitoses,
assuntos esses escolhidos pelos próprios adolescentes. As exposições ocorrem em
um tempo de trinta minutos com uma linguagem fácil e objetiva, dando subsídios

teóricos e práticos para que os alunos identifiquem em seu ambiente, problemas
relacionados aos temas e como agir para modificá-los, partindo do princípio de que
cada um é agente de sua própria realidade. Questionários simples e objetivos são
aplicados ao final de cada atividade para que possa ser avaliados a realidade do
grupo e o aproveitamento dos assuntos abordados. O grupo de trabalho da Unioeste
já atendeu aproximadamente 160 adolescentes, sendo que a cada semestre, novas
turmas são selecionadas para participar dessa atividade junto a Universidade, dando
oportunidade a diversos participantes, de bairros e condições distintas de vivenciar
essa experiência. A cada atividade, observou-se uma interatividade maior por parte
dos adolescentes nas ações propostas, mostrando que os mesmos tem se
identificado com os assuntos abordados e conseguem absorver o que é transmitido.
Com isso, há um incentivo maior aos acadêmicos na preparação dos temas
buscando ações que possam proporcionar maior interesse e participação dos
adolescentes. A forma de abordagem das questões abre novas perspectivas para
que os adolescentes possam vivenciar aspectos sociais diferenciados aprendendo a
respeitar e lidar com necessidades e oportunidades em saúde. Pôde-se observar,
através dos questionários aplicados, que o uso de bebidas alcoólicas pelos
adolescentes é comum e que em casa eles observam o consumo de fumo e álcool
com frequência pelos pais, muitos deles convivem com usuários de maconha, a
maioria já teve sua primeira relação sexual e metade destes relatou não ter feito uso
de preservativos, a gravidez na adolescência é comum entre eles, inclusive uma das
meninas presentes na atividade estava grávida, o que mostra situações que por
vezes são enfrentadas pelos adolescentes devido ao próprio ambiente familiar ou
social, sem o suporte adequado para saber agir ou que atitude tomar. A informação
tão fácil e tão difundida nos dias de hoje pelas mídias pode chegar distorcida ou ser
apenas apresentada aos adolescentes, sem ter a função de formação de
consciência e opinião. Entende-se que é preciso evoluir em estratégias que
sensibilizem a participação democrática, voluntária e consciente dos adolescentes
em atividades semelhantes e que inspirem a multiplicação de ações em prol da
transformação da sua realidade concreta, a partir de iniciativas que atendam os
educandos na sua totalidade, com vistas à integralidade e orientadas pela ação
intersetorial. Na troca de informações entre os adolescentes e os acadêmicos formase um ambiente de ensino aprendizagem favorável tanto para a universidade como
para a comunidade, proporcionando experiências diferenciadas e construtivas para

ambos os eixos.
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Resumo: O crescimento da população idosa é um fenômeno social, que acarreta a
importância ao respeito e valorização desta etapa do desenvolvimento humano,
como qualquer outra fase da vida. Ao analisarmos este aspecto, constatamos que a
educação é um direito que deve fazer parte de todas as fases da vida, tornando-se
fundamental o desenvolvimento de projetos educacionais, pesquisas e profissionais
atuantes nos diferentes campos de interesses, capazes de garantir a educação
permanente, que tem como principal objetivo manter os idosos ativos dentro da
sociedade. Trazê-los para dentro da universidade, faz com que adquiram
conhecimentos sobre as novas tecnologias e recebam orientação sobre sua saúde
e, ainda, permite a realização de atividades físicas adequadas, com o intuito de
dinamizar o conhecimento através de práticas educativas com reflexo no processo
de formação da pessoa idosa. Através da dança, teatro, e diversas expressões
corporais, conseguimos fazer com que o sedentarismo vivenciado por vários idosos
seja extinto, melhorando a qualidade de vida, com a redução dos riscos de doenças
cardiovasculares, redução de peso (obesidade), aumento da densidade óssea, o
que diminui o risco de fraturas, comuns nessa faixa etária. Além disso, são
favorecidos alguns aspectos psicológicos como a diminuição da depressão e o
atraso do aparecimento de demência. Tentando proporcionar uma velhice com maior
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qualidade, suprindo as necessidades e desejos desse segmento etário, os
programas educacionais devem favorecer a integração social e o desenvolvimento
de habilidades que podem construir uma possibilidade de aspirações educacionais
nunca antes alcançadas.

CONTEXTO DA AÇÃO: Envelhecer com saúde física, mental e espiritual é um dos
maiores desafios das pessoas na terceira idade. Nessa perspectiva, uma das
adaptações mais bem sucedidas quando se fala em envelhecimento bem sucedido
foi à criação da Educação Permanente para a Terceira Idade (CACHIONI, 2003).
Pelas mudanças do perfil demográfico, no Brasil e em outros países, podemos citar
a importância de garantir oportunidades para que o envelhecimento seja um
processo que favoreça a pessoa de idade avançada para sua participação social,
com o autogerenciamento da saúde e a prevenção de incapacidades. A
compreensão do processo de envelhecimento e a velhice não podem ser vistos
somente sobre a ótica do declínio. Com o avanço das ciências sobre o tema, o
desenvolvimento humano passou a ser considerado como um processo que se dá
desde o nascimento até a morte, e se refere a um conjunto de transformações que
ocorrem ao longo de todo o curso da vida, por isso não se restringe a um período
específico dela. O declínio e o crescimento, dessa forma, ocorrem em ritmos
diferentes e são influenciados por vários fatores, que podem provocar declínio em
um aspecto do desenvolvimento e crescimento em outro. Isso nos faz compreender
que as mudanças no desenvolvimento humano não são necessariamente
relacionadas à idade, podendo ser iniciadas em diversas épocas da vida humana,
diferenciando-se em duração, término e direção, de modo que restringir à velhice
apenas aspectos negativos se tornou incoerente (MARTINS, 2002). A partir de certa
idade, é comum ao ser humano a estagnação, ou seja, achar que não existe nada
de novo que consiga ser aprendido, e nada em si mesmo possa ser melhorado. Está
ai o primeiro fator que culmina na falta de atividades praticadas pelos idosos. Nunca
é tarde para aprender, e qualquer ação que melhore a vida e saúde dos idosos é
válida. Por isso, o Projeto Educação Permanente Para a Terceira Idade, visa aplicar
aulas que melhorem as condições de vida na terceira idade, através de atividades
sociais, que promovam e/ou intensifiquem a inserção dos participantes na
sociedade.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SEUS BENEFÍCIOS:

O

projeto

Educação

Permanente para a Terceira Idade, atende um público de 45 idosos e concentra-se
em quatro principais atividades Canto Coral, Teatro, Dança e Informática, visando
trazer benefícios físicos e mentais aos idosos, através de atividades controladas nas
aulas de dança e teatro, e melhoria na capacidade de guardar informações nas
aulas de informática e coral. O canto coral tem como missão, trazer melhorias na
vida dos idosos por promover a coletividade, interferindo diretamente na maneira de
convívio positivamente, reativando a memória e desenvolvendo o processo de
aprendizagem da pessoa idosa, através da música. Outra importante contribuição do
coral, considerando o aspecto de aprendizagem, é proporcionar às pessoas a
capacidade de manter metas, perspectivas, sonhos e o desejo de continuar a
aprender, expressar-se e criar. É um instrumento valioso no desenvolvimento do
indivíduo, pois o prazer, a afetividade, a paixão, são elementos que permeiam o
canto coletivo, que é muito importante para o resgate da memória e para o ato de
expressar os sentimentos. Já, a prática teatral consegue fazer com que os idosos
percam o medo de se apresentar em público e de se relacionar com outras pessoas,
colaborando para com o desenvolvimento pessoal de cada participante. Dessa
forma, o teatro torna-se um meio de vivência para os idosos. É o espaço no qual ele
pode mostrar seus talentos, sua experiência, seus conhecimentos de forma
descontraída, enriquecendo os espectadores. Além disso, os benefícios dessa
oficina são visíveis e geralmente, os participantes relatam melhora da capacidade
cognitiva, física, psicológica e social. Outra vantagem para os alunos é a promoção
da autoestima e a maior desenvoltura no convívio social e na visão de mundo, além
de trabalhar aspectos individuais como a memória, raciocínio, expressão corporal,
convívio social, energia, perspectiva e motivação. Ainda, no rol de atividades
benéficas à terceira idade, vem se destacando a dança que, segundo Salvador
(2004) é uma atividade estimuladora, promotora da integração e geradora de
movimentos evolutivos e graciosos. A dança, neste contexto contribui para que o
tempo possua uma ação mais branda nos indivíduos, amenizando as dificuldades
enfrentadas por pessoas em idades mais avançadas. Acredita-se que a participação
do idoso em programas de exercício físico regular pode influenciar no processo de
envelhecimento, com impacto sobre a qualidade e expectativa de vida, melhoria das
funções orgânicas, garantia de maior independência pessoal e um efeito benéfico no
controle, tratamento e prevenção de doenças como diabetes, enfermidades

cardíacas, hipertensão, arteriosclerose, varizes, enfermidades respiratórias, artrose,
distúrbios mentais, artrite e dor crônica (MATSUDO & MATSUDO, 1992;
SHEPHARD, 1991). A dança contribui assim, para um melhor envelhecimento, pois é
uma das atividades físicas mais completas, e através dela é possível trabalhar o
físico, o mental e o social, envelhecendo com maior disposição e equilíbrio. Soma-se
a essas ações e, independentemente da idade, a presença da tecnologia em todos
os locais da sociedade, marcando de forma significativa os lares, podendo ser útil
para vários fatores comuns. E o mais importante, é que não há idade para aprender,
pois a tecnologia está sempre a serviço de todos; basta saber usá-la. Por isso, não
seria possível ignorar a necessidade de proporcionar aos participantes do Projeto, a
possibilidade de aprender a utilizar esse inesgotável meio de comunicação. Muitos
idosos pensam que não serão capazes de utilizar esse recurso e ficam boquiabertos
ao ver como seus netos têm tanta facilidade de aprender e fazer uso de tais
instrumentos. O principal problema ocorre quando os familiares não possuem
critérios necessários para proporcionar o aprendizado adequado, como paciência e
conhecimentos suficientes na área, muitas vezes, desmotivando o idoso. O que
realmente importa é que a aprendizagem da informática na terceira idade rompa
barreiras, para que os mais velhos vivam com a dimensão da realidade próxima, do
palpável e do que poderia ser visto. O objetivo da informática na terceira idade é
facilitar a vida da pessoa nas suas atividades diárias, permitindo a realização de
ações comuns, como compras pela internet, encontrar amigos em redes sociais, e
principalmente, o acesso à informação em tempo real. Por isso, quem ensina
informática na terceira idade, precisa ter além do conhecimento, a sensibilidade de
não ultrapassar os limites e o tempo de cada um, para mostrar ao idoso as mais
diversas possibilidades de uso dessa ferramenta, respeitando os princípios legais,
para alcançar o que ele realmente busca nessa tecnologia, aumentando sua
autoestima e mostrando que todos são capazes quando se preparam e buscam
conhecimentos que os qualificam para o que querem fazer.

ANALISE E DISCUSSÃO: As ações desenvolvidas pelo projeto tem provocado
mudanças constantes na vida dos participantes, como por exemplo, melhoria das
relações pessoais, principalmente, entre gerações e o crescimento pessoal do
indivíduo enquanto cidadão, isso constatado por meio de relatos dos participantes do
projeto. A educação permanente na terceira idade tem como meta a construção do

saber diariamente por meio de ações práticas da vida cotidiana, ou seja, aproveitar a
experiência de vida e aplica-las nas atividades recreativas educativas o que se
constitui numa possibilidade de reconstrução da identidade do idoso como um
cidadão, demonstrando a sua capacidade permanente de interação e construção do
conhecimento.

É de notório saber que a sociedade, apesar das mais variadas

iniciativas para minimizar as deficiências em torno do bem estar dos idosos, ainda há
muito preconceito. No intuito de demonstrar o papel do idoso na sociedade e na
família é que se promove e estimula a autonomia do idoso por meio de ações
pedagógicas que envolvem um trabalho de reflexão e corporeidade no Projeto de
Educação Permanente. Portanto, é um meio de promover a participação, integração,
socialização e a construção do conhecimento dos idosos, que resultam em
orientações para a manutenção e promoção da saúde, despertando a importância
do auto-cuidado, da auto-estima e afirmação perante a sociedade. A condução do
projeto no âmbito da educação permanente reforça a ideia de que a educação
acontece ao longo de toda a vida e é um processo de construção contínua da
pessoa humana, dos seus saberes e aptidões, da sua capacidade de discernir e agir
que resulta no fortalecimento da sua identidade como cidadão que participa
ativamente da vida da comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante deste cenário, surge a necessidade de otimizar
o processo de envelhecimento por meio de atividades oriundas de áreas de
interesse da população idosa, o que facilita o desenvolvimento e aceitação,
resultando em aspectos positivos ligados diretamente a vida do idoso. Com esse
intuito, é que o Projeto Educação Permanente para a Terceira Idade, busca executar
as atividades propostas, fortalecendo a missão da universidade como instituição
pública, multicampi, que é produzir, sistematizar e socializar o conhecimento,
contribuindo com o desenvolvimento humano, científico, tecnológico e regional,
comprometendo-se com a justiça, a democracia, a cidadania e a responsabilidade
social, conforme expresso em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI,
aprovado pela Resolução nº 114/2007 - COU. Assim, procura-se aproximar a
universidade dos problemas sociais com a proposta de melhorias para a
comunidade, ou seja, traduzir o conhecimento teórico por meio de práticas que
contribuirão para o bem estar social dos cidadãos.
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EDUCAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA NO ESPAÇO ESCOLAR

Área Temática: 04 - Educação
Giseli Monteiro Gagliotto1
Alana Skibinski2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação Sexual, contexto escolar, analises documentais.
Resumo:
O objetivo deste resumo é discutir a especificidade do trabalho sobre educação
sexual com crianças em ambiente escolar, de acordo com as ações realizadas
através do projeto do Laboratório de Educação Sexual ADOLESCER. Serão
relatadas algumas situações oportunas em que a educação sexual pode ser inserida
no contexto educacional, e quais os métodos e materiais didáticos utilizados para a
abordagem dessa temática. Também serão destacadas algumas análises realizadas
em documentos e registros pedagógicos direcionados a essa etapa da educação,
quais as considerações dos mesmos em relação a educação sexual bem como a
visão que expressão em relação a concepção de aluno.

1

Professora Doutora do curso de Pedagogia, Centro de Ciências Humanas (CCH), da Universidade
Estadual do Paraná (UNIOESTE), Campus de Francisco Beltrão. lab.adolescergedus@gmail.com.
Fone: (46)35204853. Rua Maringá, 1200, Bairro Vila Nova, CEP 85605-010. Francisco Beltrão – PR.
2
Graduanda em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas (CCH), da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de Francisco Beltrão.

A escola é um espaço que preenche lacunas, erradica preconceitos, tem o
poder de aprofundar informações, e por que não afirmar que esta pode sim propiciar
uma visão ampla e diversa das opiniões sobre os temas da sexualidade.
Pensar a Educação Sexual em espaços escolares vem se apresentando
como um desafio para os profissionais da educação, porém trata-se de uma
intervenção necessária para a formação da personalidade dos indivíduos, que
através de reflexões e discussões, contribuam para resgatar marcas humanas da
sexualidade, como amor, carinho e respeito.
Viver a sexualidade de forma responsável e prazerosa, caracteriza-se como
resultado de esclarecimentos a respeito da mesma, compondo assim a identidade
de cada indivíduo socialmente construído através do processo de desenvolvimento
integral.
Bernardi (1985), destaca o papel da escola na educação sexual, afirmando
que:
Como a família, a escola é uma instituição que tende a conservar a si
própria. Mediante o uso de professores, horários, programas, matérias de
estudo, livros de textos, classificação de tipo seletivo, providencias
punitivas, etc., a escola submete o aluno a um condicionamento maciço
objetivos praticamente se justapõem aos da família: respeito pela
autoridade, obediência, repetição de uma determinada fórmula
comportamental, aspirações por valores pré-estabelecidos. A escola
trabalha para que o sistema permaneça vivo sem mudanças qualitativas. A
escolarização, diretamente ligada à manutenção e ao reforço da ordem
social existente, age de modo a defender os esteios primários dessa
sociedade e, entre estes, a instituição familiar. A empresa requer duas
ações: suprir todo o gesto sexual que não esteja orientado à fundação da
família e remover os impulsos e os desejos que possam sugerir o ato sexual
cujo fim não seja um matrimonio codificado. Daí derivam duas regras
escolares: a proibição absoluta de qualquer comportamento sexual e a
desqualificação da sexualidade. Em resumo a escola é dessexualizada e
dessexualizante. (p. 25)

O fato das instituições educacionais não estarem preparadas para trabalhar a
questão da educação sexual está relacionado a formação do corpo docente, do
ambiente físico e da aparelhagem disponível. No entanto a realização da mesma
deve ocorrer, considerando a realidade da comunidade e principalmente em função
dos valores, costumes, crenças dos orientadores, das crianças e das famílias a qual
o trabalho se destina, pois, espera-se que a realização de reflexões e
questionamentos, seja capaz de proporcionar as crianças o estabelecimento de seus
próprios valores.

O projeto que vem sendo realizado na Escola Oficina Adelíria Meurer, prioriza
o desenvolvimento de um trabalho de Educação Sexual com crianças de 5 a 10
anos de idade, que frequentam o Laboratório de Educação Sexual ADOLECER, em
Francisco Beltrão, Paraná.
A realização de encontros semanais possibilita a organização de atividades
pedagógicas como resultado de levantamentos bibliográficos e documentais a
respeito da sexualidade como dimensão humana, através de livros, dissertações,
teses e artigos científicos que viabilizaram a elaboração conceitual bem como, a
definição de marcos teóricos para a criação de condições a análise pretendida.
A elaboração de material pedagógico vem facilitando a construção de espaços
para a discussão, através dos quais as crianças expressaram suas dificuldades,
curiosidades e dúvidas. Também através do trabalho com músicas, filmes,
desenhos, rodas de conversa, vídeos educativos, tornou-se possível evidenciar a
importância da afetividade e da família, que serão indispensáveis para compreensão
futura da relação com o corpo.
Os encontros permitem às crianças reconhecer-se enquanto indivíduos
sociais, pois através da interação com o outro, estabelecem relações de amizade,
coleguismo, companheirismo, e também analisam suas atitudes. É nesse processo
de conhecer-se, que as crianças criam grandes laços afetivos com as pessoas que
as entendem a ajudam nesse processo de formação humana.
De acordo com o que está disposto no Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil – RCNEI, a criança não é vista como criança, e sim como um ser
em preparação para deixar de ser criança, que precisa de cuidados e de educação
formal, além de ser também compreendida como aluno que está sujeito à
aprendizagem, à sistematização de conteúdo, e avaliação.
Através da investigação científica que vem sendo realizada, estamos
identificando as concepções de criança, infância, sexo e de sexualidade presentes
nos PCNS e em especial no RCNEI representam um avanço teórico-cientifico e
político pedagógico ou se têm por finalidade de reforçar uma visão idealista e
estereotipada da temática. Identificar se o que está disposto no RCNEI e nos PCNS
refere-se ás necessidades da grande maioria das crianças marginalizadas do Brasil.
A busca por alternativas que contribuam para a complementação da educação
sexual compelida as escolas, evidencia a necessidade de fornecimento de maiores
informações a respeito desse assunto. A realização de projetos é julgada pelas

escolas como uma ótima forma de trabalhar a educação sexual, geralmente são
convidadas pessoas de outras áreas para realizar alguns esclarecimentos, e para
diminuir a culpabilidade da escola; e em muitos casos esses “projetos” não são
realizados na educação infantil. A escola não pode fugir de seu papel de educadora
e ignorar a questão sexual do aluno, e tão pouco acreditar que dando apenas
informações biológicas, como palestras uma vez ao ano já está fazendo educação
sexual.
As ações iniciais realizadas com as crianças no Laboratório de Educação
Sexual ADOLESCER, priorizaram o entrosamento entre as mesmas, fazendo-as
refletir sobre a importância e o valor das amizades, através de dinâmicas e
brincadeiras que exigiam o contato físico respeitoso. A infância trata-se do momento
da experimentação, em que as crianças irão iniciar o conhecimento/reconhecimento
de objetos, pessoas, situações, entre tantas outras coisas, portanto é indispensável
a orientação adequada a cada descoberta dos pequenos.
Muitas são as situações inusitadas em que as crianças nos colocam,
questionamentos oportunos, bem como alguns relatos surpreendentes, porém
enquanto educadores compete-nos a orientação adequada, fazendo com que nosso
objetivo principal seja alcançado, proporcionar as crianças possibilidades de
expressar seus sentimentos e suas inquietações, de modo que possamos interpretar
e intervir positivamente.
O projeto ainda encontra-se em desenvolvimento, muitas são as atividades a
serem realizadas e os aspectos a serem desenvolvidos. Porém acreditamos que
será possível contribuir muito para a educação sexual das crianças com as quais
estamos trabalhando. É evidente a necessidade do trabalho a respeito da
sexualidade infantil, o que pretendemos com nosso projeto é proporciona uma
Educação Sexual de qualidade, e auxiliar a escola nesta tarefa um tanto quanto
desafiadora. Esperamos que as crianças beneficiadas pelo projeto, façam suas
descobertas sexuais de forma prazerosa e responsável, sem comprometer a saúde,
os sentimentos e os valores.
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ESCRILEITURAS: OFICINAS DE TRANSCRIAÇÃO EM MEIO À FILOSOFIA
Área Temática: Educação
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Luciana Alves Pinto
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Leitura; Escrileituras; Oficinas.
Resumo: Esta comunicação apresenta resultados parciais do Projeto de Pesquisa,
Ensino e Extensão “Escrileituras: ler-escrever em meio à vida”, integrante do Programa
Observatório da Educação/CAPES/INEP, que acontece em quatro universidades
brasileiras, quais sejam, UFRGS, UNIOESTE, UFMT, UFPel. A apresentação versará
sobre vivências de atos de leitura em espaços singulares, afetos e efeitos que ressoam
em significativo valor sonoro, criando elos visíveis e invisíveis entre escrita, oralidade e
leitura. Considera-se que ao falar sobre o que leu para alguém, mesmo que esta leitura
tenha sido feita por outras vozes que não a sua, pode significar ler também. Arriscar a
escritura de algo é expor pedaços de si em forma de fragmentos que afetam. E cujos
efeitos deixam marcas – que teimam em falar – por vezes, por meio de vozes que
leem. Essas vozes apresentar-se-ão aqui por meio da exposição de Oficinas de
Transcriação em Escrileituras, vivenciadas por crianças e educadores da escola
pública municipal da cidade de Toledo / Paraná, André Zenere. Três educadoras desta
escola – também autoras deste trabalho, participam desde o ano de 2011 como
bolsistas pesquisadoras do núcleo de Toledo do Projeto Escrileituras, pela Unioeste.
Desse modo, os relatos a serem apresentados querem afirmar a Vida – expressando
sentidos constituídos como disparadores de desejos e atos de Escriler, criando
possibilidades de escrita e leitura vivenciadas com crianças da referida escola.
Contexto da ação
O projeto Escrileituras3: um modo de ler-escrever em meio à vida teve início no
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ano de 2010, quando nasceu o desejo de criar OsT (Oficinas de Transcriação) 4 de
leitura e escrita na perspectiva da Filosofia da Diferença. Neste texto, tratar-se-á sobre
vivências durante dois anos, pelas autoras / bolsistas pesquisadoras, do projeto em
suas respectivas turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, numa escola
pública. As OsT desenvolvidas nesse período tiveram por objetivos pensar, inventar,
criar, interpretar, pesquisar, vivenciar, discutir, e elaborar conceitos e sentidos sobre
Vida. Desse modo, atividades de criação artística, leitura e escrita foram elaboradas,
visando possibilitar leituras coletivas e conversações sobre as relações, papéis e
participação sociais, bem como sobre a convivência em grupos distintos.
Faz-se necessário expressar os afetos e talvez efeitos nascidos das experiências
com estas OsT, sobre a experiência da pesquisa. Pensar atos de Escrileituras tornouse

disparador
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criadas

entre

nós,

pois
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autores/Escrileitores, percebemo-nos como sujeitos criadores de textos orais, escritos e
pictóricos. As OsT deram-se, então, por meio da cartografia5 dos viveres infantis que
constituíram-se como corpo em movimento, expressando sentidos, intensidades e
entusiasmo. Passamos a habitar mundos de fantasia e realidade misturados a magia
dos textos literários, expressos pelo desejo de aprender, por caminhos adversos à
matemática, à geografia, e às ciências, por exemplo. Pôde-se perceber que, na medida
em que as OsT iam acontecendo, novas descobertas surgiram, ampliando nosso
universo criativo. Nesse sentido, os tópicos a seguir expressam brevidades acerca das
vivências sobre experiências e práticas com OsT diversas. Tais registros foram feitos
pelas mesmas em seus diários de bordo, cujo exercício de escritura tornou-se diário,
no sentido de que contribuíssem com as criações por meio das OsT. Serão, portanto,
narrados em primeira pessoa, de modo a expressar intensidades e ressonâncias.
Detalhamento das atividades – análise e discussão
Memórias de Escrileituras: um pouco das vivências nas oficinas – crianças e
texto de fruição. Ou seja, faz nascerem novos modos de produção e de inscrição de sentidos, de
histórias, de vidas, de coisas no mundo, entre outros; que acontecem através e entre os espaçamentos
não pensados, no imenso campo de possibilidades que há entre objetos brutos, para dizer da
importância do outrem na criação”. Compreende, portanto, um projeto de pesquisa que pensa o próprio
caminho de sua investigação. (Dalarosa, In: Heuser, Caderno de notas 1. 2011, p.16 a 19).
4
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professoras
Um romance com a filosofia
“Pensar a filosofia para crianças só nos ocorreu ao nos integrarmos ao projeto
Escrileituras, pois esta passou a ser parte de nós, como num romance! Desse modo,
uma nova história se iniciou, e aqui será contada, expressando nossas vivências no
decorrer de 2011 e 2012. No início, fomos tomados pelo desejo de conhecer. Isso nos
levou a pensar diferentes maneiras de promover encontros com nosso objeto de desejo
– a ‘Filosofia’. Ler e descobrir caminhos que fizessem vingar o romance, nos mostrou
que tais leituras alimentavam nossas experiências, a ponto de indagarmo-nos sobre o
que se passava: O que é filosofia? Se sente? Se vive? Respira-se? Aprende-se? Nesse
sentido, para Kohan (2009: 248) a filosofia cria, des-cria, des-crê e des-entende;
intensifica, interrompe, interfere, sus-pende, sus-peita, sus-tenta. É lembrar para
esquecer, para começar de novo, no pensamento. Isso também é filosofia. Principiar.
Início sem fim. Começar a cada vez. Pensar cada vez, como se fosse a primeira. E a
última. Sorrir perante as pretensas explicações. Máscara nascente. Infância. A filosofia
é também e, sobretudo, infância. Acreditando estar no caminho certo, e por vezes
incerto, recorri ao Dicionário das ideias feitas em educação (2011, p.56), que assim a
define: Filosofia: é necessário chegar ao fim da vida para defini-la. É, entre outras
coisas, componente curricular. Nosso romance prosseguia com nossas descobertas!
OST: Vidas, Nomes e Horizontes da Leitura
Por meio da criação de OsT, foi possível pensar novos modos de recriar o vivido
no campo das singularidades, enlevando-nos à escrita e à leitura. Desse modo, a OsT
Vidas, revisitou histórias de vida das crianças, buscando fragmentos, detalhes,
raridades, viveres, que por vezes passam despercebidos, transformando-os em signos
de escrita. Realizamos debates, recriamos significados por meio de desenhos e textos.
Tais criações foram iniciadas por nós e concluídas pelos pais que acrescentaram suas
intensidades ao trabalho dos filhos.
A OsT Nomes, nos fez pensar que se ‘Todas as coisas têm nome. Casa, janela e
jardim. ‘Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim... ’, fomos desafiados a pensar
sobre qual a necessidade de nomear as coisas e por que os nomes dados às coisas
são convencionados em nossa sociedade. A discussão ocorreu de forma organizada e
as crianças, compreenderam a necessidade de se convencionar nomes para as coisas.
Nossa inspiração teórica para a OsT Nomes foi a obra de Lipman (1997), que trabalha
com a ideia da criação de comunidades de questionamento e investigação, usando
princípios elementares como o diálogo, a confiança e o respeito, tornando possível a

elaboração coletiva de conceitos e novos sentidos.
Questões como: O que é ler? Como se lê? O que se lê? Levou-nos a criação da
OsT Horizontes da leitura, com a qual, trilhamos caminhos a serem percorridos por
este ato singular e plural. Por meio de obras literárias, estudamos sobre a história da
escrita, passando pela invenção do sistema de escrita alfabética e suas convenções de
uso. Estudamos sobre os processos que envolvem o ato de ler, dentre eles a
percepção, memória, inferência e dedução e que pode ser realizado diante de
diferentes/múltiplos objetos. Por meio do estudo de várias obras literárias, desejávamos
conhecer diferentes formas de aprender a ler através de histórias fictícias, relatos
autobiográficos, dentre outros. Tais leituras nos levaram a perceber que existem
diferentes teorias sobre formas de ler, e que são infinitas as possibilidades de leitura.
Nesta OsT usamos planos de conversações que serviram como apoio ao diálogo
investigativo, a realização de dinâmicas e atividades como desenho, escrita de textos,
pintura, criação de códigos e objetos, produção de livros artesanais, escrita de textos
verídicos sobre nossas aprendizagens de leitura, dentre outras atividades.
Escrileituras e Alfabetização: OsT criadas em 2012 (Crianças de 1º Ano)
“No início do desenvolvimento das OsT, fazíamos muitas leituras voltadas à
Filosofia e a autores da Filosofia da Diferença. Nesse sentido, pensar OsT para
crianças de 1º ano, significou levá-las a criar conceitos, a pensar, a questionar os por
quês, a fazerem-se ouvidas e a participarem das aulas e da vida, ativa e criativamente.
Desse modo, as OsT foram pensadas por várias cabeças, escritas por várias mãos, e
aprendemos por meio destas a ‘ler levantando a cabeça’, a criar conceitos e sentidos
intrínsecos a Filosofia da Diferença – e também a morrer enquanto autores de nossas
escritas! (Barthes, 2004). Dentre as descobertas, passamos a pensar a leitura
enquanto vivência! Eis que surge a primeira reflexão: O que é leitura? ‘Leitura é saber
decodificar letras, organizando as mesmas em palavras e dando significado a isto. Isto
dependerá do leitor. A leitura não se faz apenas de letras. Pois muito antes disto, de ir
para a escola, a criança já faz leituras, como a visual ou de mundo. As crianças têm um
conhecimento prévio admirável sobre este e outros assuntos. Desse modo, ler palavras
é muito mais do que converter letras em sons, é atribuir significados às mesmas, e a
tudo o que nos rodeia para que possamos entender o mundo.
Pensar coletivamente exige planejar aprendizagens. Tínhamos muitas coisas para
falar e ouvir, e precisávamos organizar estes fazeres. Aprendemos que desejar algo é

buscar construí-lo por saídas. Durante a OsT Nomes6 um aluno questionou:
‘Professora, se não me chamasse Fábio, quem eu seria? Estaria neste corpo, ou
alguém com o meu nome teria o meu corpo? E onde eu estaria?’ Comecei a pensar,
que esta se constitui numa interessante indagação, no sentido de indagar sobre que
motivos levaria uma criança de cinco anos a elaborar tal ideia. É possível que estivesse
mostrando seu desconforto pelo não saber, ou ainda criando seus próprios conceitos, à
sua maneira. Tais questionamentos fizeram nascer ideias que geraram frutos, pois as
crianças decidiram que queriam aprender sobre governança com a prática. As eleições
municipais e escolares não passaram despercebidas por elas. Nasceu a ‘OsT Ideias
de governança’, na qual as crianças participaram desde a elaboração, expressando
seu desejo de aprendizagem. Então discutimos sobre: ‘Como queriam aprender? O que
queriam aprender? Seus desejos foram tornando-se escritas, que por meio de minha
escrita, da de seus pais e dos amigos, tornaram-se textos. Organizamos nosso plano
de governança, a turma foi até a direção e coordenação pedagógica da escola para
conversar sobre suas intenções, e visitamos salas de aula expondo nossas ideias para
explicar o que pretendíamos, e apresentar os candidatos. Para desenvolver esta OsT,
contamos com as famílias, os professores e com toda a escola. Criamos cartazes para
os candidatos, organizamos cédulas, confeccionamos a urna, convidamos os eleitores
para votarem no dia das eleições. Os títulos seriam os uniformes. A votação
aconteceria na nossa sala de aula, que foi palco de inúmeras conversas sobre diversos
aspectos que envolvem uma eleição. Tudo foi feito de acordo com o que planejamos e
tais ações nos fizeram pensar, que quando estas crianças tiverem oportunidade,
lembrar-se-ão do que criamos, e de que aprendemos, em grupo, o que para elas
seriam ideias sobre governanças.
Considerações finais: Conclusão ou continuidades?
A arte de saber ouvir foi muito importante para o desenvolvimento das atividades
previstas nas OsT. O diálogo, entretanto, também o foi. Muito do que foi criado e
desenvolvido com as crianças na escola por meio das OsT, são trabalhos que já
existiam. Entretanto, talvez antes tais trabalhos fossem realizados sem os óculos e as
leituras da Filosofia da Diferença. Isso nos fez perceber a importância de dar valor ao
detalhe, ao insignificante, ao fora que há em todas as artes e criações. E transformá-los
em motivos para escrever.

6

As crianças entenderam as propostas de trabalho,

A OsT Nomes foi inventada com o objetivo de abrir um caminho de reflexão filosófica por meio da
problematização de um conceito, do cotidiano das crianças, considerado necessário, questionável.

aproveitaram momentos para pensar, refletir, questionar, falar, respeitar as opiniões e
perceber os detalhes, analisar tudo à sua volta pelo seu olhar ou por meio do outro,
quando preciso fosse. Escriler, nesse sentido, constituiu-se num verbo relativamente
novo para nós, autoras desse texto, que aos poucos, entretanto, tornou-se familiar por
meio das vivências Escrileitoras! Criar Oficinas de Escrileituras, objetivando escrever e
ler em meio à Vida que se cria todos os dias, sob a perspectiva teórica da Filosofia da
Diferença tornou nossas práticas ainda mais instigantes. Às nossas crianças, aferimos
a característica das perguntações, pois a cada nova atividade, novos questionamentos
nasciam. Novos olhares definiam direções. Novos caminhos foram traçados. E assim,
nascemos para a Escrileitura.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO DESENVOLVIDAS NO PROJETO DE EXTENSÃO
BIOLOGIA DO BICHO-DA-SEDA
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Rocha Paiva4; Mayarha Patrícia Dequigiovanni Baggio5; Thiago Roncini Gomes da
Costa6; Juliana Souza dos Santos7
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: ensino; estratégias didáticas; bicho-da-seda.
Resumo: Ensinar ciências e biologia para se obter um nível de aprendizagem
significativa nem sempre é fácil. Assim, é extremamente importante a elaboração de
estratégias de ensino e aprendizagem que visem desvendar e compreender melhor
a constante e dinâmica interação existente entre os seres vivos. O bicho-da-seda,
Bombyx mori, é um inseto relevante no ensino de ciências e biologia. Diante desse
fato a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel vem
desenvolvendo desde 2008 o projeto de extensão “Biologia do Bicho-da-Seda”. O
projeto atende alunos e professores do ensino fundamental e médio, de Cascavel e
demais regiões do Oeste do estado do Paraná, disponibilizando material didático e
oferecendo cursos de capacitação para professores. O foco é transmitir um
conhecimento científico, incentivar o uso de estratégias metodológicas adequadas
ao ambiente escolar e propiciar uma visão interdisciplinar sobre este holometábola.
O material didático compreende uma apostila explicativa, exemplares da história em
quadrinhos “A Vida do Bicho-da-Seda”, CD room e modelos didáticos pedagógicos e
preservados do bicho-da-seda, para o estudo do ciclo de vida e da morfologia de
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insetos. Realiza, também, a mostra dos produtos industrializados e enfatiza a
importância da sericicultura na agroindústria brasileira. O projeto tem participado em
eventos de caráter técnico científico como Comciência, Fera Com Ciência e SICAS.
Ao longo de 5 anos o projeto vem atendendo um número considerável de alunos e
professores, possibilitando o conhecimento da biologia do bicho-da-seda e seus
produtos.
Texto: O ensino de Ciências requer uma relação constante entre a teoria e a prática
e, entre conhecimento cientifico e senso comum. Estas articulações são de extrema
importância, uma vez que a disciplina de Ciências encontra-se subentendida como
uma ciência experimental, de comprovação científica, articulada a pressupostos
teóricos, e assim, a idéia da realização de experimentos é difundida como uma
grande estratégia didática para seu ensino e aprendizagem (KOVALICZN, 1999).
No entanto, muitas escolas não dispõem de laboratórios o que dificulta a
realização de experimentos e demonstrações cientificas. Essa situação somada a
outras dificuldades tem levado professores a frustrações bastante desanimadoras,
desenhando um quadro preocupante e desafiador. Diante dessa problemática
busca-se alternativas para dar suporte ao processo de ensino e aprendizagem.
Modelos didáticos tem sido uma alternativa eficiente para estabelecer uma relação
da teoria com a prática, visto que estes podem oferecer uma forma de conceber o
realismo científico. No campo educacional, a confecção de simples modelos é
aceitável na medida em que seu principal objetivo é facilitar a compreensão, porém,
sujeitando-se a uma fundamentação teórica relevante (ASTOLFI; DEVELAY, 2001).
Atividades lúdicas também tem sido uma alternativa bastante atrativa no
complexo processo do ensino e aprendizagem, podendo ser utilizado nas várias
áreas do ensino, como no caso do estudo biológico do ciclo de vida dos insetos.
Estes organismos apresentam grande papel ecológico ao meio ambiente, muitos são
polinizadores, sendo úteis ao homem, enquanto outros são pragas e/ou vetores de
doenças. Estima-se que existam cerca de dois milhões e meio de espécies de
insetos na Terra e, o grande sucesso evolucionário deste maior grupo de organismos
relaciona-se a uma série de adaptações morfológicas e funcionais de seus órgãos e
sistemas; além da metamorfose completa de suas ordens superiores, como as do
lepidóptero Bombyx mori, o bicho-da-seda (BUZZI, 2002).
B. mori é um inseto útil ao homem uma vez que seu casulo é utilizado na
produção de fios de seda, dos quais são confeccionados diversos tipos de tecidos.

Aliado a beleza e maciez, o tecido de seda apresenta boa condutividade térmica, o
que faz com que seja quente no inverno e frio no verão. Assim, a seda é um produto
nobre e seu preço é relativamente superior ao de outros tipos de tecidos.
O ciclo de vida de B. mori apresenta quatro estágios: ovo, lagarta, pupa e
mariposa. Em cada estágio suas características morfofisiológicas sofrem profundas
modificações, o que no ensino dificulta o aprendizado do aluno. Assim, na busca de
ferramentas didáticas que possam auxiliar no processo de ensino do ciclo de vida de
B. mori, o presente trabalho vem sendo desenvolvido na Universidade Estadual do
Oeste do Paraná/Campus de Cascavel, na forma de projeto de extensão,
inicialmente com o nome “O Bicho-da-Seda” oferecia visitas didáticas que
aconteciam no laboratório de biologia celular e microtécnica, UNIOESTE/Campus de
Cascavel. No início de cada ano letivo alunos monitores do Curso de Ciências
Biológicas eram selecionados e treinados, assim, divulgavam e agendavam visitas
assistida para as escolas da rede pública e privada de Cascavel. Modelos didáticos
e lúdicos confeccionados eram apresentados durante as visitas, com duração média
de duas horas, possibilitando a visualização e o manuseio de todos os estágios do
ciclo de vida do inseto.
Devido a dificuldade de transporte para os alunos visitantes e espaço físico na
UNIOESTE para o desenvolvimento das atividades o projeto foi readequado e assim
teve o título alterado para “Biologia do Bicho-da-Seda”. O material didático
desenvolvido foi, então, adequado para a realização de empréstimos às escolas e
demais instituições de ensino e de pesquisa interessadas. Para o empréstimo, as
escolas fazem a solicitação, através de contato no laboratório, definindo dia e horário
de retirada e de entrega do material. O material está sendo disponibilizado para
empréstimo a professores do curso de Ciências Biológicas, que atuam na área do
ensino, supervisionando estágios e orientando projetos; podendo assim, serem
utilizados durante a realização dos estágios nas escolas e nas orientações PDE,
PIBID, entre outros.
Na organização dos modelos para os empréstimos foram desenvolvidos
folhetos explicativos, em especial, dos fios de seda, processos naturais de coloração
da seda, entre outros. A manutenção dos modelos é efetuada constantemente,
conforme a necessidade, pelos integrantes do projeto. Nos empréstimos para as
escolas, o acadêmico extensionista pode fazer o acompanhamento in loco de forma
a realizar as explicações necessárias a turma. O projeto passou a realizar cursos de

capacitação para docentes. Estes, normalmente são solicitados e agendados pelas
secretarias municipais de ensino e núcleos regionais de educação.
Durante a realização do II SICAS (II Simpósio de Ciências Aplicado a
Sericicultura) na UNIOESTE, foi organizado a Mostra da Cadeia Produtiva da Seda.
A mostra compreendeu um espaço de aproximadamente 1.000 m 2, onde após
assistirem a uma palestra alunos e professores visitantes percorriam os estandes do
bicho-da-seda, dos produtos industrializados da seda como: fibras, fios, tecidos e
roupas de seda. Os visitantes eram acompanhados por monitores que em cada
estande explicava o conteúdo exposto. Também foram apresentados trabalhos no I e
III SICAS, realizados na UEM - Maringá.
No projeto do governo estadual “ComCiência e Fera Com Ciência” foram
realizados oficinas didáticas durante os anos de 2008 a 2010 em várias cidades do
estado. Na realização das oficinas, alunos e professores eram organizados em
grupos, e produziam material didático do ciclo de vida de B. mori utilizando-se de
insetos preservados (natural), e também moldes de material didático mostrando a
morfologia das fases de desenvolvimento do inseto (lagarta, pupa e mariposa).
Neste

período

de

realização

do

projeto

houve

a

participação

de

aproximadamente 600 alunos de escolas da rede pública e privada e o interesse dos
alunos foi verificado através dos questionamentos constantes, em todas as etapas
da explicação, e também devido às explanações dos alunos que já tinham uma base
de conhecimento sobre os insetos. Conforme colocado por Piaget (1990), qualquer
desenvolvimento cognitivo só será efetivo se for baseado em uma interação muito
forte entre o sujeito e o objeto de estudo, integrando-o à sua realidade, de forma a
estimulá-lo e desafiá-lo, mas ao mesmo tempo permitindo que as novas situações
criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas existentes.
Durante os cursos de capacitação, realizados para professores da rede
municipal de ensino de Nova Esperança; para professores da educação básica em
tempo integral do município de Cascavel; e para professores do ensino Fundamental
II do Núcleo de Toledo, foi utilizado um material de fácil manuseio e baixo custo para
a confecção de modelos. Ao final do curso, claramente, foi observada a satisfação
pela metodologia trabalhada e o entusiasmo para aplicar em sala de aula. Cabe
ressaltar, a importância e o efeito multiplicador deste tipo de trabalho, uma vez que
os professores repassam o assunto para suas turmas, além de levar o material
confeccionado durante o curso.

Educar, sem dúvida é uma tarefa complexa que exige do professor a busca
constante por instrumentos e recursos que contribuam para o ato de ensinar
(ZABALA, 1998); e o aprendizado das ciências requer o uso de diferentes
metodologias de ensino, que contribuam na construção de um conhecimento
significativo.
Assim, é importante a promoção de situações que incentivem a curiosidade
dos alunos, como os modelos didáticos e as histórias em quadrinhos, que
proporcionam uma nova possibilidade de leitura de temas, colaborando na
construção do conhecimento científico. É importante ressaltar que o êxito do ensino
de Ciências depende de bons materiais, incluindo livros, manuais de laboratórios e
guias de professores, docentes que sejam capazes de usá-los, bem como condições
na escola para o seu pleno desenvolvimento (KRASILCHIK, 2000).
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ESTUDO DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA:
ABORDAGENS AO TEXTO LITERÁRIO
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RESUMO: Considerando que a leitura é atividade constante e indispensável ao
longo da formação acadêmica dos profissionais da área de letras o presente projeto
tem como objetivo principal contribuir na formação de leitores críticos e capazes de
aperfeiçoar suas técnicas leitoras. A teoria literária tem, ao longo das últimas
décadas, dado passos inovadores em suas formas de conceber a análise de textos
narrativos, líricos e dramáticos que passam a ser vistos como formas literárias
complexas e imbuídas de uma série de elementos que, em seu intrincado
relacionamento, constituem uma rede de relações com outros textos que os
procederam (intertextualidade), num constante diálogo entre diferentes discursos
(dialogia), muitas vezes alcançado pelo emprego de estratégias específicas que
denotam a sofisticada elaboração de tais discursos. A busca permanente pela
revisão bibliográfica referente ao processo de leitura e formação leitor será atividade
constante ao longo da execução do projeto proposto. Saber ler não significa
somente saber decifrar ou decodificar os signos linguísticos; porém, a leitura “é o
momento crítico da produção da unidade textual, da sua realidade significante. É
nesse momento que os interlocutores se identificam como interlocutores e, ao fazêlo, desencadeiam o processo de significação do texto” (ORLANDI, 1988, p.10). O
projeto que aqui propomos busca apoiar às atividades do Projeto “Estudo das teorias
contemporâneas de análise literária – abordagens ao texto literário”, vinculado ao
Programa PELCA. As ações propostas nesse projeto buscam, pois, apoiar as
iniciativas extensionistas que visam desenvolver a união da teoria literária com a
efetiva prática de leitura, gerando, deste modo, leitores mais instrumentalizados e

críticos. Esperamos contribuir de forma essencial não só na formação de leitores,
mas também no aperfeiçoamento e na formação de pesquisadores mais qualificados
que venham a empregar as teorias apreendidas e desse modo gerar conhecimento
tanto na rede pública quanto privada. O público alvo do projeto é: alunos da rede
pública e privada, professores da rede pública e privada, acadêmicos do curso de
Letras da Unioeste bem como a comunidade externa. Tendo em vista que um
grande número de acadêmicos do curso de Letras – Língua espanhola, Italiana e
Inglesa – tem integrado as atividades do Projeto, já realizadas em etapas anteriores,
assim como a participação de professores do Colegiado de Letras e da comunidade
externa em tais atividades, cremos ser necessário o apoio a tais ações por meio de
atividades que zelem pela permanência destas práticas que buscam resgatar o
importante papel da literatura nos diferentes níveis de ensino, levando a leitura do
texto literário a ocupar, novamente, um espaço relevante na formação do leitor que
se inicia já nos primeiros anos escolares. Através deste projeto buscamos, pois,
auxiliar nas ações que visam aperfeiçoar a capacidade de análise do texto literário,
como prática prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicercem tal prática. O
projeto oportuniza o espaço, dentro da universidade, para que tais atividades de
leitura sejam desenvolvidas, discutidas, estudadas e aplicadas continuamente e sob
orientação de um profissional capacitado. Tais ações contribuirão para alicerçar os
interesses dos participantes em, futuramente, especializar-se nesta área de estudos,
além de promover, de imediato, um desempenho linguístico mais apurado entre os
acadêmicos do curso de letras e os alunos do Ensino Fundamental e Médio. O
projeto visa auxiliar, apoiar e auxilias as atividades a serem desenvolvidas na
formação de leitores críticos e profissionais com maior capacidade de abordar o
texto literário e assim constituir o discurso que emana do texto. No decorrer do
projeto objetiva-se uma permanente revisão bibliográfica referente ao processo de
leitura, a fim de auxiliar tanto a coordenação quanto aos ministrantes e também
demais participantes das ações extencionistas oferecidas por meio do projeto. A
execução de tal propósito requer procedimentos metodológicos variados, uma vez
que se propõem ações diversas, incluindo uma série de cursos e oficinas que se
alternam ao longo do ano letivo. Estes, por sua vez, adotam procedimentos
adequados às modalidades propostas e condizentes com os assuntos abordados.
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ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA

Área Temática: Educação
Gilmei Francisco Fleck1
Ana Maria Klock2

Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Literatura; Cultura; Ensino.

Resumo: O presente projeto tem como principal foco orientar acadêmicos e
professores na análise e interpretação de textos literários e demais gêneros com o
intuito de aperfeiçoar a capacidade de cada um em compreender os principais
elementos constitutivos da produção escrita, bem como, abordar os textos com um
olhar crítico para compreendê-lo nas suas mais variadas formas. Desse modo, o
objetivo é o de contribuir na formação de leitores conscientes e críticos, tornando-os
aptos a atuar com mais confiança dentro da sala de aula. Para que se conquiste
esse aperfeiçoamento, o estudo da narrativa, da lírica e do drama permite com que
se alcance uma compreensão mais profunda da importância da teoria na leitura dos
textos. Assim, entender o uso de estratégias como ironia, paródia, intertextualidade,
polifonia, heteroglossia, dialogia, metaficção historiográfica, dentre outros, permite
1
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com que o leitor veja o texto de uma maneira diferente daquele leitor que não
percebe tais elementos atuando dentro do texto.

Introdução:

O ato da leitura é uma atividade que deve ser constante durante a formação dos
acadêmicos da área de letras e obrigatória para os profissionais que já atuam em
sala de aula. O docente deve evoluir constantemente dentro do universo literário
para que consiga abordar o texto com autoridade, desvendando o discurso que dele
emana. Para que isso ocorra, faze-se necessário aprofundar o conhecimento sobre
o uso das variadas estratégias que compõe o texto narrativo, poético e dramático,
baseando a sua analise em pressupostos teóricos que sejam capazes de auxiliá-lo
na leitura para extrair a mensagem do texto em toda a sua complexidade.
A teoria literária tem, ao longo das últimas décadas, dado passos inovadores em
suas formas de conceber a análise de textos narrativos, líricos e dramáticos que
passam a ser vistos como formas literárias complexas, imbuídas de uma série de
elementos que, em seu intrincado relacionamento, constituem uma rede de relações
com outros textos que os procederam (inter-textualidade), num constante diálogo
entre diferentes discursos (dialogia) muitas vezes alcançado pelo emprego de
estratégias específicas que denotam a sofisticada elaboração de tais discursos.
Para contribuir com a formação profissional do educador e do acadêmico do curso
de Letras, pensando especificamente nas atividades que envolvam a prática da
análise textual, é interessante a criação de um espaço em que se valorize a
discussão voltada para a formação de leitores críticos, no caso, os docentes, que
sejam interessados em discutir e entender a elaboração do texto literário, o processo
de entendimento que envolve esse objeto e a sua aplicação no ensino escolar, para
aí então aperfeiçoar as técnicas de compreensão da leitura.
Em vista do que foi apresentado, esse projeto se propõe a auxiliar na formação dos
leitores, no aperfeiçoamento dos propósitos estabelecidos dentro do curso de Letras
e na formação de pesquisadores mais qualificados que sejam capazes de empregar
as teorias estudadas para melhorar a formação dos professores da rede pública e
privada da região.

Contexto da ação:
O foco geral do projeto é a formação de leitores e pesquisadores mais críticos
através da ampliação da capacidade de análise literária, da compreensão leitora e
do entendimento do discurso presente no gênero romance histórico. Para que cada
ponto destacou-se o estudo e a aplicação prática das teorias literárias
contemporâneas de análise da narrativa, destacando sempre a complexidade do
processo de elaboração do texto narrativo e seus constituintes, instrumentalizando o
leitor para ser capaz de apreciar, valorizar, compreender e criticar o texto literário de
forma consistente.
De uma forma mais específica, o projeto buscou desenvolver determinados pontos
tais como aperfeiçoar as técnicas de compreensão e interpretação do texto literário
em língua materna e estrangeira através de análise de narrativas, leituras
comentadas de poesias e textos dramáticos de diversos autores e períodos, para
auxiliar na compreensão dos diferentes gêneros literários; promover a prática da
leitura e análise literária entre os acadêmicos do curso de letras, alunos das escolas
da rede pública e privada, por meio de ações de prática de leitura orientada,
efetivados pelos monitores do projeto, a fim de estimular o hábito de leitura em sua
modalidade crítica; incentivar a leitura em língua estrangeira, como meio eficaz de
aprendizagem da língua alvo a fim de melhorar o desempenho linguístico dos
acadêmicos do curso de letras e dos programas do CELEM; oportunizar acesso à
formação continuada, na área da literatura, aos professores da rede pública e
privada de ensino, objetivando o aperfeiçoamento do processo de leitura ancorado
no estudo das teorias literárias; subsidiar iniciativas de valorização da leitura da
literatura nas escolas com atividades motivadoras, como a contação de histórias e o
aperfeiçoamento do conhecimento da teoria à abordagem da literatura infantil e
infanto-juvenil, a fim de despertar o gosto pela leitura já nos primeiros anos
escolares; subsidiar iniciativas de apoio à leitura do texto literário nas escolas,
promovendo a ampliação do espaço ocupado pela leitura no cotidiano estudantil;
contribuir para a efetivação de um relacionamento produtivo entre acadêmicos do
curso de Letras e as comunidades educacionais de nossa cidade; expandir os
resultados dos projetos de iniciação científica e os de Ensino do Curso de Letras da
Unioeste à

comunidade

externa, proporcionando aos acadêmicos, futuros

profissionais da educação, vivências de educação ao longo de seu processo de

formação profissional; aprofundar processos de leitura do texto literário pelo estudo
dos princípios da literatura comparada a fim de divulgar e incentivar tais práticas de
leitura que ampliam visões e estabelecem relações entre as diferentes literaturas e
delas com as outras artes; estimular e orientar os envolvidos no projeto para a
produção de artigos científicos (ou variantes) sobre os assuntos abordados nas
diferentes ações do projeto para que estes sejam apresentados em eventos
científicos culturais, possibilitando a repercussão dos resultados alcançados no
decorrer das atividades do presente projeto.

Detalhamento das atividades
Para a execução do projeto “Estudos das teorias contemporâneas de análise
literária”, foram estabelecidos alguns procedimentos metodológicos, já que é
composto por diversas ações como a realização de cursos e oficinas ao longo do
ano letivo. Desse modo, elencaremos as principais atividades planejadas:
1-Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado (curso de 45
horas);
2-Fundamentos da literatura Comparada: (curso de 45 horas);
3-O romance histórico contemporâneo: teoria e análise (curso em dois módulos de
45 horas cada um- Módulo I: O romance histórico: surgimento e evolução – Módulo
II: Leituras do romance histórico contemporâneo: o poder desconstrucionista da
ficção);
4-O tempo na narrativa: teoria e prática de análise (oficinas – 20 horas);
5-A configuração da personagem literária: o espelho e as máscaras (ciclo de
oficinas: 20 horas);
6-O narrador: visão e voz na narrativa (ciclo de oficinas: 20 horas);
7-O texto dramático: evolução do gênero e suas características contemporâneas;
8-A lírica: vias de aproximação ao texto e suas significações.
A realização das atividades segue um cronograma pré-estabelecido, mas que se
adequada de acordo com a demanda das aulas de literatura. Quanto ao quadro de
professores que ministram no curso, são integrantes do grupo de pesquisa
Confluências da ficção, história e memória na literatura e do Colegiado de Letras.

Análise e discussão

O projeto busca contribuir na formação dos acadêmicos do curso de Letras e dos
profissionais da educação para que se tornem leitores críticos e profissionais mais
capacitados ao abordarem o texto literário tendo como base uma bagagem teórica
consistente. Além do conhecimento produzido durante o curso, houve também o
interesse de integrar ensino, pesquisa e extensão efetivando o convívio entre a
comunidade e a universidade.

Considerações finais
Tendo em vista que um grande número de acadêmicos do curso de Letras – Língua
espanhola, Italiana e Inglesa – tem integrado as atividades que se propomos neste
projeto, cremos ser necessária a implantação de um projeto permanente que zele
pela permanência destas práticas que buscam resgatar o importante papel da
literatura nos diferentes níveis de ensino, levando a leitura do texto literária a ocupar,
novamente, um espaço relevante na formação do leitor que se inicia já nos primeiros
anos escolares. Buscamos, pois, aperfeiçoar a capacidade de análise do texto
literária, como prática prazerosa, por meio do emprego de teorias que alicercem tal
prática. Faz-se, assim, necessário – para que os resultados do desempenhos dos
acadêmicos ao longo do curso de Letras, da atuação profissional e da plena vivência
da cidadania dos membros a comunidade se efetue com êxito – oportunizar um
espaço dentro da universidade no qual tais atividades de leitura crítica possam ser
discutidas, estudadas e aplicadas continuamente sob a orientação de um
profissional capacitado para tal. Tais ações resultarão na ampliação das visões de
mundo e de arte literária. Tais ações contribuirão também para alicerçar os
interesses dos participantes em, futuramente, especializar-se nesta área de estudos,
além de promover, de imediato, um desempenho lingüístico mais apurado entre os
acadêmicos do curso de letras e os alunos do CELEM, incentivo à produção de
conhecimento aos participantes do projeto de pesquisa Confluências da ficção,
história e memória na literatura e uma aproximação mais intensa entre a
comunidade externa e a universidade.
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Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiências vivido por
acadêmicos de diversas áreas durante a atuação no Projeto Rondon – Operação
Capim Dourado, realizado entre os dias 13 a 28 de julho com o escopo de
desenvolver atividades junto a Comunidade de Barrolândia em Tocantins. O Projeto
Rondon busca a interação do universitário com a comunidade a ser trabalhada,
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através de realizações de oficinas, palestras e atividades culturais, por meio de uma
troca de experiência entre os universitários e a população e é essa experiência
vivida pelos acadêmicos da Unioeste com a população de Barrolândia/TO que se
apresenta neste trabalho.
INTRODUÇÃO
O Projeto Rondon é uma ação do governo federal, que é coordenada pelo
Ministério da Defesa, visando à integração social entre estudantes universitários
voluntários a fim de encontrar soluções às problemáticas apresentadas pelas
comunidades carentes.
O Projeto conta também com a parceria de outros Ministérios, bem como é
apoiado pelas Forças Armadas, que se encarregam da logística e segurança das
operações. Ainda pode-se citar a colaboração de Governos Estatuais, Prefeituras
Municipais das comunidades que recebem o Projeto Rondon e Empresas com
responsabilidade social.
O Projeto Rondon teve sua criação no ano de 1967, nos anos 70 e 80,
período em que o projeto teve grande atividade e ficou conhecido nacionalmente, no
entanto no final do anos 80 o Projeto deixou de ser prioridade para o Governo
Federal e este o extinguiu em 1989.
Em 2005, o Projeto Rondon retorna ao interesse do Governo Federal, e passa
sua coordenação ao Ministério da Defesa.
Desde então a Universidade do Oeste do Paraná (UNIOESTE) vem sempre
participando juntamente com seus acadêmicos e professores.

OBJETIVOS
O Projeto Rondon tem como objetivos5:
“contribuir para a formação do universitário como cidadão, integrar o
universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de
ações participativas sobre a realidade do País, consolidar no
universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva,
em prol da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos
interesses nacionais e estimular no universitário a produção de
projetos coletivos locais, em parceria com as comunidades
assistidas.”

Dentro desse sentido, o nosso objetivo foi capacitar e informar a população do
5
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município de Barrolândia nas seguintes áreas de atuação: Saúde, Educação,
Cultura, Direitos Humanos e Justiça.
MÉTODOS
Os acadêmicos se preparam para o Projeto Rondon com leituras de textos,
resumos, livros, sites da internet, legislação e artigos científicos e reuniões
orientadas pelos professores, estas atividades foram realizadas durante a primeira
etapa que foi a preparação das atividades que foram desempenhadas na Operação
Capim Dourado.
No decorrer da operação, na segunda etapa em que consistia em desenvolver
as atividades, foi utilizado principalmente o recurso de palestras expositivas, bem
como oficinas, empregando muitas vezes recursos como a música e teatro, além de
outras técnicas aprendidas durante a primeira etapa de preparação.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

As atividades foram realizadas no período de 13 a 28 de julho de 2012 no
município de Barrolândia, município designado para a atuação da nossa equipe
dentro da Operação Capim Dourado.
Dentro dessa operação, nossa equipe pertenceu ao Conjunto A de atuação,
que envolvia ações de saúde, educação, cultura, direitos humanos e justiça, sendo
realizadas no período de atuação capacitações, palestras, oficinas e outras ações
para a comunidade (Quadro 1).
Quadro 1: Atividades ofertadas em Barrolândia - TO

Atividades desenvolvidas
AÇÃO PREVENTIVA DE CÂNCER DE COLO UTERINO E
CÂNCER DE BOCA, ATENDIMENTO GINECOLÓGICO E
ODONTOLÓGICO
CAPACITAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
NA DEFESA DOS DIREITOS DE CIDADANIA E NA
IMPLANTAÇÕES DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
HUMANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUS
OFICINA DE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DE
ADOLESCENTES E JOVENS

N. particiantes
26
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18

25
47

AS VÁRIAS FACES DA VIOLÊNCIA

12

DEFENDENDO O ESTATUTO DO IDOSO

40
DO

10

OFICINA DE DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO
AO USO DO ÁLCOOL E DO TABACO E OUTRAS DROGAS
AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS CAMINHONEIROS
SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
CAPACITAÇÃO
DE
EDUCADORES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
CAPACITAÇÃO EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E
MÉDIO SOBRE TÉCNICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE PARA O TRABALHO
DE PREVENÇÃO E AUXILIO À CESSAÇÃO AO USUÁRIO
QUÍMICO
CAPACITAR AGENTES MULTIPLICADORES EM AÇÕES DE
INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE BUCAL,
AÇÃO COLETIVA NA MICRO ÁREA
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE BUCAL AÇÃO
COLETIVA NA ZONA RURAL
CAPACITAÇÃO
DE
EDUCADORES
DO
ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO SOBRE DISTÚRBIOS DE
APRENDIZAGEM
CAPACITAÇÃO EM NUTRIÇÃO E INCENTIVO A UTILIZAÇÃO
DE ALIMENTOS REGIONAIS
CAPACITAÇÃO
EM
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ALIMENTAR
E
NUTRICIONAL DA COMUNIDADE E ESCOLARES
CINERONDON
TOTAL

12
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O
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CRIANÇA

E

ADOLESCENTE

43
15

13
55
15

10
15
23
10

08
08
200
405

Através desse quadro, podemos perceber que muitas foram as atividades
desenvolvidas, envolvendo um amplo grupo de pessoas, desde pessoas comuns da
comunidade, até profissionais das áreas que envolviam o conjunto da nossa
atuação.
Durante a realização das atividades foram percebidas algumas dificuldades.
Dentre essas dificuldades, foi à diferença de calendário escolar, pois lá, no mês de
julho ocorrem as férias escolares de período mais longo, o que dificultou muito as
palestras de educação, pois as maiorias dos professores se encontravam viajando
devido às férias.
Uma das atividades que conseguimos ter contato de perto com a população

foi o Cine Rondon, uma atividade onde foi feita sessões de cinema para a
comunidade. Essa atividade foi a que mais alcançou a comunidade em número, e,
mesmo às vezes sendo filmes simples, sempre tínhamos um público bom que ao
final de cada sessão conhecia o verdadeiro sentido de cada filme passado através
de uma breve discussão.
Outras atividades marcaram nossas atividades naquele município, entre elas
podemos destacar a ação feita com os caminhoneiros sobre as Doenças
Sexualmente

transmissíveis

(DST’s),

os

atendimentos

ginecológicos

e

odontológicos, além da emocionante contação de histórias e oficina de humanização
do SUS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ser universitário é muito mais que ficar preso a uma cadeira de universidade
ou dentro de quatro paredes. Entendemos que ser universitário é muito mais que
isso, é colocar em prática aquilo que tivemos e temos a oportunidade de aprender e
a partir disso a responsabilidade de transmitir a outras pessoas.
Durante a nossa participação na Operação Capim Dourado, no primeiro
momento em que colocamos o pé naquela cidade humilde, sedenta de
conhecimento, tivemos a sensação que o trabalho não seria fácil, mas, que com
certeza valeria muito a pena.
Foram duas semanas de intenso aprendizado, foi muito mais que apenas
conteúdos, teorias de dentro de sala de aula, foi uma verdadeira aula de vida, onde
nós que tínhamos o dever de levar conhecimento, informação, inovação, voltamos
cheios de novidades, de conhecimentos novos, de sede de ajudar ao próximo,
cheios de histórias, histórias essas que marcaram e continuarão marcando nossas
vidas.
Um trecho da paródia feita pela nossa equipe traduz um pouco o que foi e
ainda é o Projeto Rondon em nossas vidas. O trecho dizia assim: “Vim do Sul,
trabalhar, lição de vida vou levar, otimismo, dedicação, companheirismo é a nossa
missão.”
Enfim, o Projeto Rondon deixou marcas, saudades, alegrias que até hoje
quando nos lembramos daquelas duas semanas sentimos um vazio, mas, é um
vazio que logo se preenche ao lembrar de cada sorriso, cada olhar, cada sensação

que nós, através da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tivemos a
oportunidade de viver intensamente cada um desses momentos.
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: experimentação, ensino de química, motivação.
Resumo:
No Ensino de Química a experimentação possui um papel fundamental, pois
traz ao estudante uma ciência questionadora, não pronta e acabada. Guimarães
afirma que: “No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia
eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o
estímulo de questionamentos de investigação (GUIMARÃES, 2009, p. 198)”.
A experimentação desperta um forte interesse entre os estudantes nos
diversos níveis de escolarização, por apresentar um caráter motivador. Além disso,
alguns professores afirmam que a experimentação aumenta a capacidade de
aprendizado, pois envolve os estudantes nos temas em questão. (GIORDAN, 2003)
Nesta perspectiva, acadêmicos do grupo PIBID/Química da Unioeste,
organizaram experimentos que foram realizados por aproximadamente 250
estudantes do Ensino Médio no Colégio Estadual Senador Attilío Fontana, localizado
em Toledo/PR. O objetivo principal foi mostrar aos estudantes o laboratório de
ciências reorganizado nesta escola, despertar o interesse pela Química e realizar
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experimentos relacionados aos conteúdos teóricos de Química com materiais
próximos do sei cotidiano.
Para dar conta destes objetivos, nos experimentos do 1° ano do Ensino
Médio, abordaram-se os conteúdos de ácido e base, com indicadores feito de suco
de repolho roxo e beterraba. Nesse experimento foi realizado o teste de pH em
substâncias também conhecidas pelos estudantes, como: materiais de limpeza,
refrigerante a base de cola, produtos alimentícios, água, entre outros.
Para o 2° ano do Ensino Médio foi abordado o conteúdo de reações químicas
e os fatores que influenciam em sua velocidade. Nessa atividade utilizaram-se
comprimidos efervescentes, pregos e soluções de sulfato de cobre em
concentrações diferentes. Para detectar a presença de catalisador em uma reação,
utilizamos detergente e água oxigenada, sendo o catalisador o iodeto de potássio
Para o 3° ano os experimentos foram sobre o assunto de ligações saturadas e
insaturadas de compostos orgânicos. Para sua realização utilizamos diversos óleos
(girassol, soja, oliva, granola, milho) e tintura de iodo, para diferenciar os tipos de
ligações. Também abordamos o assunto “polímeros”, para o qual utilizamos cola
branca, anilina (corante para bolo), bórax e água para fabricação da popularmente
conhecida “geleca”.
A realização dos experimentos citados acima visou integrar a teoria com a
prática, com a finalidade de proporcionar aos estudantes uma melhor compreensão
dos conceitos científicos, utilizando materiais acessível presentes na vida dos
estudantes. Vale ressaltar que os conteúdos abordados nos experimentos já haviam
sido trabalhados em aulas teóricas.
As atividades práticas experimentais foram realizadas pelos estudantes
divididos em grupos e os experimentos tiveram a orientação e acompanhamento dos
acadêmicos e da professora de Química da turma. Durante o desenvolvimento da
atividade, houve a participação da maioria dos estudantes, que demonstraram
curiosidade e interesse na observação dos fenômenos.
A partir desta atividade os estudantes puderam conhecer melhor o laboratório
(vidrarias e equipamentos) e realizar atividades práticas experimentais relacionadas
com o cotidiano e com o conteúdo visto em sala de aula. Além disso, esta atividade
fez os estudantes visualizarem aplicações práticas e cotidianas do conhecimento
química.
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Resumo: O termo morfologia pode ser conceituado como o estudo da forma dos
seres vivos, ou de parte deles. Mais especificamente, a Anatomia Humana é a parte
da morfologia que estuda macroscopicamente o corpo humano, sendo indispensável
para a compreensão de sua organização e constituição. Apesar da sua importância,
existe uma grande discrepância entre o conhecimento anatômico desenvolvido pela
Universidade e aquele que chega aos jovens em idade escolar. Entretanto, é papel
da Universidade reduzir esta distância através do desenvolvimento de projetos e
ações. A escolha vocacional precoce, exigida aos jovens estudantes ao final do
ensino médio, pode ser facilitada se forem ofertadas oportunidades de contato com
estudantes e professores universitários. Diante dessa problemática, este projeto teve
como objetivo proporcionar ao jovem em idade escolar uma aproximação com a
Universidade, a fim de desmistificar e popularizar o conhecimento científico do corpo
humano. Tal experiência pode facilitar a escolha vocacional desses jovens, além de
oportunizar aos graduandos o exercício de habilidades como disciplina, organização,
planejamento e didática. No período de maio a novembro de 2012, um total de 2.022
alunos dos ensinos fundamental e médio, das redes pública e privada do município
de Cascavel e regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, foram recebidos nas
dependências do Laboratório de Anatomia Humana da UNIOESTE - Campus de
Cascavel. Durante essas visitas, foram desenvolvidas atividades teóricas e práticas
que associavam a estrutura dos órgãos e sistemas do corpo com as suas
respectivas funções. O dinamismo de tais atividades mostrou grande interesse das
instituições de ensino fundamental e médio como um recurso didático complementar
e o potencial e a motivação dos alunos de graduação em realizar projetos que visam
à inclusão social e a popularização do conhecimento anatômico e científico como um
todo.

Introdução: Morfologia é o estudo macro e microscópico da constituição dos seres
organizados (Dangelo e Fattini, 2011). Mais especificamente, a Anatomia Humana é
a parte da morfologia voltada para a análise macroscópica das estruturas que
compõem o corpo humano. É uma ciência teórico-prática, voltada para entender as
relações entre forma e função dos diferentes órgãos. Embora a dissecação e a
descrição ainda, formem a base da disciplina, uma maior ênfase na abordagem

funcional e nas aplicações clínicas vem sendo utilizada (Graaff, 2003), mais
acentuadamente.
Segundo Verri et al. (2008), as universidades buscam métodos e inovações
no ensino para atender a falta de conhecimentos dos seus alunos ingressantes, uma
vez que espera-se a formação de um profissional crítico e criativo. O museu de
Anatomia Humana e Comparada da Universidade Federal de Goiás - Campus de
Jataí é um exemplo bem sucedido desse tipo de espaço, pois desenvolve diversas
ações para promover a integração da universidade com a comunidade e a
popularização do conhecimento anatômico. Esse museu oferta cursos de extensão,
palestras, assessoria e permite o empréstimo de materiais instrucionais para
promoção de eventos. Outro espaço a ser citado é o museu de Ciências
Morfológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse ambiente são
desenvolvidas exposições e mostras itinerantes que abordam a morfologia dos
sistemas corporais em associação com assuntos diários da população, incluindo
alimentação, reprodução e doenças. Ambientes como estes tornam a aquisição de
conhecimentos aos alunos em idade escolar mais lúdica e interativa, além de
permitirem a exploração de tópicos atuais de forma interdisciplinar. Por outro lado,
tais atividades também permitem aos graduandos o exercício de habilidades como
disciplina, organização, planejamento e didática.
Uma vez que a educação pública brasileira necessita de medidas que
melhorem a qualidade do ensino oferecido aos alunos em idade escolar e aos
universitários, a Área de Anatomia Humana da UNIOESTE busca desenvolver
atividades de extensão que permitam a divulgação dos conhecimentos anatômicos
além dos limites da universidade (Torrejais et al., 2010). O desenvolvimento dessas
ações acadêmicas junto à população também desmistifica esse tema e,
consequentemente, auxilia na promoção da saúde (Moura et al., 2008).
Objetivos: a) Integrar a comunidade acadêmica da UNIOESTE às escolas de
ensinos fundamental e médio da região Oeste do Paraná; b) esclarecer dúvidas
sobre a forma e funcionamento dos órgãos e sistemas que constituem o corpo
humano; c) fornecer uma metodologia alternativa para o estudo anatômico, suprindo
a carência de recursos didáticos existentes nas instituições de ensino e, finalmente,
d) informar e conscientizar professores, alunos e a comunidade em geral sobre a
importância do material cadavérico como recurso didático e não apenas como objeto
de curiosidade.

Métodos: Este trabalho foi desenvolvido durante o período de maio a novembro de
2012 e envolveu a capacitação de estudantes dos cursos das Áreas Biológica e da
Saúde da UNIOESTE (Campus de Cascavel). As atividades foram desenvolvidas por
meio da realização de visitas das instituições de ensino junto à referida
Universidade. Durante tais visitas era realizada uma apresentação teórico-prática
pelos graduandos, com a duração de aproximadamente duas horas. Os temas
abordados na fundamentação teórica incluíram a origem e o respeito ao cadáver, os
métodos de conservação do cadáver e das peças cadavéricas isoladas, cursos de
graduação que estudam Anatomia Humana, conceito de Anatomia Humana, além da
organização geral do corpo humano e dos sistemas que o compõem. Nas atividades
práticas foi realizada a observação do cadáver, esqueleto articulado e desarticulado
(Fig. 1B) e de peças cadavéricas isoladas. Vários recursos didáticos como projetor
multimídia, maquetes do corpo humano, peças anatômicas isoladas, esqueleto
articulado e um cadáver humano devidamente preparado foram utilizados durante a
realização dessas apresentações (Fig. 1A e 1B).
A

B

Figura 1 - Visita de uma escola pública ao laboratório de Anatomia Humana. A: Aula
teórica; B: Exposição dos ossos do esqueleto humano

Resultados e Discussão: Durante o período de desenvolvimento do projeto foram
realizadas 61 visitas, totalizando 2.022 participantes de diversas instituições de
ensino e comunidade em geral (Tabela 1). Além dos 18 alunos de graduação,
participaram como colaboradores do projeto sete professores e quatro técnicos de
laboratório.
Os acadêmicos envolvidos nas atividades teórico-práticas eram dos cursos de
Ciências Biológicas Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia e
Medicina. Além do enriquecimento de sua formação acadêmica e curricular, tais

atividades de extensão permitem aos graduandos melhorar seu relacionamento
pessoal e interpessoal, ampliar seu contato com a comunidade e desenvolver sua
capacidade de comunicação com diferentes tipos de público (Ribeiro, 2005).
Em relação aos alunos atendidos por esse tipo de atividade, Araujo et al.
(2006) comenta que esses estudantes desejam observar aspectos que não estão
presentes nos livros didáticos quando se encontram em espaços não formais de
ensino. Nesse sentido, a sugestão é que os alunos sejam deixados à vontade para
apreciar o local, conversar com os colegas, entusiasmar-se em alguns momentos e
frustrar-se em outros. Assim, tais visitas permitem que a aprendizagem se dê por
livre escolha (Falk, 2001). É comum os alunos buscarem explicações, elaborarem
hipóteses e realizarem questionamentos sobre o que está sendo observado. Essa
troca de informações contribui tanto para o processo de aprendizagem como para o
estabelecimento de novas interações sociais entre os alunos dessas escolas.
As atividades de extensão universitária além de proporcionarem o
aprendizado para os estudantes, também permitem aos professores que
acompanham essas visitas revisar alguns conceitos anatômicos. Segundo Ferreira
et al. (1999), os professores consideram essas visitas satisfatórias, pois favorecem
seu aprendizado pessoal.
Os resultados obtidos neste estudo destacaram a importância da extensão
universitária em proporcionar meios alternativos de conhecimento à comunidade
extra-universitária (alunos e professores) e também para a qualificação profissional
dos graduandos, uma vez que os prepara para seu futuro profissional.
Tabela 1- Número de visitantes das instituições públicas e privadas de
Cascavel e regiões, que visitaram o Laboratório de Anatomia Humana, no
período de maio a novembro de 2012
Número de
visitas
37

Número de
visitantes
1.134

Instituições Privadas de Cascavel e
Região

06

258

Instituições Públicas das Regiões
Oeste e Sudoeste do Paraná

18

630

Total

61

2.022

INSTITUIÇÕES
Instituições Públicas do Município de
Cascavel

Conclusões: As visitas proporcionaram aos alunos e à comunidade em geral uma
oportunidade para complementarem seu conhecimento sobre Anatomia Humana.
Além disso, essa atividade despertou o interesse dos alunos para a procura de
fontes e espaços alternativos para o aprimoramento de seus estudos, bem como
auxiliaram no esclarecimento de dúvidas sobre a escolha vocacional futura. O
dinamismo desse projeto também mostrou o potencial e a motivação dos alunos de
graduação em realizar projetos que visam à inclusão social e a popularização do
conhecimento anatômico e científico como um todo.
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Resumo: As ações de promoção à saúde devem envolver uma atuação intersetorial
pactuada, visando o desencadeamento de ações articuladas em comunidades e
grupos populacionais específicos, com vistas a promover comportamentos e estilos
de vida saudáveis. Nesta perspectiva, as ações preventivas são definidas como
intervenções orientadas que buscam evitar o surgimento de doenças específicas, e
contribuem para reduzir a incidência e a prevalência nas populações, sendo
elaboradas com base no conhecimento epidemiológico. Desta forma, a partir do
conhecimento das doenças de maior prevalência no efetivo da Polícia Militar de
Cascavel, bem como, a prevalência das doenças na região de Cascavel,
desenvolvemos a I Feira de Saúde, que teve como objetivo levar informações de
saúde para os policiais militares e sua família, durante a semana de aniversário do
6º Batalhão de Polícia Militar do Paraná. Foram realizadas atividades de orientação
de doenças crônicas e neoplasias, controle do tabagismo e saúde bucal, para cerca
de 250 pessoas. Além das orientações, realizamos exame físico intra-bucal para
prevenção do Câncer Bucal em 10 pessoas, escovação supervisionada em 47
crianças, aferição da pressão arterial em 39 pessoas e teste de caminhada em 10
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pessoas fumantes. O desenvolvimento desta atividade, além de benefícios para
população, possibilitou a articulação da extensão com o ensino e a pesquisa,
favorecendo a integração entre os alunos da área da saúde e com a comunidade
externa, contribuindo com a formação de futuros profissionais atentos à realidade
social em uma perspectiva mais humanista, solidária e ética.
Contexto da ação
Para o Ministério da Saúde as ações e programas de promoção à saúde
devem envolver uma atuação intersetorial pactuada, visando o desencadeamento de
ações articuladas em comunidades e grupos populacionais específicos. Para isto é
necessária metodologia e linguagem acessíveis, de modo que profissionais e
acadêmicos da área da saúde consigam transmitir o conhecimento científico a
diferentes setores da população, proporcionando a mudança de opinião e inserindo
novos hábitos com o objetivo de promover comportamentos e estilos de vida
saudáveis (GADOTTI, 2000).
No âmbito acadêmico, a extensão universitária permite que os estudantes
levem para a sociedade o conhecimento adquirido dentro da universidade e ao
mesmo tempo permite uma integração com a comunidade (BRASIL, 2002).
As iniciativas que possam promover saúde e prevenir os riscos e doenças
contribuem para a melhoria do sistema de saúde público, uma vez que grande parte
das doenças são preveníveis. Nesta perspectiva, as ações preventivas são definidas
como intervenções orientadas que buscam evitar o surgimento de doenças
específicas, e contribuem para reduzir a incidência e a prevalência nas populações,
sendo elaboradas com base no conhecimento epidemiológico (CZERESNIA, 2003).
O câncer de mama, por exemplo, é o mais freqüente entre as mulheres, o
segundo tipo mais frequente no mundo e no Paraná, as estimativas de 2012
apontavam a ocorrência de 55,83 novos casos/100 mil mulheres (Brasil, 2011).
Ainda segundo o INCA (2011), o índice de mortalidade da doença em 2010 foi
de 12.852 pessoas, sendo 147 homens e 12.705 mulheres. Esta taxa elevada, muito
provavelmente ocorre porque a doença ainda é diagnosticada em estágios
avançados, pois se diagnosticada e tratada precocemente o prognóstico é
relativamente bom. Os diversos fatores de risco e as características genéticas que
estão envolvidas na etiologia do câncer de mama dificultam sua prevenção primária.
Por tanto, é importante conhecer a doença e conscientizar sobre a necessidade de
consultas periódicas a um profissional da saúde qualificado, para que seja possível a
detecção precoce (BRASIL, 2011).
O câncer de boca também é uma doença bastante incidente, com índice de
mortalidade, segundo o INCA (Brasil, 2011), de 4.891 casos em 2010, sendo 3.882
homens e 1.009 mulheres. Dados de 2012, no Paraná, mostram uma taxa bruta de
incidência de neoplasia maligna na cavidade oral de 12,30 casos para cada 100 mil
homens. Nas mulheres este número cai para 3,17 casos para cada 100 mil
mulheres. É a patologia mais grave que afeta a boca e ainda é pouco conhecida da
população em geral.
Os principais fatores de risco para o câncer de boca são: tabagismo, etilismo
e radiação solar. Além disto, observa-se em indivíduos com a doença, uma higiene

bucal precária e dieta desregulada. Por tanto, evitar a exposição aos fatores de
risco, manter uma higiene bucal adequada e dieta regulada são importantes para a
prevenção primária deste câncer. A visita periódica ao dentista, também favorece o
diagnóstico precoce, pois permite identificar lesões suspeitas (BRASIL, 2011).
Os dados epidemiológicos do câncer bucal no Brasil, além dos piores
resultado das reabilitações em casos avançados da doença e com menor sobrevida
de seus doentes, evidenciam a importância da inclusão da educação em saúde e da
prevenção nas atividades dos profissionais da saúde (AlMEIDA, et al., 2011).
Um comportamento de risco, bastante incidente na população e que pode
levar a aproximadamente 50 doenças, de acordo com o INCA, é o tabagismo. O
tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal
causa de morte evitável no mundo. Estima-se que a incidência de fumantes seja um
terço da população mundial, ou seja, um bilhão e 200 milhões de pessoas. O índice
de mortalidade devido ao uso do tabaco corresponde a 4,9 milhões de mortes anuais
(INCA, 2013b).
Juntamente com o tabagismo, a hipertensão arterial também é um fator de
risco para outras doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Uma pesquisa
do Ministério da Saúde mostra que a proporção de brasileiros diagnosticados com
hipertensão arterial aumentou nos últimos cinco anos, passando de 21,6%, em 2006,
para 23,3%, em 2010 (BRASIL, 2013). Medidas de contenção se justificam não
apenas no diagnóstico e tratamento da doença já instalada, mas principalmente na
implementação de estratégias de prevenção (MAGALHÃES et al., 2010).
Detalhamento das atividades
A partir do conhecimento das doenças de maior prevalência no efetivo da
Polícia Militar de Cascavel, bem como, a prevalência das doenças na região de
Cascavel, desenvolvemos a I Feira de Saúde, que teve como objetivo levar
informações de saúde para os policiais militares e suas famílias, esclarecendo
dúvidas e incentivando hábitos saudáveis durante a semana de aniversário do 6º
Batalhão de Polícia Militar do Paraná.
A Feira de Saúde contou com a colaboração de acadêmicos dos cursos de
Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia e Farmácia da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE) abordando respectivamente tais temas: Câncer de
Mama, Câncer de boca e Higiene Bucal, Tabagismo e Hipertensão Arterial.
Os estudantes de Fisioterapia, para falar sobre o tabagismo, ordenaram a
apresentação de suas informações de forma dinâmica. Primeiramente, perguntavase ao participante qual bem material era desejado por ele naquele momento e o seu
valor de mercado. Depois estavam expostas substâncias como formol, naftalina,
produtos de limpeza, veneno para ratos, solvente de tintas, entre outros, que
representavam alguns dos mais de 4.700 componentes do cigarro (Figura 1). Em
seguida, através de um banner, demonstravam-se os efeitos destas e de outras
substancias em cada parte do corpo, falava-se sobre a nicotina que é responsável
pela dependência do tabaco e as doenças conseqüentes deste hábito (Figura 2).

Figura 1 – Exposição de produtos
químicos presentes no cigarro.

Figura 2 – Banner explicativo sobre dependência do tabaco.

Na sequência, os participantes eram esclarecidos sobre os tipos de
dependência nicotínica em relação ao tabagismo e aplicado nos fumantes o Teste de
Fagerström, que visa analisar o grau de dependência da nicotina. Alguns
participantes eram convidados a realizar o Teste de Caminhada de Seis minutos
(TC6), para avaliar o grau de limitação existente em relação a sua capacidade física
submáxima, no qual o hábito de fumar pode acarretar prejuízos. Por meio de outro
banner, mostrava-se o que acontecia com o corpo humano minuto a minuto ao parar
de fumar. E por fim, eram apresentados métodos para parar de fumar e calculado,
aproximadamente, quantas carteiras cigarros equivalia o bem material desejado pelo
indivíduo citado no início.
Já os estudantes de odontologia realizaram escovação supervisionada com
as crianças (Figura 3) e orientações e exame bucal para prevenção do câncer nos
adultos (Figura 4).

Figura 3 – escovação supervisionada

Figura 4 – orientação e exame bucal

A pressão arterial foi aferida pelos estudantes do curso de farmácia (Figura 5),
que passavam orientações sobre o uso de medicamentos também para controle da
hipertensão, enquanto os estudantes do curso de enfermagem, faziam orientações
sobre o câncer de mama para as mulheres (Figura 6), e câncer de próstata para os
homens.

Figura 5 – Aferição da pressão arterial

Figura 6 – Orientação sobre câncer de mama

Análise e discussão
Participaram da Feira da Saúde cerca de 250 pessoas, que receberam as
orientações e material educativo. Com relação aos exames realizados registramos
que o exame físico intra-bucal para prevenção do Câncer Bucal foi realizado em 10
pessoas, a escovação supervisionada em 47 crianças, a aferição da pressão arterial
em 39 pessoas, e o Teste de Caminhada de 6 minutos em 10 pessoas e o Teste de
Fagerström em 10 pessoas.
Considerações finais.
O desenvolvimento desta atividade, além de benefícios para população,
possibilitou a articulação da extensão com o ensino e a pesquisa, favorecendo a
integração do aluno com a comunidade acadêmica e com a comunidade externa,
contribuindo com a formação de futuros profissionais atentos à realidade social em
uma perspectiva mais humanista, solidária e ética.
O fato de esta atividade ser direcionado ao efetivo da Polícia Militar e seus
familiares, faz com que as informações sejam úteis não apenas para a mudança de
hábitos nas famílias e no efetivo, mas também, para subsidiar o trabalho dos
policiais como multiplicadores junto à comunidade.
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FEIRA DE CIÊNCIAS NO PAMPA GAÚCHO – DOM PEDRITO/RS

Área Temática: Educação
Viviane de Almeida Lima1(Coordenador da Atividade de Extensão)
Ticiane da Rosa Osório2
Bianca Maria de Lima3

Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Feira de Ciências, formação continuada, Ciências da Natureza.
Resumo:
A Feira de Ciências pode ser considerada tanto uma atividade pedagógica quanto
cultural motivadora para o ensino e a prática científica no contexto escolar
(FENACEB, 2006). O projeto de Extensão “Feira de Ciências do Pampa Gaúcho –
Dom Pedrito” pretende contribuir significativamente à melhoria da qualidade do
ensino e aprendizado do Município, através de uma parceria entre a Universidade
Federal do Pampa - Unipampa e a Secretaria Municipal de Educação estimulando a
formação inicial e continuada com práticas pedagógicas mais contextualizadas,
interdisciplinar e motivadora à área ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza.
O projeto será desenvolvido metodologicamente através de pesquisa documental e
de campo para entender como tem sido desenvolvido a Feira de Ciências no
Município e através de questionários aplicados nas reuniões com os professores da
rede municipal onde serão discutidos e abordados temas relacionados ao
desenvolvimento e aplicação do Projeto nas escolas da rede pública e privada. O
referido projeto pretende qualificar a Feira de Ciências Municipal de Dom Pedrito/RS
visualizando esta atividade como uma oportunidade de aprendizagem e de
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construção do conhecimento científico no ambiente escolar que venha a contribuir
tanto para os alunos e professores, bem como para a comunidade do Município.
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES: PROMOVENDO
INTERAÇÃO ENTRE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E
ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIOESTE – FB.
Área Temática: Educação
Célio Roberto Eyng1(Coordenador do projeto)
Karin Cozer de Campos2
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Roseli de Fátima Rech Pilonetto4
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação; Pedagogia; Formação de professores.
Resumo: O Projeto de extensão “Formação inicial e continuada de professores:
promovendo interação entre professores da rede pública de ensino e acadêmicos do
curso de Pedagogia”, teve como objetivo a integração entre formação inicial e
continuada e envolveu profissionais da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental da rede pública de ensino do município de Francisco Beltrão e
acadêmicos do Curso de Pedagogia da Unioeste/Francisco Beltrão de diferentes
municípios da Região Sudoeste do Paraná. Proporcionamos a inserção de
acadêmicos no espaço profissional de atuação da Pedagogia para troca de
experiências com professores da rede de ensino e aquisição de conhecimentos
sobre a realidade escolar. Também, realizamos dois cursos de formação de
professores, um voltado para a Educação Infantil e o outro para os Anos Inicias do
Ensino Fundamental – Arte, que contemplaram o estudo de referenciais teóricometodológicos, a reflexão sobre a prática pedagógica, o desenvolvimento de
práticas pedagógicas conjuntas na escola, a confecção de materiais didáticos e a
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elaboração de planejamentos e relatos de experiência. Deste trabalho resultou o
livro “Arte, Literatura Infantil e Brincadeira: relato de práticas pedagógicas na
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental no município de Francisco
Beltrão” (no prelo) a ser socializado na continuidade do projeto. Concluímos que as
atividades extensionistas contribuíram para a integração entre universidade e escola,
pois promoveram o compartilhamento de saberes por meio de ações conjuntas entre
professores da Unioeste, acadêmicos do curso de Pedagogia e professores da rede
municipal de Francisco Beltrão.
Introdução
A partir da realização de projetos de pesquisa e extensão que demarcaram a
inserção do GPECI (Grupo de Pesquisa em Educação, Crianças e Infâncias) na
rede municipal de educação de Francisco Beltrão definimos pelo desenvolvimento
de um projeto de extensão pautado pela ideia de articular ações de formação inicial
e continuada, envolvendo acadêmicos do Curso de Pedagogia e professores da
rede de ensino. O projeto “Formação inicial e continuada de professores:
promovendo interação entre professores da rede pública de ensino e
acadêmicos do Curso de Pedagogia” foi encaminhado ao EDITAL PROEXT 2010
- Edital n° 05 e contemplado com recurso financeiro para sua execução que estava
prevista para 2011. Seu principal objetivo consistiu em: “Promover a integração entre
formação inicial e continuada de professores, envolvendo professores da Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino do
município de Francisco Beltrão e acadêmicos do Curso de Pedagogia da
Unioeste/Francisco Beltrão oriundos de diferentes municípios da Região do
Sudoeste do Paraná”.
Compreendendo a inegável importância da qualificação dos professores,
através de processos de formação, o projeto previa a realização de dois cursos,
integrando formação inicial e continuada, com profissionais da Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, da rede pública de ensino do município de
Francisco Beltrão e acadêmicos do Curso de Pedagogia da Unioeste/Francisco
Beltrão de diferentes municípios da Região Sudoeste do Paraná. A proposta, desde
sua criação, tinha em vista envolver os sujeitos, acadêmicos e professores, em
estudos de referenciais teórico-metodológicos, reflexão sobre a prática pedagógica,
desenvolvimento de práticas pedagógicas conjuntas na escola, culminando na
organização de uma produção escrita para a socialização das experiências geradas
no processo de formação.

Compartilhamos a compreensão de que as atividades de extensão
desempenham um importante papel, constituindo-se em meio importante que a
universidade encontra de garantir a integração com a comunidade. Nessa
perspectiva, consideramos fundamental realizarmos atividades que integrem
professores da rede, acadêmicos do Curso Pedagogia, professores/pesquisadores
do curso, com o objetivo de socializar estudos atualizados a partir de pesquisas
empreendidas na área da educação, o que teve em vista o referido projeto. Essa
aproximação é importante, pois, os professores da rede, ampliam sua formação, não
limitada apenas àquelas em serviço, entram em contato com conhecimentos
atualizados, oriundos de pesquisas da área; os acadêmicos conhecem melhor a
escola, não apenas como observadores ou estagiários, mas têm maior contato com
a instituição de ensino e com professores, contribuindo para as discussões com
seus questionamentos sobre a prática, pois estes fazem com que todos envolvidos
no processo reflitam sobre determinadas situações, assim como, contribuem para as
discussões

por

estarem

no

processo

de

formação;

os

professores/pesquisadores/extensionistas agregam novos questionamentos às
pesquisas já realizadas, dando origem a novas pesquisas e à produção de
conhecimento.
Como o processo de construção de um trabalho é dinâmico e, algumas
vezes imprevisível, o projeto é o resultado de um tecer de muitas mãos. Pensado
em 2010, somente obteve a liberação financeira para sua execução em 2012, com
isso, a equipe inicial, incluindo a coordenação, necessitou ser substituída em função
de suas atividades de qualificação profissional. Dessa forma, outros componentes
do grupo se responsabilizaram por colocar em prática o desafio proposto. Assim
como, outros estudantes foram incorporadas ao trabalho como bolsistas.
Desenvolvimento
Considerando as características desse novo grupo de pesquisadores, e o
levantamento de necessidades junto à coordenação pedagógica da rede municipal
de ensino de Francisco Beltrão, as atividades planejadas sofreram algumas
alterações, contudo mantendo o cerne dos objetivos propostos na versão do projeto
elaborada em 2010. A principal alteração ocorreu na definição dos cursos que
tiveram seu enfoque redefinido, manteve-se a mesma estrutura do projeto que
previa os cursos de formação de professores, a criação de um laboratório e a

produção de livro de relato de experiências.
Desse

modo,

a

organização

e

as

atividades

trabalhadas

foram

sistematizadas em três eixos:
1 – Realização de cursos para os professores da rede municipal de ensino e
acadêmicos do Curso de Pedagogia: foram realizados dois cursos, um voltado para
a Educação Infantil, “Práticas pedagógicas na Educação Infantil: Literatura Infantil,
Jogos e Brincadeiras” e outro voltado para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
“Práticas Pedagógicas no ensino da Arte (Anos Iniciais do Ensino Fundamental)”,
cursos totalizando 60 horas cada um.
As atividades dos cursos envolveram palestras, oficinas, grupos de estudo,
leituras em grupo e individuais, produções escritas, realização de atividade prática
com as turmas dos professores e registro, observação e análise das atividades
práticas. Foram utilizados recursos diversos, tais como, vídeos, multimídia, assim
como, diferentes materiais para a elaboração de material didático-pedagógico,
acessíveis às instituições de ensino participantes do projeto.
O curso intitulado “Práticas pedagógicas na Educação Infantil: Literatura
Infantil, Jogos e Brincadeiras” foi estruturado com 32 horas presenciais: 14 horas
não-presenciais, para organização e realização de atividades no contexto escolar, e
14 horas coorientadas, para a sistematização do trabalho desenvolvido. As temáticas
desenvolvidas contemplaram questões teóricas e práticas do trabalho pedagógico
na Educação Infantil, sistematizadas da seguinte forma:
 O desenvolvimento infantil na perspectiva da Teoria da Atividade;
 O brincar e a imaginação;
 A Literatura Infantil e o desenvolvimento da linguagem na criança;
 Jogos teatrais na educação infantil;
 O brincar na educação infantil.
O curso intitulado “Práticas Pedagógicas no ensino da Arte (Anos
Iniciais do Ensino Fundamental)”, ministrado pelo professor Célio, foi estruturado
com a carga horária de 20 h/a presenciais: 20 h/a de intervenção pedagógica no
contexto escolar, e 20 h/a coorientadas, para a sistematização dos resultados
obtidos com a intervenção pedagógica realizada. As temáticas trabalhadas foram:

 Abordagem histórico-cultural das práticas pedagógicas “standart” no
ensino da Arte;
 A sensibilização ao meio ambiente como proposta metodológica no
ensino da Arte;
 Leitura e releitura de imagens, sons e movimentos;
 O recurso didático da expressão paralela no ensino da Arte;
 Do gesto ao musical: uma proposta de musicalização cênica.
2) Estruturação e utilização do Laboratório de Estudos sobre Práticas
Pedagógicas para a Criança, alocado na Unioeste/Campus Francisco Beltrão,
composto pelos equipamentos adquiridos pelo grupo como parte do projeto. O
Laboratório tem como objetivo formar um acervo de pesquisas e materiais para
fundamentar e orientar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, servindo como
um espaço para pensar a prática pedagógica. Para isso, define como trabalhos
desenvolvidos ao longo do projeto e posteriormente:
 Organização de fontes bibliográficas sobre criança, infância e
educação, através de pesquisa em bibliotecas e ou banco de teses e
dissertação, disponíveis no meio digital;
 Compilação e catalogação de materiais didático-pedagógicos;
 Elaboração de materiais didático-pedagógicos, pelas bolsistas de
extensão, deixando-os disponíveis para empréstimo aos acadêmicos e
professores da rede.
3) Produção de Livro de Relato de Experiências intitulado “Arte, Literatura Infantil
e Brincadeira: relato de práticas pedagógicas na Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental no município de Francisco Beltrão”. Ele é resultado da
produção escrita, organizada ao final do projeto, tem como objetivo a socialização
das experiências geradas no processo de formação, contendo a sistematização,
análise e reflexão com base em referenciais teóricos. Esses relatos foram
organizados a partir da realização de práticas pedagógicas pelos professores da
rede, com a colaboração dos acadêmicos participantes dos cursos. Para isso, foi
sistematizado um processo de planejamento, observação, registro e reflexão das
atividades realizadas.

O livro expressa a articulação teoria e prática, em que as vivências dos
professores em suas próprias salas de aula são estabelecidas juntamente com um
processo de discussão teórica, no sentido de refletir como a atividade pedagógica se
relaciona com a tendência pedagógica escolhida pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura – SMEC.

Assim, os professores planejaram atividades

pedagógicas, a partir das discussões no curso de formação, para aplicação em sala
de aula, acompanhados pelos acadêmicos/as do Curso de Pedagogia, que
participaram do projeto.
Dessa forma, este livro, que apresenta os relatos de experiências
pedagógicas desenvolvidas durante o curso, tem um importante significado,
representa um espaço de aproximação entre a universidade – Unioeste – e a
comunidade – rede municipal de ensino de Francisco Beltrão, tornando-se o
resultado de um importante projeto de formação de professores. Por fim, tem o
sentido de um trabalho árduo, realizado em conjunto por professores que,
superando as condições objetivas da escola pública atual, procuram discutir a
prática pedagógica como meio de contribuir para a qualidade da educação de
nossas crianças.
Considerações finais
O Projeto de extensão “Formação inicial e continuada de professores:
promovendo interação entre professores da rede pública de ensino e acadêmicos do
curso de Pedagogia” atendeu 50 participantes diretos (professores e acadêmicos),
professores e alunos dos CMEI’s do município de Francisco Beltrão, professores e
alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (uma estimativa de 800 pessoas
atendidas indiretamente). Deste trabalho resultou o livro “Arte, Literatura Infantil e
Brincadeira: relato de práticas pedagógicas na Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental no município de Francisco Beltrão” (no prelo) a ser socializado
na continuidade do projeto. Concluímos que as atividades extensionistas
contribuíram para a integração entre universidade e escola, pois promoveram o
compartilhamento de saberes por meio de ações conjuntas entre professores da
Unioeste, acadêmicos do Curso de Pedagogia e professores da rede municipal de
Francisco Beltrão.

GÊNEROS ORAIS: AS CANTIGAS DE RODA E OS JOGOS TRADICIONAIS NO
ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
Coordenador a: Thais Priscila Silva de Oliveira- UNIPAMPA
thais.pri.silva@hotmail.com
Orientadora: Prof.ª Dra. Cristina Pureza Duarte Boéssio
Agencia financiadora: CAPES
Este trabalho está vinculado ao Programa de Iniciação a Docência – PIBID 2009 –
Subprojeto Língua Espanhola, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES e tem como objetivo relatar e refletir sobre uma
experiência atual com a utilização dos gêneros orais – canções de roda e jogos
tradicionais – no ensino e aprendizagem de língua estrangeira, no caso o espanhol,
nos anos iniciais do fundamental. Vivemos na fronteira Jaguarão/RS/Brasil – Rio
Branco/Cerro Largo/Uruguai e, como professora e estudante do Curso de
Licenciatura em Letras Português/Espanhol, nos preocupamos com a valorização do
ensinoda língua espanhola nesta região já que não há uma política distinta para tal
neste contexto fronteiriço. Pelo fato de realizarmos estudos a respeito do ensinona
língua espanhola para crianças a mais de cinco anos na Universidade Federal do
Pampa – Campus Jaguarão, com o PIBID, temos a possibilidade de ministrar
oficinas de língua aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas do
município. Trabalhamos com foco na oralidade em uma perspectiva de aquisição da
língua (Krashen, 1982, 1985). Apresentamos a língua às crianças através de
atividades lúdicas e, assim, utilizamos como recursos facilitadores canções e jogos,
pois nosso objetivo principal com este trabalho é motivar os alunos a conhecerem
“outros mundos” que estão bem próximos do seu. Acreditamos que a prática do
ensino de língua estrangeira para crianças deve ganhar mais espaço entre as
políticas públicas, principalmente quando se trata de uma região de fronteira, onde o
Português e o Espanhol convivem no cotidiano da região.
Palavras-Chave: Fronteira; Ensino de língua Espanhola; Crianças.

GEOMETRIA E ÁLGEBRA COM FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS

Área Temática: Educação

Coordenador da Ação de Extensão: Edson Carlos Licurgo Santos

Autores: Edson Carlos Licurgo Santos; Henrique Alipio Perina;

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

Palavras-chave: Geometria, álgebra, computação.

Resumo:
Os processos de manipulação algébrica começam a fazer parte da rotina dos
estudantes no primeiro ano do ensino médio. Esta iniciação a álgebra pode fazer
parecer que a disciplina de matemática é inacessível, causando desinteresse pela
mesma. Um aliado importante no combate ao possível desinteresse pela disciplina
de matemática é a tecnologia. Além de jogos matemáticos oferecidos na Internet,
existem vários sistemas de álgebra computacional com poderosas e úteis
ferramentas aplicáveis a diversas áreas da matemática. Programas como Winplot,
Geogebra e wxMaxima, por exemplo, são gratuitos e de fácil acesso. Estamos
oferecendo aos alunos do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco (PREMEN) e
da UNIOESTE, cursos com algumas ferramentas computacionais que auxiliam no
desenvolvimento e aproveitamento das disciplinas de matemática, bem como
estimula o estudo de matemática de nível médio e superior.

Introdução:
Das dificuldades encontradas pelos alunos do ensino médio na disciplina de
matemática, destacam-se os processos de manipulação algébrica. Um importante

aliado no combate a essas dificuldades é a tecnologia. Servindo-se de ferramentas
computacionais gratuitas, como por exemplo, o Winplot ,o Geogebra e o wxMaxima,
o discente envolvido no projeto desenvolve na Escola Estadual Presidente Castelo
Branco (PREMEN) atividades relacionadas ao ensino da disciplina de matemática
(por exemplo: construção de gráfico de funções, operações com matrizes e
resolução de sistemas lineares). Por outro lado, o coordenador do projeto,
desenvolve na UNIOESTE atividades relacionadas ao ensino de cálculo, geometria
e álgebra, com as mesmas ferramentas.

Contexto da ação:
Tornar o estudo da disciplina de matemática mais acessível e atraente, através da
utilização de softwares matemáticos. Utilizar softwares matemáticos, como o
Winplot, o Geogebra e o wxMaxima, para desenvolver atividades relacionadas ao
ensino da disciplina de matemática (por exemplo: construção de gráfico de funções,
operações com matrizes e resolução de sistemas lineares), propiciando um melhor
aproveitamento da mesma. Disponibilizar ao aluno de ensino superior, ferramentas
computacionais que permitam o estudo de cálculo, geometria e álgebra de modo
mais atrativo.

Detalhamento das atividades:
O discente envolvido no projeto oferece aos alunos do ensino médio do Colégio
Estadual Presidente Castelo Branco de Toledo, cursos de álgebra computacional
com utilização dos sofwares citados anteriormente. São utilizados os laboratórios da
própria escola. Os cursos são ofertados a uma quantidade de alunos que suporta o
espaço físico do laboratório da escola. O critério de escolha é a frequência dos
alunos nas aulas de matemática, com preferência àqueles com maior dificuldade de
compreensão da disciplina de matemática. São ofertadas duas turmas. Os cursos
têm duração de 30 horas e as aulas são preparadas com a orientação do
coordenador do projeto. O coordenador do projeto oferece cursos de cálculo,
geometria e álgebra, com duração de 54 horas aulas, aos alunos de engenharia
química e química da UNIOESTE

Análise e discussão:

Anteriormente ao inicio das atividades com os alunos, foram necessários alguns
ajustes técnicos para a instalação dos softwares nas máquinas disponível na escola,
pois o sistema operacional utilizado é o Linux Educacional. O início das atividades
deu-se em fevereiro/2013 com a formação das turmas no colégio. O interesse pelo
curso é grande por parte dos alunos. É possível notar nos alunos das primeiras
turmas um aumento significativo do interesse pelos problemas proposto no curso e
nas aulas de matemática, bem como pela proposição de soluções com uso das
ferramentas computacionais. Atividades como a construção de gráficos, operações
com matrizes, resolução de equações e sistemas de equações são notadamente
prazerosas para alunos quando estes estão se servindo de ferramentas
computacionais.

Com o software adequado é possível passear pelo cálculo,

geometria e álgebra, relacionando-os, propondo novos problemas e criando novas
formas de resolvê-los.

Conclusões e considerações finais:
Como já estamos no terceiro ano do desenvolvimento do projeto, é possível
observar que, com a utilização de ferramentas tecnológicas, os alunos começam a
ter com a matemática, mas especificamente com a geometria e álgebra básica, uma
relação menos formal e mais lúdica. É possível notar em alguns alunos estão
amadurecendo matematicamente, sendo capazes de criar problemas e elaborar
roteiros para a solução dos mesmos. Os alunos da UNIOESTE conseguem
relacionar os conteúdos de cálculo, geometria e álgebra quando têm a disposição as
ferramentas computacionais utilizadas nos cursos oferecidos.

Referências Bibliográficas:
[1] ANDRADE, Doherty. Kit de sobrevivência em Cálculo. Disponível em:
http://www.dma.uem.br/kit/. Acesso em: 20/08/2009.

[2] BARROS, Rui Marcos de Oliveira. Hiperlivro de Cálculo: Índice Completo.
EDUEM - Editora da Universidade Estadual de Maringá, 2005.
[3] BARROS, Rui Marcos de Oliveira. Notas de Aula “Introdução ao software
Winplot”, 2006
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Forma de contato com a Ação:
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GRUPO DE ESTUDOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DO OESTE DO PARANÁ

Área Temática: Educação; Trabalho.
André Fernando Hein1
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: contabilidade pública; gestão pública; grupo de estudos.
Resumo: A Contabilidade Pública é um ramo da Ciência Contábil, que tem por
objetivo gerar e fornecer informações sobre o patrimônio público dos entes
municipais, estaduais e federais. Atualmente chamada pela legislação como
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) vem sofrendo alterações, que no
âmbito municipal entrarão em vigor no ano de 2013. Considerando que as novas
normas contábeis aplicáveis a esse setor resgatam conceitos da contabilidade
financeira, como por exemplo, o enfoque no “patrimônio”, inserem-se na
contabilidade pública, novos procedimentos e relatórios contábeis até então, não
exigidos. Diante das possíveis dificuldades a serem enfrentadas pelos contadores no
momento da operacionalização das novas normas, surge a necessidade de discutir
e disseminar o assunto entre os profissionais desta área. Ressalta-se que o
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio de um documento intitulado
“Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil”
propõe o desenvolvimento conceitual da Contabilidade aplicada ao setor público,
que depende, entre outras medidas, do reforço acadêmico nos cursos de graduação
em Ciências Contábeis e outras ações que visem à divulgação do conhecimento em
Contabilidade aplicada ao Setor Público. Portanto este projeto tem como objetivo
disseminar e discutir entre profissionais da contabilidade atuantes na área pública,
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), no
intuito de capacitar os contadores para aplicação de tais normas que passam a
vigorar no ano de 2013.

1

Mestre em Engenharia de Produção (UFSM); MBA em Gestão Empresarial (UNIPAR); Especialista
em Contabilidade Gerencial e Controladoria (UNIPAR); Graduado em Ciências Contábeis
(UNIOESTE), Professor do Curso de Ciências Contábeis, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas,
do campus de Marechal Cândido Rondon. Contato: andre.hein@unioeste.br

INTRODUÇÃO

A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação
destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza
econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto de
contabilização (IBRACON, 2008);
Como ciência, a contabilidade tem por objetivo gerar e fornecer informações aos
seus usuários, sobre o patrimônio das entidades, sejam elas privadas ou públicas.
O Patrimônio Público é o conjunto de bens e direitos dos entes federativos
(municípios, estados, distrito federal, ou da união). A NBCT 16.2 o conceitua como
sendo
[...] o conjunto de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não,
adquiridos, formados ou mantidos com recursos públicos, integrantes do
patrimônio de qualquer entidade pública ou de uso comum, que seja portador ou
represente um fluxo de benefícios futuros inerentes à prestação de serviços
públicos.

Já a Contabilidade Pública é definida pela mesma NBCT 16.2 como sendo a
macroestrutura

de

informações

sobre

registro,

avaliação,

evidenciação

e

transparência dos atos e dos fatos da gestão pública com o objetivo de orientar,
suprir o processo de decisão e a correta prestação de contas.
E é esta contabilidade aplicada ao setor público que atualmente está
passando por grandes mudanças, como explica Castro (2011, p. 100)
A contabilidade, no Brasil, sempre esteve dividida entre Pública (ou
Governamental) e Privada (ou Comercial); com leis, formação educacional e regras
específicas para cada setor. A edição das NBCASP destacando a importância dos
aspectos patrimoniais no setor público, sem perder de vista as peculiaridades dos
aspectos orçamentários, complementada pelas alterações na estrutura do Plano de
Contas do Setor Público, na reestruturação dos Anexos da Lei 4.320/64 e nas
mudanças na Lei 6.404/76 do setor privado, pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, estão
evidenciando aproximação entre as duas contabilidades, e ambas, em busca da
convergência com as normas internacionais.
Tendo em vista este cenário apresentado, o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) elaborou um documento chamado de “Orientações Estratégicas
para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil” (CFC, 2011) onde busca
promover o desenvolvimento conceitual, e a convergência às normas internacionais,

bem como o fortalecimento institucional da Contabilidade.
Através desse documento, o CFC estabeleceu 3 (três) grandes diretrizes
estratégicas,

desdobradas

em

macroobjetivos,

que

contribuem

para

o

desenvolvimento da Contabilidade aplicada ao Setor Público, cujas implantações
deverão ocorrer a partir da celebração de parcerias entre o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e instituições que atuam, de forma direta ou indireta, com a
Contabilidade aplicada ao Setor Público.
De acordo com o CFC (2011) a primeira diretriz é: Promover o
Desenvolvimento Conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil.
Já a segunda Diretriz: Estimular a Convergência às Normas Internacionais de
Contabilidade aplicadas ao Setor Público (IPSAS); e a Terceira Diretriz prevê o
fortalecimento institucionalmente da Contabilidade aplicada ao Setor Público.
Ainda para o CFC (2011) o desenvolvimento conceitual da Contabilidade
aplicada ao setor público depende, entre outras medidas, do reforço acadêmico nos
cursos de graduação em Ciências Contábeis, especialmente no que diz respeito à
ampliação de disciplinas e conteúdos didáticos relacionados.
E no que diz respeito a formação de um grupo de estudos em Contabilidade
Pública, cita-se um dos macroobjetivos da Diretriz 1: “VII. apoiar ações que visem à
divulgação do conhecimento em Contabilidade aplicada ao Setor Público”. Portanto,
este projeto vem de encontro aos interesses do Conselho Federal de Contabilidade.

CONTEXTO DA AÇÃO

Diante do exposto identificou-se através de uma reunião com contadores das
prefeituras dos municípios vizinhos a Marechal Cândido Rondon, interesse na
formação de um grupo de estudos sobre o assunto que possa proporcionar aos
participantes uma ampliação de seus conhecimentos sobre a Contabilidade Aplicada
ao Setor Público, bem como a interpretação das novas normas de contabilidade
pública, o que facilitará a operacionalização das mesmas.

OBJETIVOS

A partir da leitura das necessidades dos profissionais contábeis atuantes na
área pública da região oeste do Paraná, definiram-se os seguintes objetivos.

Objetivo Geral

Disseminar e discutir entre profissionais da contabilidade atuantes na área
pública, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBCASP), no intuito de capacitar os contadores para aplicação de tais normas que
passam a vigorar no ano de 2013.

Objetivos Específicos

a) Disseminar e discutir as mudanças ocorridas na legislação contábil;
b) Estudar e interpretar as novas NBCASP;
c) Discutir a operacionalização das NBCASP;

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Foram estudados e discutidos os seguintes assuntos:
a) Visão Geral sobre as mudanças ocorridas na Contabilidade Aplicada ao Setor
Público
b) Princípios de Contabilidade aplicados ao Setor Público
c) Composição do Patrimônio Público
d) Plano de Contas Padronizado
e) Variações Patrimoniais
f) Mensuração de Ativos e Passivos
g) Ativo Imobilizado
h) Reavaliação
i) Redução ao Valor Recuperável
j) Depreciação, Exaustão e Amortização
k) Ativo Intangível
l) Balanço Orçamentário e Financeiro
m) Demonstração de Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial
n) Demonstração de Fluxo de Caixa e de Resultado Econômico
o) DMPL e Notas Explicativas

p) Provisões
q) Dívida Ativa
r) Sistema de Informações Municipais – SIM AM 2013
s) Detalhamento dos módulos do Sistema SIM AM 2013

Estes assuntos tiveram uma abordagem teórica e conceitual, conduzida pelo
coordenador do projeto, e na sequência foi promovida ampla discussão para
identificar as eventuais dificuldades para implementar as normas contábeis nos
municípios.
Os encontros do grupo de estudo foram quinzenais, com duração de 3 horas,
em sala disponibilizada pela Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon. A
carga horária total foi de 60 horas.

CONCLUSÕES

O projeto teve como objetivo disseminar e discutir entre profissionais da
contabilidade atuantes na área pública, as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), no intuito de capacitar os contadores para
aplicação de tais normas que passam a vigorar no ano de 2013.
Sua realização justifica-se pelo fato de a Contabilidade Aplicada ao Setor
pública estar passando por muitas mudanças, em função da adoção por parte do
Brasil das normas internacionais de contabilidade.
Durante a execução do projeto, foram promovidos encontros com os
Contadores e assessores dos órgãos públicos da administração direta, prefeituras e
câmaras municipais dos municípios:
a. Marechal Cândido Rondon;
b. Quatro Pontes;
c. Nova Santa Rosa;
d. Mercedes;
e. Entre Rios do Oeste;
f. Pato Bragado;
g. Maripá;
h. Palotina;

i.

Capitão Leônidas Marques.

Nas reuniões que foram realizadas normalmente no campus da Unioeste de
Marechal Cândido Rondon, o coordenador preparou e apresentou um referencial
teórico e de legislação e posteriormente, eram debatidos os assuntos abordados na
reunião, com o intuito de verificar a operacionalização das novas normas contábeis,
bem como identificar principais problemas e dificuldades previstas para sua
implantação, que deve ser realizada a partir de Janeiro de 2013.
Destaca-se ainda a participação do Diretor de Contas Municipais do Tribunal
de Contas do Estado do PR, e dois técnicos do TCE-PR, que estiveram presentes
em um dos encontros do grupo para sanar dúvidas dos participantes com relação ao
Sistema de Informações Municipais – SIM AM 2013. Destaca-se ainda a
apresentação dos resultados deste projeto em Evento promovido pelo CRC-PR em
Curitiba no dia 28/11/2012. Considera-se que os objetivos propostos foram atingidos.
Para projetos futuros busca-se a consolidação do grupo de estudo e a
ampliação do número de participantes.
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GRUPO DE LEITURA
Área - Educação
Coordenador: Martha Ribeiro Parahyba
Pôster
Palavras-chave: Leitor, Leitura, Literatura
Resumo: a discussão sobre a leitura entre jovens e adultos fora do ambiente
acadêmico e/ou escolar propicia discussões de amplitude vária, em função das
inúmeras possibilidades que a mídia digital tem oferecido. Na atualidade há uma
variedade de leitores... de celular, de computadores, tablets, notebooks, gibis,
formulários, outdoors, periódicos, manuais , a identificar uma modalidade de leitor
distante da visão mais comum, sentado em uma cadeira, ou estendido em uma
cama, com um livro, a ler em silêncio. Esse projeto de extensão tem como
finalidade promover a formação de um grupo de leitura, que permita potencializar a
experiência do indivíduo-leitor, da reflexão crítica – do eu interior e do outro, por
intermédio da leitura e debate do texto escrito, em qualquer formato. E com a
formação dos grupos de leitura confrontar opiniões diversas, desenvolver a
habilidade de ouvir o que o outro tem a dizer; desenvolver a competência de falar
em público e manter-se confiante para a exposição e debate de ideias. Haja vista
que a formação de um grupo de leitura com objetivo exclusivo de debate de ideia é
uma iniciativa pouco frequente em nossa cidade, inicialmente, o projeto traz para o
debate a leitura das obras literárias propostas para o vestibular da Unioeste (20132014), desenvolvido em parceria com o SESC-FOZ, e a partir desse grupo inicial
fortalecer os laços das práticas de leitura e debates em grupo. A metodologia de
desenvolvimento do projeto organiza-se em sessões semanais de leitura de textos
literários, no espaço cedido pelo SESC-FOZ. Espera-se que o grupo se mantenha
coeso e que as leituras promovidas alcancem o objetivo esperado de reflexão crítica
e despertem interesse nos participantes, de modo a atrair novos leitores, para a
formação de novos grupos de leitura.
(prof.marthaparahyba@gmail.com; 45 3029-0399)

INCUBADORA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS E ORGANIZAÇÕES
SOLIDÁRIAS
CERIMONIAL E PROTOCOLO - OPERACIONALIZAÇAO

Área Temática: Educação

Aurelinda Barreto Lopes, Me
Turismo/CCSA/Foz

Modalidade: OFICINA
Palavras-chave: Turismo Comunitário, Economia Solidaria e Tecnologia Social, Eventos, Cerimonial.
.
Resumo: A INDIOS busca desenvolver suas atividades fundadas nas temáticas
oriundas dos Direitos Humanos, da Educação e Cultura, da Economia Solidária, da
Inclusão Social e do Turismo Sustentável. Desenvolvendo ações que atendam as
demandas sócio-ambientais das comunidades a serem atendidas, atuando de forma
articulada entre a sociedade civil organizada e o poder público, no desenvolvimento
de suas políticas participativas. Instrumentalizando os agricultores familiares e os
atores dos empreendimentos solidários apontados pelas entidades parceiras e
beneficiárias, para que possam gestionar seus recursos através das ferramentas da
economia solidária; da educação e da prática sócio ambiental; da alimentação
saudável e adequada, da inclusão social e do turismo no espaço rural e comunitário.
.
Texto: O modelo industrial e tecnológico utilizado nas três ultimas décadas,
baseado no uso permanente dos recursos naturais da terra, tem fomentado o
consumo de recursos, produtos e serviços de forma inadequada, causando
diversos danos sociais e ambientais, gerando muitos resíduos e desperdícios
energéticos com isso vem promovendo o esgotamento dos recursos existentes
meio ambiente e o empobrecimento econômico e sócio cultural da população. Com
a criação do MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e do MTur (Ministério do
Turismo), novas políticas públicas surgiram voltadas ao desenvolvimento agrário
(de atendimento ao pequeno produtor rural e familiar) e ao turismo sustentável e de
inclusão social ( de atendimento ao turista e aos agentes envolvidos no
desenvolvimento sócio econômico ambiental local). Políticas essas, que articuladas
com as políticas traçadas pelo MMA (Ministério de Meio Ambiente) e o pelo MDS

(Ministério do Desenvolvimento Social) ganham força e unidade para caminhar na
mesma direção, diante de seus objetivos. Nas comunidades rurais ou marginais
dos municípios da região oeste lindeiros do lago de Itaipu nas últimas décadas
promovidas por políticas governamentais inadequadas de financiamento de
insumos externos às unidades produtivas - (adubos químicos, agrotóxicos,
sementes híbridas), de mecanização e de ampliação das áreas de monocultura
está minando as bases de sustentação da agricultura familiar tradicional e seus
esquemas próprios de segurança alimentar, percebidos principalmente pela gradual
desintegração da cultura campesina e seu agroecossistema tradicional. Como
conseqüência desse processo de perda da autonomia produtiva, a oferta de
alimentos, antes abundante e de origem “pulverizada”, passou a operar de forma
concentrada em sistemas de produção, beneficiamento e distribuição de alimentos.
Porém, inúmeros agricultores familiares que desenvolveram sistemas de produções
ecológicas resistiram a esta tendência fatídica, voltando a sua produção para os
mercados locais na lógica da cooperação/integração com os consumidores,
buscando fundamentalmente: facilitar o acesso ao alimento ecológico
(democratizar, popularizar e massificar o consumo de produtos ecológicos);
Produção de alimentos saudáveis com baixo custo; agregar valor ao alimento
através da agroindustrialização; encurtar a distância entre agricultores e
consumidores através das visitações e do fomento ao turismo sustentável,
estabelecendo relações de comercio solidário entre eles; valorizar os serviços
sócio-ambientais gerados pela agroecologia e pelo turismo no espaço rural
sustentável; Partilhar os benefícios da comercialização de produtos e serviços
entre os envolvidos; estimular a cooperação, a transparência nos atos e atitudes e
a complementaridade entre os envolvidos; incluir agricultores e consumidores no
mercado justo e solidário. Assim, um dos caminhos que se desenha para promover
este processo é a articulação entre os conceitos e práticas, da agroecologia com os
da economia popular de organizações solidária. Diante do exposto e para dar uma
visão mais ampla do trabalho a ser desenvolvido estaremos também procurando
desenvolver noções de Eventos, Cerimonial e Protocolo aos envolvidos no
programa.
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O acesso e o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no contexto das
escolas públicas têm sido impulsionados por incentivos e projetos de Inclusão digital
(MELO et al., 2012a; SALDANHA e MELO, 2012). Neste processo, é importante o
apoio e a instrução no uso dessas tecnologias. O presente trabalho visa relatar as
atividades do projeto de extensão “info.edu: tecnologias da informação e
comunicação em comunidades escolares de Alegrete”, que ocorreram na Escola
Municipal de Educação Básica Eurípedes Brasil Milano no ano de 2012 (DAL
FORNO et al., 2012). Concebido pelo Grupo de Estudos em Informática na
Educação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), o projeto teve como
objetivo geral incentivar o uso da informática no cotidiano das escolas participantes
(MELO et al., 2012b). Cada bolsista do projeto deslocava-se até a escola definida
como seu espaço de atuação para ministrar oficinas, combinadas previamente com
a comunidade escolar atendida, e para apoiar atividades de informática na
educação. Além disso, havia reuniões periódicas entre os bolsistas e demais
integrantes da equipe, a fim de realizar o acompanhamento das atividades e o
planejamento de ações. A ação principal realizada nas escolas foi a oferta das
oficinas, com o objetivo de contribuir no processo de inclusão digital e na formação
de professores, de estudantes e da comunidade do entorno da escola, distribuídos
em três turmas – uma para cada público-alvo. As oficinas eram organizadas em
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quatro momentos: contextualização, discussão, prática e avaliação. Como resultado
do projeto, constatou-se que os participantes desenvolveram maior autonomia e
segurança no uso do computador e das demais tecnologias abordadas; e
professores passaram a utilizar o laboratório de informática com mais frequência
para apoiar suas atividades. Adicionalmente, as oficinas de “Tecnologia Assistiva”
instigaram os professores a utilizarem a sala de recursos multifuncionais no apoio ao
aprendizado de estudantes com deficiência. A presença de discentes da
Universidade nas escolas propiciou a troca de experiências e o contato mais direto
das escolas de educação básica com a UNIPAMPA.
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Comunicação Oral
Palavras-chave: Ensino de língua inglesa e TICs.
RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de extensão
intitulado ‘Integração participativa das novas tecnologias de informação e
comunicação na sala de aula de língua inglesa’. Parte-se da premissa que essas
tecnologias, embora muitas vezes vistas com relutância e resistência por parte do
professor, podem ser utilizadas para a melhora do ensino e da aprendizagem da
Língua Inglesa. O público alvo do projeto foram alunos de 9° ano de uma escola
pública, localizada em Foz do Iguaçu, cujo alunado é oriundo de diferentes bairros, o
que proporciona a diversidade e heterogeneidade da sala de aula, estimulando o
pensar pedagógico em relação ao alcance do ensino de LI. Por fim, analisam-se as
barreiras políticas que são impostas à prática docente e que limitam o uso dessas
tecnologias na sala de aula.
Com a preocupação e o interesse em impulsionar o desenvolvimento dos
processos de ensino e aprendizagem e torná-los mais eficazes e enriquecedores,
pesquisadores e professores viram nas tecnologias, principalmente no computador e
no seu recurso mais recente, a Internet, possíveis ferramentas de auxílio na sua
prática pedagógica. Isso ocorreu devido ao fato de haver promessas implícitas nas
tecnologias, como a promessa do auto-ensino, da motivação que elas poderiam
proporcionar, e a fonte de conteúdo educacional mais ampla que elas disponibilizam.
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De acordo com Cuban (1986), durante esse quase um século de integração
tecnológica no ensino, as pesquisas sinalizam que o impacto das tecnologias está
relacionado com três aspectos: acessibilidade, propósito e extensão do uso, sendo
que, em cada um deles, a ação do professor é essencial.
A acessibilidade está relacionada com a distância que há entre os recursos
tecnológicos e a realidade imediata do professor, ou seja, a facilidade no acesso e
na utilização desses recursos. Isso envolve fatores como o número de aparelhos
disponíveis na escola, quantos professores e alunos compartilham cada máquina,
manutenção e o grau de dificuldade para manusear essas ferramentas e preparar
aulas com elas. Já o propósito do uso da tecnologia na educação é servir de auxílio
aos professores e estudantes na busca por um melhor ensino e aprendizagem, e
não seu uso com um fim em si mesmo. A extensão do uso se refere à magnitude,
frequência e intensidade em que são utilizados os recursos tecnológicos em
contexto escolar, ou seja, o número e tipo de tecnologias usadas, a frequência em
que os alunos as usam, quando isso acontece, a quantidade de tempo investido no
uso e a regularidade desse uso.
Apesar das pesquisas apontarem que os recursos tecnológicos podem ser de
grande ajuda nos processos de ensino e aprendizagem, tanto por auxiliar o
professor como por motivar o aluno, os professores ainda mantêm uma postura
inflexivelmente resistente contra tais instrumentos (CUBAN, 1986). O mesmo se
aplica ao ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira (LE). Paiva verificou que
"quando surge uma nova tecnologia, a primeira atitude é a de desconfiança e de
rejeição" (2008, p.1).
Por assumirem tal atitude, os professores são vistos, principalmente pelos
reformadores educacionais, como os vilões na história da tecnologia educacional,
acreditando que as razões que levam os docentes a assumirem tal postura sejam
individuais. No entanto, não se costuma considerar os fatores influentes, tais como o
contexto em que o educador se encontra, a sua formação e suas crenças.
Cuban (1986) aponta vários fatores que fazem o professor assumir uma
postura de rejeição e resistência. Entre eles está o fato de que as tecnologias
raramente são introduzidas no contexto escolar pelos professores. Os recursos
tecnológicos para aplicações no ensino e aprendizagem são planejados, concebidos
e adotados por aqueles que não estão em sala de aula e não costumam adotar a
perspectiva do educador ou até mesmo considerar as instabilidades presentes no

contexto escolar.
Além do mais, os docentes não são consultados, muito menos envolvidos nas
considerações iniciais sobre a inclusão de recursos tecnológicos em contexto
educacional, cabendo a eles apenas a função de inclusão dessas ferramentas nas
suas aulas. Porém, não se leva em consideração que a adoção das novas
tecnologias não garante o seu uso (GILAKJANI e LEONG, 2012).
A falta de suporte também é apontada como um dos motivos para a
resistência. Mesmo o governo insistindo no uso de novas tecnologias, a falta de
suporte técnico e financeiro ainda está presente.
Igualmente, o tradicionalismo dos professores também é visto como um dos
responsáveis por essa postura de oposição às tecnologias na educação. Devido a
sua formação, experiência e crenças, o professor vê e age sobre a sala de aula de
forma ritualizada e conservadora. Desse modo, qualquer forma de quebrar esse
paradigma é encarada com hostilidade e relutância.
No entanto, Freire e Guimarães (1984) afirmam que os educadores não
podem, no mundo de hoje, silenciar ou colocar entre parênteses a questão do uso
da tecnologia em sala de aula. Com isso, quisemos buscar na prática como integrar
de forma mais participativa, reflexiva e local as novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs) em sala de aula de Língua Inglesa (LI).
Participativa no sentido de envolver os professores (e coordenação/direção)
nessa discussão. Reflexiva porque buscamos, não somente discutir como as TICs
disponíveis podem ser usadas no ensino de LI, mas também como essa prática
pode ser repensada a partir do uso dessas tecnologias. E, local no sentido de
entender e atender as necessidades locais considerando possibilidades e limitações
do contexto escolar.
Com esse alvo em mente, iniciamos um projeto de extensão através da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Foz do Iguaçu,
intitulado "Integração participativa das novas Tecnologias de Informação e
Comunicação na sala de aula de Língua Inglesa". Os objetivos do projeto eram:


Identificar, junto aos professores e alunos de uma escola pública escolhida,
as TICs disponíveis e como elas poderiam ser melhor integradas aos
processos de ensino e aprendizagem de LI;



contribuir para a integração mais participativa e reflexiva das novas TIC em
sala de aula de LI;



proporcionar a aprendizagem mais autêntica e criativa, no qual os alunos
interagissem com a LI em situações mais próximas possíveis ao uso da
língua em contextos reais, por meio do uso de recursos computacionais
disponíveis na escola, principalmente a Internet.

O projeto partiu de uma abordagem teórica e prática, e estava dividido em três
partes. Na primeira, partimos de uma investigação bibliográfica que tratasse da
integração das TICs em sala de aula de LI.
O nosso objetivo, desde o início, era trabalhar com turmas de uma escola
pública. Então, em um segundo momento, contatamos uma professora de LI já
conhecida por estar interessada em aprimorar cada vez mais as suas práticas
pedagógicas e por ser alguém disposta a participar de projetos promovidos pela
Unioeste. Ao explicarmos as nossas intenções, a professora ficou muito interessada
e nos convidou para irmos até a escola onde ela trabalhava, o Colégio Estadual
Professor Mariano Camilo Paganoto. Lá tivemos contato com a direção do colégio,
que também se demonstrou disposta a receber o nosso projeto. Após a conversa
com a professora e a direção, ficou decidido que o projeto seria inicializado em uma
turma de 9º ano. Finalmente, num terceiro momento, o processo seria avaliado em
parceria com os membros da instituição.
O Colégio Estadual Professor Mariano Camilo Paganoto, em Foz do Iguaçu,
Paraná, está localizado em uma área que permite o acesso de alunos oriundos de
diferentes bairros vizinhos, favorecendo a heterogeneidade das turmas e a
diversidade de interesses e etnias. Entre os seus ambientes, há uma sala de
informática que tem, aproximadamente, 30 computadores com sistema operacional
Linux, com acesso a Internet e um projetor multimídia. É importante ressaltar que a
sala de informática e a sala de reforço estão separadas por apenas uma divisória,
sendo que essa não permeabiliza o som das salas. Além disso, a escola não tem
alguém responsável pela sala de informática, sendo que a responsabilidade por
qualquer dano é do professor que está utilizando o local.
É necessário que tenhamos claro que a prática docente de um professor tem
relação com dois aspectos: metodológico e político. Conforme explana Leffa (2005),
o ensino de língua estrangeira pode ser entendido a partir da perspectiva
metodológica em que damos ênfase ao desempenho do professor em sala de aula e

a aplicação de sua metodologia e a partir do ponto de vista político cujo foco está em
questões mais abrangentes, relativas não só ao desempenho do professor, mas,
também, às razões que guiam a sua prática, como, a escolha do idioma a ser
ensinado em determinada comunidade e o que é permitido ser feito em sala de aula.
Ainda

conforme

o

autor,

para

conseguirmos

separar

a

dimensão

metodológica, da dimensão política, basta que direcionemos o nosso olhar para
dentro ou fora da sala de aula. Quando nos preocupamos com questões internas a
ela, estamos nos preocupando com questões metodológicas. Por outro lado, no
momento em que a nossa visão está voltada para fora da sala de aula, entramos em
contato com as questões políticas do ensino.
Notamos, então, que a aprendizagem não depende apenas de questões
metodológicas, ou seja, das escolhas do professor em relação as suas estratégias
de ensino. Desse modo, entendemos que as decisões dentro de uma instituição em
que o professor trabalha e, por isso, de natureza política, influenciam na prática
docente. Assim, como aponta Leffa (2005), o ensino de língua transcende muito às
paredes da sala de aula.
O objetivo dessa apresentação é mostrar as possibilidades e limitações
impostas pelo contexto escolar inicialmente identificado para a integração das TIC
em sala de aula de LI.
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O projeto fontes de energia antes e pós-revolução industrial, foi realizado com
alunos do segundo ano “A”, matutino, composta por 31 alunos do ensino médio do
colégio estadual Mário Quintana na cidade de Cascavel Paraná.
Durante o projeto buscou-se expor a importância das fontes de energia nas
atividades produtivas do homem, antes e pós-revolução industrial e as inovações,
modificações diante desse novo cenário, desde o aumento no consumo, ao fato que
tem gerado grandes problemas socioambientais.
O tema por apresentar um caráter interdisciplinar, diligenciou em levar os
educandos a visualizar e compreender o conteúdo não unicamente de forma
química e geográfica, mas sim com uma proposta de abordagens em diferentes
disciplinas, mostrando a ligação dentre as áreas de conhecimento, unindo-se para
transpor em algo inovador.
Para a organização do projeto o mesmo foi separado em etapas, onde na
primeira foi apresentado o planejamento a ser seguido durante a elaboração do
trabalho e discutido com os alunos, de forma abrangente, fazendo uso de vídeos
que abordaram as fontes de energia que são de fundamental importância, na atual
sociedade (carvão mineral, petróleo, hidroelétricas, eólica Nuclear e biomassa).
Na primeira etapa os alunos apresentaram-se interessados havendo debate
sobre o tema com exemplos do próprio contexto em que estão inseridas, essas
fontes e substâncias, após serem submetidas a um processo de transformação,
proporcionam energia para o homem cozinhar seus alimentos, aquecer e iluminar o
ambiente, entre muitas outras atividades. Nas etapas posteriores do projeto, foram
formados grupos de 2 e 3 alunos e sorteados os temas. Após a pesquisa e debates
com os grupos, foram elaborados maquetes, cartazes e seminários, e o resultado foi
apresentado para outros professores e colegas das outras séries.
O foco central visou à aprendizagem de forma interativa e interdisciplinar,
contextualizada com atividades de compreensão que ampliaram os horizontes dos
alunos. Com resultados de atividades produtivas e criticas que despertaram o
pensar sobre o pensar, que resultou em reflexão sobre o mundo e a sociedade que
os cercam.
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Modalidade: Oficina
Palavras-chave: inclusão digital, informática básica, Mozilla Firefox.
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
navegadores de internet.
Introdução e contexto: O presente trabalho faz parte do programa de
extensão “A busca da formação integral de adolescentes que habitam as
periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR através da saúde, do meio
ambiente, da cultura e da tecnologia”, programa originado da proposta
encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. O principal objetivo deste
programa é atender adolescentes, porém, ao longo da execução do mesmo,
outras atividades foram incorporadas para atender adultos e idosos. O
programa congrega três projetos de extensão, a saber: i) Noções Básicas de
Informática, ii) Treinamento em Software Livre para funcionários, adolescentes
e idosos e iii) Software Livre como ferramenta para inclusão digital de
adolescentes. Estes projetos viabilizam a inclusão digital das pessoas
atendidas e, em particular para os adolescentes, a partir da incorporação de
ações para discussão de assuntos relacionados à saúde e ao meio ambiente,
contribuindo para a formação da consciência cidadã dos mesmos. Dentre os
assuntos trabalhados com os grupos de pessoas que participam das atividades
desenvolvidas pelos projetos, encontra-se o navegador Mozilla Firefox, assunto
desta oficina. A intenção disto é que estas pessoas saibam utilizar uma
ferramenta livre que permita que elas circulem pela rede mundial de

computadores, disponibilizando e acessando materiais.
Metodologia: Nesta oficina 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 do navegador considerado no
treinamento. O conteúdo será passado em um período de 4 horas sendo que
alguns dos tópicos apresentados neste mini-curso são: Como interagir com o
ambiente de trabalho do Mozilla Firefox, como definir as propriedades do
ambiente, como pesquisar na web, como armazenar o histórico de páginas
visitadas, além de outros aprimoramentos.
Resultados esperados: Espera-se com este mini-curso despertar o interesse
dos participantes pela informática, bem como esclarecer os principais conceitos
relativos ao uso de navegadores de internet, em particular, o Mozilla Firefox.
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Resumo: O objetivo central da implementação do projeto foi criar um espaço
denominado, Laboratório de Educação Sexual Adolescer na Escola Oficina Adelíria
Meurer em Francisco Beltrão – PR, atendendo a 155 adolescentes com faixa etária
de 10 a 17 anos. Este espaço vem colaborar para a construção de conhecimento e
saber sobre a sexualidade humana nas suas mais diversificadas formas de
existência. O trabalho é embasado num aporte teórico-científico acerca da
sexualidade que vem possibilitando trocas de experiências e vivências entre os
envolvidos. As ações visam estimular a participação e a cidadania, desenvolver o
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protagonismo e a autonomia dos adolescentes por meio de atividades que
possibilitem a expressão, a interação, a aprendizagem, a sociabilidade e a proteção
social. A partir da temática sexualidade estamos trabalhando com filmes, vídeos
educativos, músicas, debates e dinâmicas, levando em consideração os temas
norteadores do projeto: afetividade, desejo, família, namoro, masturbação,
virgindade, aborto, gênero, homossexualidade, relação com o corpo, sexo,
prevenção de DSTs e AIDS, gravidez e pornografia. As atividades desenvolvidas têm
potencializado a interdisciplinaridade participativa e sido um campo de construção de
relações afetivo-sexuais que priorizam a ética, o respeito e o crescimento pessoal
para o exercício de uma sexualidade repleta de prazer e responsabilidade.
INTRODUÇÃO:
A adolescência representa a mudança da vida infantil para a vida adulta.
Mesmo que se apresente como um processo difícil, confuso e doloroso, é um
momento de descoberta, de construção e de identificação de novas ferramentas
emocionais para se relacionar com o mundo. À medida que o adolescente
estabelece relações com pessoas diferentes, visualiza novas concepções acerca do
ambiente social e, aos poucos constrói uma nova identidade. Nesse processo, a
escola adquire um papel importante principalmente no que se refere à compreensão
da adolescência, o que demanda conhecimentos por parte dos professores para um
processo educativo-formativo qualificado.
A parceria entre universidade e escola tem sido de fundamental importância
para o enfrentamento das problemáticas vivenciadas pelos adolescentes. Tais
problemáticas estão relacionadas a situações de vulnerabilidade e marginalização
social: drogas, violência, exploração e abuso sexual. Segundo Gagliotto e Lembeck
(2011):
A educação sexual nos espaços educativos vem se apresentando como
uma intervenção necessária, uma vez que contribui para a construção da
personalidade dos indivíduos e oportuniza questionamentos, reflexões e
discussões que resgatam a marca humana da sexualidade: amor, afeto,
qualidade nas relações sexuais e sociais (p. 93-94).

Assim, acreditamos que a educação sexual nos espaços educativos
possibilita que professores e alunos possam viver sua sexualidade de forma mais
responsável e prazerosa, encarando-a como parte de sua identidade pessoal que
contribui para o desenvolvimento integral de cada indivíduo.
CONTEXTUALIZANDO O PROJETO LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO SEXUAL
ADOLESCER:
A Escola Oficina Adelíria Meurer, espaço em que o projeto vem sendo

viabilizado, foi fundada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, inicialmente
com o nome de Escola Integral que atendia somente meninos. Em maio de 1997
houve uma reestruturação e passou a receber também o público feminino. O intuito
da escola era o de atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, porém, hoje o atendimento é diversificado, sendo que crianças e
adolescentes de diferentes classes sociais convivem neste espaço.
A instituição é frequentada por 200 crianças e adolescentes na faixa etária de
5 a 17 anos, num total de 12 turmas, divididas nos períodos matutino e vespertino,
frequentando as seguintes oficinas: Guarda Mirim, Informática, Qualidade de Vida,
Recreação, Esporte, Literatura, Musicoterapia e o Laboratório de Educação Sexual
Adolescer (que atende apenas os adolescentes de 10 a 17 anos).
A inexistência de um projeto educativo que discuta temas referentes à
sexualidade é constantemente relatada pelos profissionais que atuam junto aos
educandos. Neste sentido, o estudo proposto pelo Laboratório de Educação Sexual
Adolescer na Escola Oficina, está voltado para as questões referentes à
sexualidade.
Os objetivos específicos voltam-se para reflexões e discussões com os
adolescentes sobre sexualidade, partindo das dúvidas e questões levantadas nos
encontros, constituindo-se num espaço em que os adolescentes têm liberdade de
falar das suas dificuldades, resistências e anseios sobre o tema.
As atividades realizadas inicialmente estiveram voltadas para reformas do
espaço físico, confecção de materiais de decoração da sala, construção e pintura de
prateleiras, mesinhas e painéis referentes à temática. A inauguração do espaço
dentro da escola foi realizada no dia 31 de outubro de 2012, contando com a
presença de várias autoridades, comunidade escolar e acadêmica, bem como a
imprensa local. A capacitação das bolsistas e o planejamento de atividades para o
efetivo trabalho com os adolescentes acontecem através de grupos de estudos e
leitura dos livros científicos com a temática abordada.
Com o início das aulas estão sendo realizados encontros semanais nas terças
e quintas feiras, atendendo um total de 08 grupos de adolescentes na faixa etária de
10 a 17 anos. No primeiro encontro que os adolescentes estiveram no Laboratório
de Educação Sexual Adolescer foi proporcionado um tempo de exploração do
ambiente interno; direcionamos para que eles pudessem observar cada detalhe que
constituía a sala. A reação foi de surpresa e interesse, gerando muitas dúvidas,

expectativas e curiosidades; posteriormente, realizamos uma conversa, explicando
os objetivos do projeto. De forma espontânea aconteceram as apresentações de
todos os envolvidos.
Com o intuito de conhecer um pouco mais sobre os adolescentes, elaboramos
fichas individuais, onde algumas perguntas foram respondidas, o que proporcionou
um melhor entendimento sobre os educando e suas percepções prévias referentes à
temática, auxiliando-nos no planejamento de cada encontro.
No decorrer dos encontros trabalhamos com vídeos e documentários que
apresentam temas referentes à educação sexual; a partir disso realizamos rodas de
conversas com os adolescentes, que possibilitam discutir as questões que os
preocupam e geram dúvidas. Assim como, desenvolvemos dinâmicas que
proporcionam o entrosamento e auxiliam na compreensão do tema abordado em
cada encontro.
Vem sendo discutidas as mudanças que ocorrem no corpo dos adolescentes
durante a puberdade, bem como, as transformações físico-corporais, menstruação,
ejaculação, masturbação, virgindade, desenvolvimento dos órgãos genitais e sua
relação com o prazer, gravidez na adolescência – temas que quando debatidos
juntamente com os adolescentes possibilitam a exposição de opiniões e
curiosidades.
Após assistir o documentário Educação para a Sexualidade: saúde e
prevenção nas escolas – pré-adolescentes, sobre: mudanças; como são feitos os
bebês e como nascem os bebês, levantamos algumas questões que possibilitaram
um debate referente às mudanças que acontecem em nosso corpo, puberdade,
relações afetivas, casamento, amizade, sexo, confiança e respeito. O projeto tem
como base teórica autores que articulam quatro grandes temáticas: sexualidade,
educação sexual, psicanálise e cultura. É um trabalho voltado para uma metodologia
investigativa, reflexiva e conceitual que considera a perspectiva prática da proposta,
com o intuito de realizar experiências culturais e educativas com os adolescentes.

ANÁLISE E DISCUSSÃO:
A adolescência é permeada por muitos questionamentos e preocupações.
Convém salientar que esse tipo de comportamento é normal e necessário para
formar a sua personalidade adulta. É um momento caracterizado também pelas
“crises”, que muitas vezes são vistas como rebeldia e agressividade. Nessa fase a

aparência física é muito valorizada, por isso preocupam-se com as mudanças
corporais.
A escola tem a função de trabalhar com o desenvolvimento do indivíduo, pois
é direito do educando receber uma formação integral que discuta assuntos
relacionados à sua sexualidade. Neste contexto, defendemos uma educação sexual
emancipatória, por estar comprometida com a transformação social, na qual o
indivíduo necessita desenvolver sua autonomia com as questões ligadas aos valores
e comportamentos sexuais.
Para Figueiró (2006):
É importante salientar que parto do princípio de que todos somos
educadores sexuais: os pais, os professores, os demais profissionais e a
comunidade em geral, estejamos ou não conscientes disso, uma vez que,
no contato com crianças, adolescentes e jovens, acabamos por passar
informalmente, várias mensagens, implícitas ou explícitas, sobre a
sexualidade, contribuindo para que os educandos construam suas idéias,
seus valores e seus sentimentos em relação a ela (p.30).

Sendo assim, para que haja uma transformação social é fundamental que
ocorra uma construção da liberdade sexual sem culpa e livre da opressão, ou seja,
são ações que contribuem para suprimir o autoritarismo sexual, eliminar os
preconceitos sexuais, bem como as desigualdades e a violência sexual.
Este projeto encontra-se em andamento desde agosto de 2012 com fim
previsto para julho de 2013. Pretende-se, no desenvolvimento do trabalho com os
adolescentes, que alcancem um nível elevado de conhecimento e informações,
superando os tabus e mitos que permeiam como temas polêmicos acerca da
sexualidade. Buscamos por meio das atividades realizadas a construção da
identidade sexual, sendo que as bolsistas envolvidas neste projeto aprendem na
práxis a trabalhar os interesses e as necessidades pertinentes aos adolescentes
com relação à sexualidade.
Abrangemos por meio desse trabalho um sentido amplo da sexualidade, que
envolve sentimentos, valores, atitudes e normas socioculturais, sendo estas
construídas e transformadas pelo ser humano ao longo da sua história. Abordar
temas relacionados à sexualidade não é uma tarefa fácil de ser trabalhada com
nossos adolescentes, mas por outro lado sabemos da importância de quebrarmos as
barreiras que muitas vezes são impostas pela própria sociedade. Ao falarmos
abertamente aos adolescentes sobre sexo e sexualidade estamos colaborando para
uma formação articulada em conceitos e valores culturais.

Uma postura básica, que vem complementar estes princípios, consiste em o
professor estimular a espontaneidade da garotada e, antes de iniciar, ou
mesmo aprofundar um assunto e dar todas as respostas, começar com as
dúvidas que o grupo tem e com o que já sabe sobre o assunto (FIGUEIRÓ,
2006, p.07).

Nos encontros realizados é perceptível que as atividades favorecem
questionamentos, trocas de informações e experiências de forma respeitosa, bem
como esclarecimento de dúvidas. Por meio da fala dos adolescentes constatamos a
necessidade de ter alguém que os escute e entenda seus medos, angústias e
anseios.
[...] o que deve ficar claro é que todos educamos sexualmente nossos
alunos, mesmo que não tenhamos consciência, através da forma como
lidamos com as situações do dia-a-dia. Com a nossa postura, contribuímos
para que o aluno forme uma imagem positiva ou negativa do corpo, da
sexualidade e do relacionamento sexual [...] (FIGUEIRÓ, 2006, p.06).

Contudo, evidencia-se a necessidade do entrosamento entre família, escola e
adolescentes, para que haja o entendimento da adolescência de forma global, com
base no respeito e no conhecimento do ser humano. Uma educação sexual voltada
para a qualidade e a afetividade nas relações sociais e sexuais. Discutindo e
refletindo sobre os papéis sexuais, os tabus, os preconceitos e as discriminações
numa linguagem clara humana.
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COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO: O Laboratório de Ensino de Matemática LEM/Foz funciona desde o
ano de 2001 visando sempre, à melhor preparação e formação dos acadêmicos do
Curso de Licenciatura de Matemática, bem como apoiar os docentes de Matemática.
O laboratório cede seu espaço, para a preparação de atividades, e o ambiente se
torna um espaço de pesquisa e uma extensão da própria sala de aula. No
Laboratório temos diversos projetos de extensão e de ensino como, por exemplo, o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, onde o LEM/Foz
serve como apoio aos docentes e futuros professores de Matemática. Os discentes
do Curso também utilizam o local como apoio as atividades desenvolvidas em sala
de aula, mostrando assim que é possível utilizar outros meios de ensino. O espaço
dispõe para os acadêmicos de um acervo bibliográfico contendo livros, revistas,
CDs, Monografias, entre outros, sólidos geométricos, computadores e amplo espaço
para estudo. Além disso, temos também, materiais de uso lúdico como jogos e
diversos materiais pedagógicos industrializados e confeccionados pelos próprios
alunos.
Palavras-chave: Laboratório; Extensão; Matemática.

1 - Introdução
O Laboratório de Ensino de Matemática – LEM/Foz é um programa que tem como
pressuposto a integração entre alunos e professores do curso de licenciatura em
Matemática com a intenção de promover discussões teóricas e desenvolver
atividades práticas que possam contribuir para a formação dos acadêmicos. O LEM
vem funcionando desde 2001, como um espaço de apoio aos alunos do Curso de
Licenciatura em Matemática, aos docentes do curso e a professores de Matemática
da rede pública e privada de ensino de Foz do Iguaçu e região. O laboratório que
está localizado nas dependências do Parque Tecnológico de Itaipu – PTI, em um
espaço ocupado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE –
campus de Foz do Iguaçu.
Os materiais e bibliografia existentes no laboratório auxiliam nessa discussão
fazendo desse espaço um ambiente de pesquisa e aprendizagem. O programa
laboratório de ensino de matemática participa de vários projetos de ensino e
extensão dentro do curso de licenciatura em matemática como, por exemplo, o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID. O projeto
PIBID/Matemática/Foz que funciona dentro do espaço do laboratório conta
atualmente com 14 bolsistas do curso, quatro docentes da UNIOESTE e dois
professores de duas escolas públicas de Foz do Iguaçu. Além de ceder o espaço o
LEM disponibiliza todo seu acervo bibliográfico e de materiais para o bom
andamento do projeto o que tem proporcionado uma rica experiência entre a
universidade e a educação básica.
Além dos projetos de extensão apoiados pelo LEM, o programa auxilia os alunos
que desenvolvem estágio nas diversas escolas publicas de Foz do Iguaçu, pois no
ambiente do LEM tem a sua disposição materiais e sugestões de atividades que
podem ser usados em suas atividades. Dispõe ainda de um precioso espaço de
estudos, onde os alunos trocam suas experiências vivenciadas dentro e fora do

campo universitário e buscam sempre sanar suas duvidas. Malba Tahan (1962) já
ressaltava que “O professor de Matemática, que dispõe de um bom Laboratório,
poderá, com a maior facilidade, motivar seus alunos por meio de experiências e
orientá-los mais tarde, com a maior segurança, pelo caminho das pesquisas mais
abstratas” (p. 62).
Os docentes do curso de Matemática também usufruem de sua estrutura, desde
livros, sólidos, jogos, entre outros. Contam com o local para realizarem uma
extensão da sala de aula, abrindo assim, novos e diferentes caminhos no processo
de aprendizagem dos alunos.
Além disso, neste espaço os acadêmicos contam com o acesso a internet nos
computadores do Laboratório, pesquisando, sempre que, necessário, novos
materiais didáticos como jogos e brincadeiras educativas, mexendo com o lúdico dos
estudantes de uma forma divertida, diferente, prazerosa, com interação e sempre
desenvolvendo a criatividade deixando-os interessados e curiosos pela matemática.
Sendo assim, o Laboratório de Ensino de Matemática além de ceder um espaço
amplo para realização de encontros de estudo, serve como suporte de pesquisa e
colabora com os alunos, portanto é um local onde os acadêmicos usam sempre
almejando a sua melhor formação acadêmica.

Objetivo do Laboratório de Ensino de Matemática
O LEM/Foz tem como principal objetivo o auxilio aos futuros professores de
Matemática o qual dá suporte e base para serem realizadas todas as atividades que
no passar nos dias serão apresentadas aos alunos desde a escola publica, privada,
educação especial, entra outros.
Os discentes de licenciatura procuram sempre criar atividades práticas e de fácil
acesso, buscando sempre, os melhores resultados desde simples operações
passando pelo raciocínio lógico e dedutivo dos estudantes.

Além disso, serve como um espaço para reflexão, compreensão e familiarização
entre docentes e discentes do curso de licenciatura em matemática.
E por fim, o laboratório é imprescindível ao curso de matemática, como um apoio
e suporte as atividades desenvolvidas pelo mesmo.

Resultados e Discussões
O LEM/Foz participa de diversos projetos e eventos, dentre eles podemos citar:.
1- Cursinho Pré – Vestibular da UNIOESTE, dando apoio aos professores que se
dispõe a transmitir o conhecimento e o conteúdo aos futuros acadêmicos;
2- Auxilia na educação especial;
3- Estação ciência, mostrando na prática o prazer da matemática em todos os
conteúdos de maneira fácil rápida, e divertida;
4- Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE;
5- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID.

O Subprojeto de Matemática PIBID tem por objetivo garantir uma formação
docente diferenciada que, por meio das atividades desenvolvidas na Universidade e
aplicadas nas escolas, conduzem o educando as práticas mais consistentes,
reunindo contribuições sobre as reflexões do dia-a-dia escolar.
Outro Objetivo PIBID-MAT/Foz se refere à tentativa de diminuir os elevados
índices de desistência do curso de Matemática, pois com o auxilio financeiro muitos
acadêmicos podem se dedicar exclusivamente as atividades de graduação do
projeto, melhorando seu rendimento acadêmico, consequência disso diminuíram os
índices de reprovação envolvendo outras atividades.
Estabeleceu-se no PIBID um diálogo entre os diferentes níveis de ensino:
superior, médio e fundamental, compreendendo as dificuldades especificas que
cada nível apresenta, e por fim, propondo soluções para os problemas.
É um grupo formado por 14 (quatorze) acadêmicos do curso de matemática 2
professores de escola publica, uma do Ipê Roxo e outra Barão do Rio Branco ambas
estaduais e situadas em Foz do Iguaçu e 4 docentes da UNIOESTE/Foz.

Conclusões
O Laboratório de Ensino de Matemática é um programa cadastrado na PróReitoria de Extensão (PROEX) que tem como principal caráter buscar meios de
aprendizagem, que aconteçam de uma forma mais interligada e significativa, além
disso, permitir que os professores do curso de licenciatura em Matemática, bem
como, os acadêmicos, vivenciem na prática a indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão.
É um espaço precioso para os alunos, que no futuro se tornarão professores,
tendo a oportunidade de aprimorar e ampliar seus conhecimentos.
Diante disso, nestes 12 anos em que o laboratório vem funcionando e auxiliando
os docentes e discentes, tem se tornando um lugar de estudos, reflexões, troca de
experiências, compreensão da matemática, construindo e reconstruindo os
conceitos. O LEM/Foz é mais que um programa ele é parte do curso de Licenciatura
em Matemática na UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu.
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LEVANDO A PRÁTICA PARA A SALA DE AULA: A EXTENSÃO CONTRIBUINDO
PARA A ATIVIDADE EXPERIMENTAL EM ESCOLAS SEM LABORATÓRIOS DE
CIÊNCIAS

Área Temática: Educação
Irene Carniatto 1
Gustavo Henrique dos Reis 2, Fabiana Brandelero 2
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Educação; Ciências; Extensão.

Resumo: É comum encontrarmos a discussão sobre a ineficiência do sistema escolar e
várias são as causas apontadas para explicá-la. O ensino de ciências atualmente se
depara com a triste realidade da má infraestrutura de algumas escolas, refletido na falta
de laboratório de ciências e seus equipamentos, que deveriam estar presente para
auxiliar a prática pedagógica. Diante desse quadro, muitas vezes o ensino experimental
é deixado de lado. No entanto é reconhecido que “As atividades práticas desenvolvidas
como investigação podem aproximar o ensino de Ciências do trabalho científico,
integrando, além da parte experimental, outros aspectos próprios das ciências, em que
teoria e prática constituem algo que se complementa” (MORAES, 2000, p. 205). Nesse
sentido, esta atividade extensionista buscou levar para a escola uma proposta
investigativa, baseada em exemplos reais, utilizando alguns espécimes in vitro, fixados
no formol, em uma escola pública do ensino básico onde era inexistente o laboratório
de ciências, com o intuito de auxiliar o professor dentro da sala de aula, e facilitando o
entendimento dos estudantes sobre o conteúdo apresentado em aula. Os materiais
foram usados durante o período no qual foram ministradas as aulas sobre grupos de
animais. Por meio do fornecimento dos espécimes pela Universidade, as aulas foram
1
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desenvolvidas possibilitando aos alunos realizar a prática de ciências dentro de sala de
aula. Em seguida, eles preencheram um relatório de aula, nomeando cada estrutura e
respondendo algumas questões. Contudo foi perceptível um maior entendimento a
respeito do conteúdo ensinado pela professora, resultando que os alunos souberam
responder de forma correta algumas diferenças e características morfológicas de sapos,
rãs, pererecas, cobras e tartarugas. Verificamos que as atividades práticas podem
facilitar bastante o entendimento dos conteúdos, como também o uso dos animais
fixados, que não existiam na escola, trouxeram a prática para dentro da sala de aula,
refletindo em aulas de extrema importância para um bom trabalho com alunos das
séries iniciais. Percebendo-se também, uma maior motivação e interesse dos alunos na
observação, realização de perguntas, e interagindo com os colegas e com a professora
e os estagiários, tornando a aula e o conteúdo mais significativo, atraente e alegre, pois
proporcionam um maior interesse ao entender as Ciências.
Referências: MORAES, R. Construtivismo e Ensino de Ciências: reflexões
epistemológicas e Metodológicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
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LITERATURA INFANTIL: A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA INFÂNCIA

Área Temática: Educação Continuada

Joceli de Fátima Arruda Sousa
Elizandra Daneize dos Santos, Kassiana da Silva Miguel, Patrícia Helena Frai,
Raissa Gallego
Modalidade: Oficina
Palavras-chave: Contação de histórias; livros infantis; maravilhoso; literatura.
Resumo:
Quando a literatura surgiu, ela apresentava o maravilhoso como origem.
Buscava-se através dele levar a criança a um mundo de sonhos e fantasias. O
maravilhoso, a apresentação do fantástico, do imaginário significava o
fundamento da literatura infantil cujas histórias procuravam afastar a criança o
máximo possível do mundo real. É preciso que o livro didático tenha aspectos
agradáveis a fim de proporcionar à criança certo prazer em manuseá-lo. A
criança deve encontrar no livro de recreação motivos que a levem a um
interesse real de recreação, através da qual, ela possa ter proveitos tais que
lhe auxiliem a formação emocional e o apressamento social, através de
estímulos sadios. As histórias na Educação Infantil são fundamentais na
formação educacional da criança, em especial no início da escolaridade. Para o
desenvolvimento de tal atividade deve ocorrer todo um planejamento, pois se
trata de um momento mágico que a criança irá vivenciar e absorver algo que
venha a identificar com ela naquele instante.

Texto:
Conforme Pinto (1967), a origem da literatura infantil se dá em três
vertentes: Teoria da Origem Remota, Teoria da Origem Oriental e Teoria a

Contribuição do Folclore. Nesta última é que vemos o aproveitamento das
lendas, das canções, das narrações folclóricas, originando a literatura infantil
pela contribuição natural da tradição oral, partindo-se da necessidade humana
de comunicação, da necessidade de contar e ouvir. Daí, as cantigas de ninar,
as cantigas de roda, as simples narrações de lendas e os contos populares
regionais. Somente na segunda metade do século XIX é que se iniciou a
literatura infantil escrita no Brasil. Muitas histórias que compunham ou ainda
compõem o nosso fabulário e as coletâneas de contos maravilhosos foram
trazidas principalmente pelos africanos, portugueses, espanhóis e holandeses.
Em 1921 inicia-se a literatura infantil, tipicamente brasileira, com a publicação
de “Narizinho Arrebitado”, de Monteiro Lobato.
Na antiguidade, originaram-se histórias que conhecemos ainda hoje na
literatura infantil, mas que, não temos certeza de que elas eram realmente
escritas para crianças. Temos com exemplo autores muito conhecidos:
Charles Perrault (1628-1703) escreveu apenas com intenção de advertências
morais e filosóficas aos adultos. Jacob Grimm (1785-1863) e Wilhelm Grimm
(1786-1851) são irmãos, alemães, escreveram ótimas histórias, que são muito
conhecidas nos dias de hoje. Apenas com Hans Christian Andersen (18051875) mudou-se essa concepção de escrever para os adultos, pois ele
compreendia a criança, sua mente, seus gostos, suas tendências e procurou
maravilhá-las com suas obras muito bem escritas e com fundo moral sempre
muito elevado.
Não se pode pensar que as crianças não raciocinam sobre o que leem,
não se pode pensar que as crianças não percebem choques de opiniões. O
adulto reflete e aceita ou não as ideias de um escritor, mas a criança fica em
dúvida.
De acordo com Abramovich (1994), a criança passa pelas seguintes
Fases e Modalidades da Literatura Infantil:
 Fase egocêntrica ou de fabulação: (3 aos 7 anos) a criança vive num
mundo imaginário. Ela faz o seu mundo, e vive, quase sempre, dentro
dele. Isso se estende até os 8 anos, onde tudo é fantástico, tudo que é
irreal prende a atenção e o interesse infantil, e é necessário que a
literatura seja maravilhosa.
 Livros de estampas, sem texto ou de texto reduzido: para crianças que
tenham de 4 a 6 anos. Explorar a capacidade de memória visual da
criança, habilitando-a a seguir e compreender um enredo;
 Narrativas breves, singelas: entre 6 e 8 anos. A criança não tem ainda
uma capacidade de raciocínio tão desenvolvida a ponto de compreender
com facilidades e enredos mais movimentados;
 Histórias de temas diversos: entre 8 e 10 anos. As crianças já podem ter
contato com biografias bem resumidas, com descrições e histórias de
aventuras;



Histórias que se caracterizam por aventuras e narrativas mais
complexas: para pré-adolescentes – 10 a 13 anos. É a idade do espírito
de aventuras, os heróis devem ser muito mais reais.
Principais funções da Literatura Infantil:
 Estimular o desenvolvimento e o progresso da leitura autônoma. Quando
a criança lê o que lhe interessa, progride em conhecimentos, adquire
maior vocabulário, maior desembaraço, acostuma-se desde logo a ler o
que lhe faz bem;
 Preparar o futuro apreciador das letras. Com a leitura constante de bons
livros a criança se familiariza com a boa linguagem;
 Enriquecer os interesses infantis. Além disso, bem educá-las no sentido
da formação de personalidades equilibradas. Realças as boas
qualidades morais, os bons costumes, o respeito ao semelhante e
equilibrando as emoções e os impulsos.
Quando a criança ouve e conta histórias na infância, é levada à
interiorização de um mundo de enredos, personagens, situações, problemas e
soluções, que proporciona um enorme enriquecimento pessoal, formando o
caráter, ampliando o vocabulário, desenvolvendo a confiança na força do bem,
permitindo a ela viver o imaginário.
Caiado (2012) cita alguns Aspectos Fundamentais para Contar Histórias
Infantis:
 Local: as histórias não devem ser contadas apenas dentro da sala de
aula, pelo contrário, ambientes diferenciados tornam o momento mais
agradável (pátio, quadra, jardim, sentado em degraus, quiosques, entre
outros).
 Posição: os alunos devem estar em uma posição confortável, pode ser
sentado, deitado, enrodilhado, não importa como, cada um a seu gosto.
A professora deve ficar em uma posição que permita a todos os alunos a
visualização do livro e sua dramatização.
 Apresentação: é importante que o contador leia o livro antes. Assim, o
contador abstrairá emoções do autor, que serão repassadas durante a
leitura.
 Horário: não deve existir um horário estipulado para o momento da
história.
 Motivação: é interessante que o contador faça suspense antes de iniciar
a história, de forma que venha despertar a curiosidade em seus alunos.
A entonação de voz deve ser atraente, sem exageros, faça drama, se
emocione, dando pausas, intervalos, respeitando o tempo para o
imaginário de cada criança construir seu cenário, visualizar seus
monstros, criar seus dragões, adentrar pela casa, vestir a princesa,
pensar na cara do padre, sentir o galope do cavalo, imaginar o tamanho
do bandido...
Abramovich (1994) faz uma abordagem de como os Livros Infantis
desenham os Personagens:



As bruxas: são personagens extremamente feias, monstruosas,
grotescas ou deformadas, nunca é mostrada com um ser misterioso e
enigmático que domina outros saberes, que pode até ser muito sedutora
e atraente (e por isso, perigosa e ameaçadora).
 A fada, a princesa e a mocinha: são sempre protótipos da raça ariana:
cabelos longos e loiros, olhos azuis, corpo esbelto, altura média, roupa
imaculada.
 O príncipe e o mocinho: são altos, fortes, elegantes, bem barbeados,
sempre com aspecto de quem acabou de sair do banho, mesmo depois
de ter cavalgado dias a fio enfrentando mil perigos de toda espécie de
qualidade.
 O negro: somente ocupa funções de serviçal ou subalterno, tornando
claro que é coadjuvante da ação.
 A mulher negra: a personagem sempre é cozinheira ou lavadeira,
gordona e bunduda. Seu ótimo coração e seu colo amigo são expressos
no texto ou talvez nas entrelinhas.
 O ladrão, o marginal: Claro, é pobre, desdentado, sujo, com roupas
rasgadas, preto de preferência, feio e bastante assustador!
 O rei: é velho com uma coroa depositada na nobre cabeça, com barbas
brancas e longas, muito mais para associar a ideia de poder com a de
longevidade do que com a de sabedoria.
 A avó e o avô: são velhos (não há avós na faixa de 40, 50 anos de
idade), normalmente aparecem sentados em amplas poltronas, já que
são gordos (o avô não necessariamente), com cachimbos e lendo jornal.
“O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o
pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir
de novo. Afinal, tudo pode nascer dum texto!” Abramovich (1994). A criança, ao
ouvir histórias, vive todas essas emoções. Afinal, escutar histórias é o início, o
ponto-chave para tornar-se um leitor, um inventor, um criador.
Abramovich (1994) afirma que, quando as crianças pedem
repetidamente a mesma história, é provável que elas estejam vendo alguma
relação com sua própria vida, seus medos e seus sonhos.
A oficina Literatura Infantil: a contação de histórias infantis, que é
essencialmente direcionada a profissionais de educação, busca fomentar a
busca pelo aperfeiçoamento das práticas já realizadas por esses profissionais,
buscando a troca de experiências e o intercâmbio de tecnologias.
Será feita a apresentação do conteúdo, fazendo uma breve explanação
sobre o contexto histórico da literatura infantil. Em seguida, faremos uma
contextualização através de dinâmicas relacionadas à contação de histórias,
com o intuito de conhecer melhor os participantes da oficina, assim levantando
dados sobre as técnicas mais usadas por eles.
Tais práticas serão feitas através de contato direto, de forma dinâmica,
estimulando o participante a expor suas variadas técnicas de contação de

histórias. Em seguida, demonstrar na prática métodos utilizados que podem ser
úteis no seu trabalho no dia a dia.
Em uma caixa há várias figuras relacionadas a diversas coisas. Cada
pessoa escolherá uma figura que representa alguma coisa em sua vida. Após,
cada uma falará sobre sua figura e o porquê a escolheu. Essa dinâmica inicial
será importante para que cada uma possa se apresentar, e ficar mais à
vontade, “quebrando o gelo” entre o grupo.
Expor na sala vários livros infantis, sendo que cada participante
escolherá um para ler. Em seguida, uma pessoa começará a contar sua
história, sendo interrompida por outra que continuará a história conforme o livro
que leu, e assim por diante até todas falarem. Exemplo: Era uma vez
chapeuzinho vermelho, que estava preparando-se para ir visitar a avó...
encontrou os três porquinhos no caminho, e ficou brincando com eles, até que
o lobo apareceu... Essa atividade estimula a criatividade e a imaginação, além
de reforçar que as histórias não precisam ter sempre o mesmo desfecho e o
mesmo final.
Fazer uma roda de conversa para discussão sobre os conhecimentos
adquiridos durante a oficina, baseando-se em suas próprias experiências,
permitindo troca de experiências e criando uma possibilidade para que todos
possam avaliar a si mesmo o seu trabalho na educação.
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LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS
INTERRELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS

Área Temática: Educação
Gilmei Francisco Fleck1(Coordenador da Ação de Extensão)
Kamyla Katsue Kawashita2

Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Estudos Literários; Linguagem e Sociedade; Interdisciplinaridade.

Resumo: O presente projeto objetiva orientar práticas de pesquisa e estudos em
literatura, história memória e sociedade, voltadas para as suas inter-relações e
dinâmicas. Nesse sentido, são propostas ações voltadas à execução de atividades
na área da literatura e teoria literária, bem como a realização do Seminário
Internacional de Literatura História e Memória e o Simpósio de pesquisa em Letras,
no intento de oportunizar o debate e a reflexão acerca do fenômeno das interrelações da literatura, história, memória e sociedade e a divulgação de investigações
desenvolvidas nestas áreas, assim como em outras áreas afins. O projeto justificase pela necessidade de estabelecer um espaço propício para a discussão e
socialização dos resultados de pesquisas concluídas ou em andamento executadas
entre os professores, os graduandos e pós-graduandos do curso de letras e outros.
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Introdução:
O presente projeto foi desenvolvido no intuito de incentivar e orientar práticas de
preparação e de estudos das pesquisas e atividades desenvolvidas no campo da
Literatura, História, Memória e Sociedade e propiciar um espaço para oportunizar o
debate e a reflexão acerca das relações entre história e ficção, já visando às
possíveis temáticas a serem exploradas nos eventos científicos e culturais
(Seminário Internacional de Literatura, História e Memória e Simpósio de Pesquisa
em Letras da Unioeste), promovidos pelo Colegiado de Letras, pelo Centro de
Educação, Comunicação e Artes e o Programa de Pós-graduação em Letras. O
Seminário Internacional de Literatura, História e Memória apresenta-se como evento
permanente no calendário acadêmico das atividades científicas e culturais do
Colegiado de Letras da UNIOESTE, campus de Cascavel, tendo sua origem a partir
das discussões e de estudos do corpo docente e discente da área. Este Seminário
fortaleceu-se em suas atividades, instigando projetos de pesquisa na Graduação e
Pós-Graduação, gerando, de forma mais concreta, um grupo de pesquisa cuja
denominação é Confluências da ficção, história e memória na literatura, sob a
orientação da Profª. Drª. Lourdes Kaminski Alves e o Profº. Dr. Gilmei Francisco
Fleck com as linhas de pesquisa “Literatura, cultura e ensino”; “Literatura, história e
memória” e “Linguagem literária e interfaces sociais: estudos comparados”, às quais
estão afiliados vários professores do curso de Letras da Unioeste, do Mestrado em
Letras e pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior. Entre as
atividades proposta para a divulgação desse evento de caráter anual incluem-se
reuniões, divulgação das temáticas e áreas afins, organizações das produções em
conferências, entre outros. O projeto prevê o incremento e qualificação de
produções científicas dos discentes da Unioeste, oriundas de trabalhos acadêmicos,
cursos de extensão, projetos de pesquisa de iniciação científica, projetos de TCC e
projetos de dissertação de mestrado, além de promover a integração do corpo
docente na produção científica ao redor de uma mesma temática, o que possibilita
um maior intercâmbio de conhecimentos e, consequentemente, uma melhora
significativa na qualidade da produção, tanto dos discentes orientados, como dos
professores orientadores.

Objetivos:

Geral:
Oportunizar o debate e a reflexão acerca das atuais relações entre ficção e história,
incentivando a produção de pesquisas e a produção científica desenvolvida na área
de Literatura, História e Memória, assim como em áreas afins. Contribuir com o
desenvolvimento acadêmico, motivando a participação de professores do Colegiado
de Letras na função de orientadores das produções dos alunos e egressos em
eventos de caráter científico, a fim de propiciar a reflexão, também, fora dos limites
das disciplinas e das salas de aulas, sobre as leituras que se entrecruzam,
desvendando o homem e suas representações nos diferentes campos do
conhecimento.

Específicos:
Integrar os colegiados de Letras e áreas afins, de forma a obter uma atuação
consistente em relação a um projeto acadêmico integrado; Propiciar e implementar o
conhecimento sobre a produção cultural nas áreas da Literatura, História, Filosofia,
Linguagem, Sociologia e Educação, incluindo reflexões sobre a produção científica
de autores já reconhecidos e autores regionais; Criar espaços interdisciplinares que
motivem a pesquisa, a extensão, e a leitura no âmbito acadêmico, (re) significando
atividades de ensino superior nos diversos cursos da instituição; Incentivar a
divulgação das atividades de pesquisas em andamento; Contribuir com a formação
continuada dos professores das escolas públicas e privadas; Gerar, ao longo do ano,
momentos de debate sobre temáticas selecionadas para os eventos já solidificados
no Colegiado de Letras, no Centro de Educação, Comunicação e Artes e no
Programa de Pós-graduação em Letras.

Métodos:
Este projeto de extensão propõe-se a ser apoio e sustentação à realização das
seguintes ações:
1- Seminário Internacional de Literatura, História e Memória – Evento anual, que a
cada ano, dedica-se ao estudo e divulgação de uma temática específica;
2- Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste – evento paralelo ao Seminário
Internacional de Literatura, História e Memória, que oportuniza a divulgação das

pesquisas realizadas no curso de Letras dentro das áreas de: - Estudos lingüísticos;
- Estudos Literários; - Estudos Culturais; - Práticas de Ensino
3- Publicação dos Anais do Seminário Internacional de Literatura, História e Memória
e do Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste – publicação anual que reúne as
contribuições de diferentes pesquisadores.
4- Organização das publicações da Revista de Literatura, História e Memória –
publicação semestral que reúne textos em torno da temática discutida no evento.
5- Programa de orientação para produção acadêmica científica aos discentes da
Unioeste.
As atividades necessárias à sustentação dessas ações são constituídas por:
1- Reuniões com a área de Literatura e com os membros do grupo de pesquisa
Confluência da Ficção, História e Memória na literatura para eleição de possíveis
temáticas para os eventos científicos e Culturais, promovidos pelo Colegiado de
Letras, pelo CECA e pelo Programa de Pós-graduação em Letras;
2- Formação de grupos de professores dentro do Colegiado de Letras e do Mestrado
em Letras dispostos a orientar produções científicas dos discentes para os eventos;
3- Instrumentalização de professores e discentes para a produção científica;
4- Apoio às atividades de preparação e divulgação dos eventos;
5- Auxílio nas atividades de recepção, de inscrições, de divulgação, e de publicação,
gerados pelos eventos;
6- Organização das produções em conferências; mesas redondas, simpósios,
comunicações individuais ou coordenadas, pôster, painéis, apresentações culturais;
7- Revisão dos materiais para a publicação nos anais dos eventos e na Revista de
Literatura, História e Memória;
8- Distribuição do material publicado entre os colaboradores e suas Instituições de
Ensino, Programas de pós-graduação; Escolas públicas da região, para que as
discussões propostas nos textos se disseminem em um âmbito ainda maior e
possam, assim, contribuir de forma efetiva também entre uma parcela da população
que, talvez, não teve acesso aos eventos;

Discussão e Resultados:
O enfoque desse projeto é a qualificação da produção científica de docentes e
discentes da Unioeste, a ampliação do espaço de discussão das linhas de pesquisa
do grupo Confluências da ficção, história e memória na literatura, de maneira a

solidificar a prática da produção acadêmica nos diferentes segmentos do ensino,
pesquisa e extensão. Além disso, espera-se incrementar a qualidade das
publicações resultantes dos eventos para que estas possam ser produções
importantes na carreira acadêmica de seus colaboradores.

Conclusões:
A literatura como conceituada na atualidade é considerada a arte que se vale do
imenso potencial representativo dos signos linguísticos que leva, fundamentalmente,
ao uso estético da linguagem. A linguagem, por sua vez, possui a capacidade de dar
às palavras outros matizes de significação e, assim, comunicar novos e inusitados
significados, pelas mais diversas formas de comunicação. Analisar textos literários
consiste, entre outros aspectos, em descobrir de que modo este texto estabelece
conexões com as produções que o antecederam e perceber como esses textos
prévios são incorporados na nova leitura da realidade que o texto atual propõe. A
leitura de um texto é sempre múltipla, não apenas pela liberdade de interpretação
inerente a todo o texto, principalmente no que se refere ao literário, mas pela
importância que assume, neste processo de reconstrução da coerência narrativa, as
próprias experiências prévias de leituras do sujeito leitor. Todo texto, de acordo com
Tacca (1978), possui suas convenções: elementos que guiam sua interpretação e
que prevêem certo tipo de leitor. Sendo assim, a recepção de um texto pode variar
segundo as experiências prévias do leitor, suas expectativas de leitura, seus
interesses e necessidades condicionadas por circunstâncias sócio-culturais. No que
se refere às teorias da literatura, conforme Aguiar e Silva (1976), neste complexo
processo de construção de sentido, oferecem ferramentas para, primeiro, definir a
literatura como objeto de estudo e, segundo, para ampliar a capacidade de
apreciação da obra de arte em toda a sua dimensão artística. As teorias oferecem,
pois, elementos para a análise dos textos literários, ou seja, processam as
categorias com as quais se ocupa a crítica literária. Por conseguinte, há diferentes
modos de analisar textos, que se definem segundo os modelos teóricos adotados e
da intenção que gera a atividade, sendo aplicável esta forma de pensar aos demais
textos de natureza artística. Nesse sentido surge a importância de um evento de
grande porte como é o caso do “Literatura, História e Memória”, que oferece uma
oportunidade de apresentação e publicação de resultados, além de propiciar a
realização de contatos entre pesquisadores que tenham interesses afins.
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METODOLOGIAS DE ENSINO PARA A HISTÓRIA E A CULTURA AFRICANA E
AFROBRASILEIRA: POESIA E FILMES, EM SALA DE AULA, INCENTIVANDO A
CONSCIENTIZAÇÃO PARA AÇÕES COLETIVAS
Área Temática 4: Educação
Ruti Rosane Pêgo dos Santos1(Coordenador da Atividade de Extensão)

Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Metodologias de Ensino; Cultura Africana e Afro-brasileira; Poesias
e Filmes.

RESUMO: O estudo e desenvolvimento de metodologias direcionadas para o ensino
da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica é uma
necessidade premente nas salas de aula não só do Paraná, mas em todo o Brasil,
quiçá do mundo, pois o discurso de incentivo à valorização do negro e do
afrodescendente é pública, mas infelizmente não é verdadeira, ou melhor não atingiu
ainda um grande público, pois frequentemente nos deparamos com reportagens em
todos os meios de comunicação sobre abusos a eles cometidos, considerando
esses fatos vimos que a história do negro e do afrodescendente tem que ser
presente no cotidiano da escola, por meio do conteúdo programático, corroborando
para que os alunos conheçam as suas origens, e principalmente possam valorizar a
sua história, conforme determina a Lei no 10.639, de 9/1/2003), mas infelizmente até
hoje essa lei, ainda, não foi cumprida. O que vimos em algumas escolas é uma
tentativa de divulgação nos dias comemorativos, mas sempre de forma superficial,
quando acontece. Propomos aqui metodologias, como o uso da literatura, por meio
de poesias e filmes, em sala de aula, incentivando a conscientização para ações
coletivas visando à transformação do aluno e à transformação do outro, combatendo
as ideias raciais e preconceituosas sobre os negros e sobre outros grupos, usando a
análise das poesias e dos filmes, provocando discussões e questionamentos. Por
meio dessas atividades é possível mostrar onde está incutido o preconceito,
principalmente o preconceito racial, levando o aluno a refletir sobre os vários
discursos presentes nos poemas, nos filmes que conspiram contra a democracia e a
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igualdade de direitos e de oportunidades em nossa sociedade. Para mudar essa
realidade pretendemos incentivar e desmistificar o Ensino das Literaturas, da Cultura
e da História Africanas que estão postas no universo escolar e nos meios sociais,
criado a passos curtos e queremos por meio deste trabalho na escola andar em
passos largos, colocar na escola o dia a dia de um negro: Contar qual é a história do
afrodescendente; Quais são as suas origens/África; O porquê dessa diferença se a
abolição da escravatura já se deu há tantos anos; O que temos em comum; Como
éramos ontem, como somos hoje e como será em um futuro bem próximo; A
valorização do negro no cenário político, artístico e cultural. Usaremos como aporte
teórico, autores consagrados: Marilena Chauí, Paulo Freire, Clóvis Moura, Mikhail
Bakhtin, Theodor Adorno, de Max Horkheimer, Acácio Barradas, Zilá Berdt, Telma
Bonifácio dos Santos Reinaldo, Dermeval Saviani, Moacir Gadotti, Edgar Morin,
Phillipe Perrenoud, Juan Diaz Bordenave & Adair Martins Pereira, Joel Santos
Sobrinho, Abdias do Nascimento, Luiz Paulo da Moita Lopes, James Hunter, Sueli
Carneiro, et al.
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MICROSCÓPIO VIRTUAL: TECIDOS CORPÓREOS EM SISTEMAS
Área Temática: Educação
Rose Meire Costa Brancalhão1
Bernardo de Lima2, Felipe Beal², Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro3, Ednéia Fátima
Brambilla Torquato³, Mayarha Patrícia Dequigiovanni Baggio4, Celeste da Rocha
Paiva5.

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

Palavras-chave: Microscopia de luz; Atlas interativo; Histologia.
RESUMO:
No conhecimento e na compreensão da morfologia tecidual é fundamental a análise
microscópica de lâminas, onde se faz necessário o uso do microscópio de luz. Este
equipamento nem sempre está disponível aos estudantes que se utilizam de atlas de
histologia e de atlas digitais disponibilizados na internet. Essa tecnologia possibilita a
difusão de conhecimentos e democratiza o acesso à informação. No Laboratório de
Biologia Celular, Embriologia e Microtécnica da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE) – Campus Cascavel é disponibilizado, em aulas práticas, um
conjunto de lâminas histológicas para a visualização ao microscópio de luz.
Entretanto, a demanda por estudos extraclasse gerou a necessidade de se
desenvolver um atlas virtual de histologia. Este apresenta os tecidos epitelial,
conjuntivo, muscular e nervoso que, na fase inicial do projeto, foram preparados de
acordo com técnicas convencionais de histologia, fotomicrografados, digitalizados e
disponibilizados
em
link
no
site
da
UNIOESTE
(projetos.unioeste.br/projetos/microscopio). Em cada conjunto de imagens, há
relação dos aumentos utilizados e identificação das estruturas constituintes,
proporcionando visualização de detalhes morfológicos. A procura pelo site tem
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apresentado resultados bastante positivos com 219.300 acessos até o presente.
Assim, o Microscópio Virtual é uma importante ferramenta metodológica de apoio
aos processos de ensino e aprendizagem da morfologia tecidual, vindo a auxiliar
graduandos, docentes e profissionais da área das ciências biológicas e da saúde.
TEXTO:
O corpo humano apresenta vários níveis de organização estrutural, que
atuam de forma integrada e harmônica, responsáveis pelas manifestações vitais do
organismo. Ao nível macroscópico estão sistemas e órgãos e ao microscópico estão
tecidos e células (Alberts et al., 2002; Leboffe, 2005).
No conhecimento de Biologia Tecidual, a análise microscópica de lâminas é
essencial na compreensão de sua organização morfológica. Entretanto, para que
este estudo ocorra é necessário o uso do microscópio de luz, ferramenta nem
sempre disponível aos estudantes que se utilizam frequentemente, em estudos
extraclasses, de Atlas de histologia e outros atlas digitais disponíveis na internet.
O desenvolvimento desse projeto, com enfoque nos tecidos corpóreos, vem
representando uma importante ferramenta metodológica de apoio aos processos de
ensino e aprendizagem nesta área do conhecimento humano, pois difunde
conhecimentos e democratiza o acesso à informação, ampliando a aprendizagem da
temática abordada. O ambiente virtual possibilita, ainda, difundir detalhes
morfológicos didaticamente estratégicos, o que colabora na resolução de lacunas
encontradas no atual sistema de ensino de Histologia. Além disso, permite ao
indivíduo relembrar o aspecto histológico normal, diante da morfologia patológica,
observadas em outras disciplinas. Ainda, pode ser considerado uma fonte alternativa
de saber científico, propiciando ampliação de conhecimentos, que, disponível na
rede mundial de computadores, possibilitará aos estudantes um valioso apoio no
estudo microscópico.
Os materiais utilizados para a produção das lâminas no projeto foram obtidos
a partir de órgãos de animais de laboratório, pertencentes ao biotério da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de Cascavel,
bem como de material biológico doado de Cooperativas Agropecuárias e clínicas
veterinárias da região. Os órgãos serão preparados, segundo técnicas padrões para
processamento histológico, no laboratório de Biologia Celular e Microtécnica da
UNIOESTE – Campus de Cascavel, sendo corados pelas técnicas de hematoxilina e
eosina, ácido periódico de Schiff, tricrômico de Masson e tricrômico de Malory, entre

outras. O laminário histológico, assim obtido, será analisado no fotomicroscópio
Olympus - Micronal e os campos visuais de interesse foram selecionados, seguindose o registro fotográfico das imagens, com resolução máxima 1.3 megapixels. Na
seqüência dos trabalhos as imagens histológicas dos tecidos corpóreos foram
digitalizadas

e

disponibilizadas

no

link

do

Projeto

Microscópio

Virtual

(projetos.unioeste.br/projetos/microscópio) no sítio da UNIOESTE, na Rede Mundial
de Computadores. As imagens disponibilizadas foram classificadas, conforme seus
detalhes morfológicos, em Tecidos, e serão, em breve, classificadas em Sistemas, o
que propiciará uma nova visão do acessante do sítio em relação aos tecidos
corpóreos.

Textos

esclarecerão

algumas

peculiaridades

de

cada

sistema,

propiciando melhor compreensão do conteúdo abordado em cada imagem.
Assim, considerando a indisponibilidade do microscópio de luz em estudos
extraclasse e a importância da compreensão da estrutura tecidual de diversos
órgãos corpóreos no conhecimento acadêmico, este estudo tem como objetivos:
 Produzir e renovar o laminário de tecidos corpóreos, apontando novas
colorações e detalhes estratégicos, de forma a facilitar a compreensão do
discente, docente e profissional interessado na biologia tecidual..
 Motivar o aluno para o estudo, trazendo conteúdos significativos e
compreensíveis, além de métodos adequados, o que certamente auxiliará o
processo de ensino e aprendizagem.
O Microscópio Virtual corrobora uma ação transformadora dos acadêmicos
que participarão das ações, incentivando-os a compartilhar conhecimentos com os
demais estudantes das áreas contempladas, promovendo a inclusão educacional e
intelectual, além da construção de um compromisso que vise o auxílio ao estudo,
bem como o incentivo à pesquisa. A continuidade das ações do Projeto foi justificada
pela importância adquirida pelo assunto e pelo fato de se tornar uma “vitrine” on line
para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, visto que, o sítio, é
disponibilizado na internet, de forma ilimitada, sendo acessado por todo e qualquer
interessado em Biologia Tecidual, em qualquer lugar do mundo, tornando a
Universidade e suas ações de extensão conhecidas em vários lugares. Atualmente,
com dados de 29 de março de 2013, o sítio já conta com 219.300 acessos,
identificadas pelo contador de visitas presente na página inicial do sítio, o que
reforça a importância do assunto compreendido pelo presente projeto e da

manutenção do mesmo, bem como o sítio disponibilizado de maneira permanente.
Melhorias na ferramenta metodológica “Projeto Microscópio Virtual”, de ensino
da biologia tecidual estão sendo realizadas para auxiliar estudantes de graduação
no desenvolvimento de sua competência profissional e, da mesma forma, atender
professores e profissionais da área de saúde. Com isso, espera-se também o
desenvolvimento não somente da competência profissional, mas também social dos
acadêmicos que participam das ações, devido ao incentivo em compartilhar
conhecimentos com os demais estudantes das áreas biológicas e da saúde

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O Microscópio Virtual é, sem dúvida, um excelente método para o estudo da
biologia tecidual. Nos últimos anos, durante a realização das primeiras fases do
projeto, muito se pesquisou para que o material apresentado fosse de excelente
qualidade, propiciando um estudo didático e de fácil entendimento para quem
usufruísse das imagens disponíveis nesse ambiente virtual. Acredita-se, portanto,
que exista a necessidade de se manter esse material on line para que os estudos
extraclasses, tão necessários para o complemento da formação durante a
graduação e, também, durante os estudos seguintes (mestrado, doutorado e pósdoutorado), sejam plenamente realizados e atinjam um objetivo primordial: a
utilização desse espaço para a aprendizagem e complemento do estudo em sala de
aula.
Novas necessidades se fazem prementes, como a tradução do sítio em outras
línguas, dadas as visitas internacionais registradas pelo link “Contatos e Dúvidas”,
reforçando a vitrine de oportunidades que a UNIOESTE está aberta diante da
exposição pelo conteúdo da página on line. Ainda, verifica-se a necessidade de
adaptar as imagens já existentes, bem como desenvolver, nas novas imagens,
métodos capazes de possibilitar o acesso de pessoas com dificuldades visuais,
como por exemplo, daltônicos.
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: monitoria; integração Escola – Universidade; formação docente.
Resumo:
As monitorias podem ser consideradas uma ferramenta que auxilia no
processo de ensino-aprendizagem, tanto dos acadêmicos da universidade quanto
dos estudantes do ensino básico, isto porque “[...] o trabalho de monitoria pretende
contribuir com o desenvolvimento da competência pedagógica e auxiliar os
acadêmicos na apreensão e produção do conhecimento” (SCHNEIDER, 2006, p.
65).
As monitorias são ministradas pelos acadêmicos do curso de Química da
Unioeste, no qual participam todos os bolsistas do PIBID/Química e têm como
finalidade integrar os acadêmicos do curso superior com os estudantes do Ensino
Fundamental e Médio da cidade de Toledo/PR. Esta atividade proporciona que os
estudantes frequentem e participem de atividades oferecidas pela universidade e
melhorem seu desempenho escolar.
A função das monitorias é auxiliar na aprendizagem dos estudantes,
sanando dúvidas decorrentes do ensino de Ciências (Matemática, Física e Química).
Para os estudantes da graduação, as monitorias são uma forma de revisão e
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retomada de conteúdos, que farão parte da sua prática profissional futura. Além
disso, esta atividade proporciona uma iniciação à experiência docente.
No início de cada período letivo, o NECTO (Núcleo de Ensino em Ciências
de Toledo) entra em contato com as escolas da cidade, disponibilizando as
disciplinas e os respectivos horários de monitoria que serão ofertados. Assim, os
estudantes podem dirigir-se até a universidade, de acordo com a sua necessidade.
As monitorias são oferecidas de segunda a sexta-feira, no NECTO nos horários
matutino e vespertino.
As monitorias têm duração mínima de 1 hora e podem ser realizadas em
conjunto ou individualmente, dependendo da procura de outros estudantes no
mesmo horário. Neste momento, os estudantes expõem suas dúvidas e os
acadêmicos explicam os conteúdos que estes demonstrarem maior dificuldade.
No ano letivo de 2012, foram abrangidas 14 escolas da rede pública e
privada de Toledo e região. O projeto de monitorias contou com 35 monitores que
desenvolveram um total de 823 horas. A disciplina mais procurada pelos estudantes
foi Matemática.
O projeto de monitorias é permanente e tem grande procura por parte dos
estudantes, sendo incentivado pelas escolas e professores das disciplinas de
Ciências.
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Resumo: A Organização Mundial da Saúde estima que, por ano, ocorram
mais de 1.050.000 casos novos de câncer de mama em todo o mundo, o quê o faz o
câncer mais comum entre as mulheres. No Brasil, não tem sido diferente.
Informações processadas pelos Registros de Câncer de Base Populacional,
disponíveis para 16 cidades brasileiras, mostram que na década de 90, este foi o
câncer mais frequente no país. Visando a diminuição da incidência do câncer, em
1990 iniciou nos Estados Unidos a mobilização denominada Outubro Rosa, que
alcançou o mundo, chegando aqui em Cascavel, por iniciativa de pessoas que
passaram pela experiência da doença, ou tiveram algum familiar atingido por ela. A
Unioeste participou com representantes nas reuniões do movimento, nas palestras
nas escolas e meios de comunicação, no envolvimento de acadêmicos, docentes e
funcionários utilizando vestuário na cor Rosa no mês de outubro e auxiliando na
organização da caminhada. A participação da Unioeste neste movimento possibilitou
ampliar a atuação da instituição, mobilizando não apenas acadêmicos e professores,
mas também os funcionários, que colaboraram com o desenvolvimento da atividade
de forma efetiva.
Contexto da ação
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, por ano, ocorram mais
de 1.050.000 casos novos de câncer de mama em todo o mundo, o que o torna o
câncer mais comum entre as mulheres. No Brasil, não tem sido diferente.
Informações processadas pelos Registros de Câncer de Base Populacional,
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disponíveis para 16 cidades brasileiras, mostram que na década de 90, este foi o
câncer mais frequente no país. As maiores taxas de incidência foram observadas em
São Paulo, no Distrito Federal e em Porto Alegre (BRASIL, 2011).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a palavra Câncer denomina
um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento
desordenado de células malignas que invadem os tecidos e órgãos, podendo
espalhar-se para outras regiões do corpo. Sua causa é variada, podendo ser
externas ou internas ao organismo. As causas externas relacionam-se ao meio
ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As
causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, estão
ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas
(BRASIL, 2013)
Visando na diminuição da incidência do câncer, todos os anos no mês de
outubro, o mundo todo se mobiliza e fica mais “feminino” – é o Outubro Rosa. O
nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer
de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades na
prevenção do câncer. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários
Estados tinham ações isoladas referentes ao câncer de mama ou à mamografia no
mês de outubro, posteriormente com a aprovação do Congresso Americano o mês
de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção do câncer de
mama. Todas as ações eram e são até hoje direcionadas a conscientização da
prevenção pelo diagnóstico precoce. Para sensibilizar a população inicialmente as
cidades se enfeitavam com os laços rosa, principalmente nos locais públicos, depois
surgiram outras ações como corridas, desfile de modas com sobreviventes (de
câncer de mama), partidas de boliche, entre outros (MOVIMENTO, 2013).
Em 2012 este movimento foi lançado em Cascavel, por iniciativa de um gruo
de pessoas que passaram pela experiência do câncer em suas vidas ou na vida de
algum familiar. A UNIOESTE juntamente com empresas e instituições de todos o
seguimentos participaram desta atividade, que recebeu o nome de Cascavel Rosa.
O enfrentamento do câncer é possível a partir de ações que permeiam a
educação em saúde em todos os níveis da sociedade, a promoção e prevenção
orientadas a indivíduos e grupos, a geração de opinião pública, o apoio e estímulo à
formulação de leis que permitam monitorar a ocorrência de casos. E o Movimento
Cascavel Rosa é a continuidade da busca por resultados através de uma história de
luta, coragem, esperança e amor (BRASIL, 2005).

Com essa ideologia, o movimento teve como objetivo mobilização a
comunidade através de diferentes atividades e eventos, com o objetivo de promover
ações de prevenção, cuidados, motivação e esperança às vítimas e à população em
geral sobre o câncer de mama e de outros tipos de câncer e à saúde da mulher.

Detalhamento das atividades
As atividades foram desenvolvidas pelo Cascavel Rosa e voluntários, e
contou com a participação da Unioeste nas seguintes ações:
1.

Lançamento: O Movimento Cascavel Rosa foi lançado no dia 31 de agosto de
2012, e surgiu com o objetivo geral de alertar a população sobre o crescimento
da incidência de câncer e orientar sobre as formas de prevenção e tratamento,
promovendo ações que concentrem para o tema câncer. Nas diversas reuniões
de organização das atividades a Unioeste sempre esteve presente.

Figura 1 – Lançamento do Movimento Cascavel Rosa

2.

Figura 2 – Equipe do Movimento Cascavel Rosa

Professores da Unioeste participaram das palestras nas escolas (Figura 5) e
empresas e entrevista na TV, onde foi abordado o tema “Câncer Bucal”.

Figura 3 – Palestra realizada no Colégio Estadual
Eleodoro Ébano Pereira

Figura 4 – Entrevista TV Tarobá.

3.

Apoio ao movimento por parte dos acadêmicos (Figura 5) e funcionários
(Figura 6) da Unioeste, colaborando com a conscientização popular através da
utilização de vestuário na cor “Rosa”.

Figura 5 – Acadêmicos do Curso de Odontologia

4.

Figura 6 – Funcionários da Clínica odontológica

Realização da Caminhada Rosa, no dia 11 de novembro, com a saída da Praça
da Bíblia em direção ao calçadão da Avenida Brasil, colorindo a cidade de rosa,
envolvendo a população e voluntários (Figura 7).

5.

Orientações em barracas montadas no calçadão onde voluntários e
acadêmicos da Unioeste e Unipar falaram sobre o câncer e sobre a
necessidade de uma maior conscientização das pessoas na discussão da
doença (Figura 8).

Figura 7 – Equipe de apoio da Caminhada Rosa

Figura 8 – Equipe da barraca de prevenção do
Câncer Bucal.

Análise e discussão
A proposta do Cascavel Rosa foi de difundir na cidade de Cascavel o combate
e a prevenção ao câncer e as atividades foram desenvolvidas em conjunto com a
equipe que propôs o movimento e demais entidades, entre elas a Unioeste, e tendo

como parceiros fundamentais a União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao
Câncer (UOPECCAN), e o Centro Especializado de Oncologia – Cascavel (CEONC).
Durante o mês de outubro foram feitas várias atividades no município, como
palestras nas escolas e universidades, e também orientação e prevenção contra o
câncer de mama nos terminais transbordo e nas ruas. A campanha de orientação e
prevenção se intensificou no mês de outubro e se consolidou com a I Caminhada
Rosa, realizada no dia 11 de novembro, onde centenas de pessoas se reuniram para
homenagear colegas e amigos que lutam ou lutaram contra essa doença.
Na linha de chegada da I Caminhada Rosa havia barracas de atendimento e
orientação, onde os participantes puderam receber informações sobre câncer de
mama, câncer de pele, câncer de próstata e puderam fazer exame bucal, para
prevenção do câncer de boca.

Considerações finais
A participação da Unioeste neste movimento possibilitou ampliar a atuação da
instituição, mobilizando não apenas acadêmicos e professores, mas também os
funcionários, que colaboraram de forma efetiva com o desenvolvimento da atividade.
Destacamos o importante papel que este projeto teve em despertar nos
participantes a necessidade de atuarmos de forma solidária e cidadã, e o quanto
essas ações são importantes para o crescimento pessoal e profissional.
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Resumo:
O objetivo desse projeto é verificar, por meio de pesquisas realizadas em escolas e
na comunidade escolar, como se dão os conflitos étnicos, linguísticos e de
(re)construção da identidade de alunos pertencentes a grupos minoritários e, para
este caso, os brasiguaios. O ambiente de pesquisa escolhido para este estudo é a
escola, pois, segundo estudos de Moita Lopes, “é na escola que em geral a criança
se expõe, pela primeira vez, às diferenças que nos constituem e que, portanto,
representam as primeiras ameaças ao mundo da família” (MOITA LOPES, 2002, p.
16). Com isso, apesar do PCN determinar que o ambiente escolar deve “conhecer e
valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças culturais [...]” (BRASIL, 1998, p.06), observase que essa prática não faz parte do ambiente escolar, sobretudo, nas escolas em
região de fronteira. Ademais, este estudo procura averiguar essa construção por
meio do olhar do “outro”, ou seja, relacionando conceitos de identidade e alteridade.
Ademais, o projeto busca também: pesquisar como a sociedade brasileira atual vê
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os brasiguaios e a cultura paraguaia, analisando se há alguma forma de preconceito
na visão dos brasileiros sobre os povos brasiguaios/ paraguaios entre outros fatores
analisados.

Texto:
Essa pesquisa tem como suporte teórico a leitura de textos, artigos em geral, como
as pesquisas de Signorini (2002), Dalinghaus (2009), Borstel (2011), Pereira (2010)
dentre outros autores. Esse projeto procura analisar como se dá a construção da
identidade dos alunos brasiguaios, estudantes da rede pública de ensino da região
oeste do Paraná. Vale ressaltar aqui que o termo “brasiguaio” representa o brasileiro
que, por algum motivo, morar no Paraguai.
Sabe-se, por meio de pesquisas, que os paraguaios são estigmatizados por sua
cultura e seu país, principalmente por alguns brasileiros. Logo, fundamentado nas
leituras, para que a pesquisa possa ter uma base solidificada, se faz necessário a
criação de um questionário, para saber como a sociedade brasileira via os povos
brasiguaios.
O foco principal do trabalho em questão é analisar, sobretudo, como ocorrem os
conflitos étnicos, de (re)construção de identidade para com o aluno brasiguaio. A
presente pesquisa tem como base o documento PCN, que explica que a escola deve
“conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como
aspectos socioculturais de outros povos e nações” (BRASIL, 1998, p.06). O que se
percebe, no entanto, é que por muitas vezes a instituição de ensino não sabe lidar
com essas diferenças e impõe aos alunos um padrão único, seja ele étnico, cultural,
linguístico entre outros.
O projeto apresenta, também, uma entrevista com um filho de brasiguaio. O garoto,
estudante de um colégio estadual, possui 17 anos e ao ser entrevistado, explica que
o brasileiro pouco conhece o Paraguai.
Conclui-se portanto que é de suma importância que haja mais reflexões e
discussões a respeito das dificuldades encontratadas pela escola ao deparar-se com
problemas de estigmatização ao receber alunos brasiguaios, já que, embora haja
propostas de uma “escola para todos”, esta proposta não se sustenta em situações
de conflitos identitários.
Com o questionário aplicado, pôde-se descobrir que o brasiguaio/ paraguaio sofre
muito com a estigmatização que sofrem em nação brasileira.
A entrevista com o estudante foi muito importante para os resultados desta pesquisa;
para o jovem em questão, a maioria dos brasileiros conhecem apenas Ciudad del
Este, e isso, segundo o mesmo aluno, é o que faz os brasileiros verem com “maus
olhos” a nação paraguaia. O mesmo aluno ainda explica que a cultura paraguaia é
muito bonita, e que os paraguaios são muito simpáticos, mas que o brasileiro, por
motivos que ele desconhece, só destaca os pontos negativos em relação ao
Paraguai. Com esta entrevista informal, pode-se perceber que os brasiguaios/
paraguaios e outros que são mais próximos ao Paraguai tendem a defender essa
nação tão estigmatizada por alguns brasileiros; percebe-se também, que eles, os
brasiguaios, desconhecem os motivos que levam o brasileiro agir com preconceito à
sua cultura.
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O ensino da linguagem na escola e as contribuições dos estudos de
Bakhtin: perspectivas e desafios
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RESUMO: Este trabalho refere-se à atividade de extensão em
desenvolvimento, cujo objetivo é identificar e analisar, em pesquisas, desafios,
contribuições e possibilidades de enfrentamento para o ensino da linguagem na
escola. A base para a atividade são os artigos dos eixos Alfabetização e
Linguagem e ensino, resultante da atividade de extensão realizada em 2012,
que organizou um acervo de pesquisas fundamentadas na perspectiva de
Bakhtin. Com foco no estudo de questões relativas ao ensino da linguagem na
escola, esperam-se contribuições para estudantes do curso de licenciatura em
Pedagogia e alfabetizadores em exercício.
Palavras-chave: Linguagem e ensino; Bakhtin; Alfabetização.
Introdução
Este texto refere-se à atividade de extensão, cujo objetivo é analisar
pesquisas sobre o ensino da linguagem, buscando identificar contribuições
para as práticas alfabetizadoras e de ensino da língua portuguesa na Educação
Básica. Desenvolve-se em continuidade à atividade “Organização de um
acervo de pesquisas em linguagem, ensino e formação de professores,
fundamentadas na teoria de Bakhtin”. Para isso, são realizadas análises das
pesquisas sobre o ensino da linguagem, organizadas nesse acervo, com o
objetivo de identificar contribuições às práticas alfabetizadoras e de ensino da
língua portuguesa; identificar questões que se evidenciam em relação aos
desafios das práticas de ensino da linguagem e às possibilidades de enfrentá1
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los, buscando contribuições dos estudos para a formação e trabalho de
professores que ensinam a linguagem, na escola. A sistematização dos
resultados constituirá um material formativo para estudantes e professores
envolvidos com o campo de ensino da linguagem, na perspectiva do
enfrentamento de problemas da área.
Muitos estudos e pesquisas têm apresentado avanços nas questões
teórico-conceituais e metodológicas envolvendo a alfabetização, e, nas últimas
décadas, também avanços na sua universalização, tendo em vista questões de
reconfiguração social, com a democratização do ensino público. Porém, a
escola brasileira ainda convive com o desafio de vencer muitas situações de
fracasso para desempenhar seu papel no ensino de leitura e escrita como
práticas sociais de interação, de constituição e expressão de sentidos e
relacionadas ao desenvolvimento do pensamento autônomo. Ou seja, a
pesquisa sobre o ensino de língua materna apresenta sólida argumentação,
ressaltando essa fragilidade da escola em desempenhar seu papel, e a
existência de uma crise nessa área, que denota um descompasso entre o
avanço dos estudos linguísticos, a formação de professores e o ensinoaprendizagem na escola. Geraldi (1997) destaca que as causas para essa
situação de crise da escola não se fixam em um “único lugar”. Diversos fatores
contribuem para sua constituição. Entre eles, destacam-se as grandes
desigualdades sociais com que convive a população, as manifestações
ideológicas que perpassam todas as dimensões da linguagem (BAKHTIN,
2002), a desqualificação da formação de professores, em decorrência das
políticas educacionais que se disseminam no país, desde a educação básica
até o nível superior, e a ausência de conhecimentos linguísticos entre muitos
responsáveis pelo ensino da alfabetização.
Um grande desafio da área, portanto, refere-se à formação linguística do
alfabetizador. Sua fragilidade impede considerar a alfabetização na sua
totalidade, como processo de apropriação da cultura escrita pelos sujeitos
(BRITTO, 2003; 2009), processo que só se concretiza quando o ensino da
linguagem, desde a alfabetização, desenvolve-se no contexto das práticas
sociais de leitura e escrita, com toda sua complexidade.
A atividade de extensão busca identificar desafios e perspectivas nesse
âmbito de ensino, aspecto importante na formação de professores, quando se
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aprendizagem e prática da leitura e escrita. Com foco no estudo de questões
relativas ao ensino da linguagem na escola, esperam-se contribuições para
estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia e alfabetizadores em
exercício. A atividade, portanto, atuará no interior da formação inicial e na
continuada, pelo próprio desenvolvimento das atividades pela bolsista e pelo
aporte de material a ser disponibilizado aos envolvidos no curso de Pedagogia
e profissionais da educação básica integrados com o ensino da linguagem.
Metodologia
Para realizar essa atividade de extensão, tivemos como base os trabalhos do
CD ROM organizado na atividade “Organização de um acervo de pesquisas
fundamentadas em Bakhtin” (SOUZA, ALMEIDA, 2012). A metodologia foi
leitura e fichamento de cada artigo, buscando identificar as questões que
apontam sobre os desafios das práticas de ensino da linguagem e as
contribuições e possibilidades de enfrentamento. A identificação e classificação
dos desafios, contribuições se deu a partir das questões discutidas pelos
autores e pela nossa análise e compreensão das particularidades do processo
educativo.

Análise e discussão
Até o momento, analisamos 25 artigos, nos quais identificamos muitos
desafios apontados e discutidos pelos autores. Para fins organizacionais,
criamos categorias intituladas para “abrigar” os desafios identificados, e os
respectivos pontos apontados por estes: referenciamosos autores.
1 - Desafios das práticas de ensino da linguagem:
Formação do professor: Despreparo do professor para enfrentar os
complexos problemas de ensino; Inserção de crianças portadoras de
necessidades especiais (BORTOLANZA 2010, CHAGAS, 2008 & VELOSO,
2007); Tempo de atuação no magistério, professores cada vez mais jovens
assumem as séries de alfabetização (FERREIRA, 2009 & CARVALHO);
Professores assumem-se como responsáveis pelo fracasso ou insucesso
escolar dos alunos (BECALLI, 2009).
Recursos Didáticos e Práticas: Presença de textos “acartilhados” na escola

(SCHEFFER, ARAÚJO & ARAÚJO, 2007); Dificuldade em transpor à prática
atividades pedagógicas condizentes com um ensino da língua significativo
(SANTOS, 2009);

Falta de autonomia dos docentes sobre suas ações

didáticas. Conflitos de natureza didática (LEAL, 2010).
Confusão teórica/concepções de língua, alfabetização: Hierarquização do
conhecimento e a não articulação entre palavra e significados (SANTOS,
2007); Entendimento da leitura como experiência (COLE, 2007); Concepção de
texto\sentido, dissociada da concepção de leitura (COCO, 2008); Dispersão de
sentidos nosdiscursos dos professores (LEAL, BRANDÃO, LIMA, 2010).
Condições detrabalho do Professor: Carga horária\jornada semanal de
trabalho intensa, pouco tempo para estudos (SANTOS, 2007).
Políticas públicas: Dinâmica escolar que visa atender demandas avaliativas
em que se circunscrevem as relações de trabalho com a linguagem (PIFFER,
2007);Inserção

de

crianças

portadoras

de

necessidades

especiais

(BORTOLANZA 2010, CHAGAS, 2008 & VELOSO, 2007); Baixo rendimento
dos alunos em leitura e escrita (MILLER, 2007).
Relações pessoais: Hostilidade da escola em relação às crianças (FRITZEM,
SILVEIRA, 2009).
São muitos os desafios apontados pelos autores, e discutiremos
brevemente sobre cada categoria em que os agrupamos.
Na categoria Formação do professor, foi possível analisar que o
despreparo do professor e o tempo de atuação no magistério, fato que leva
professores mais jovens a assumirem as séries de alfabetização, são os
principais agravantes nos vários sentidos no que se refere ao ensino. Mas isso
se torna muito mais preocupante quando se pensa a inclusão de crianças
portadoras de necessidades especiais no processo educativo, aspecto em que
a formação teórica do professor é insuficiente para lidar com o processo de
alfabetização desses sujeitos, visto que suas práticas são muito mais de
interdição á leitura e ao contato com a língua viva, tendo como premissa as
limitações dos alunos, do que favorecedoras para o desenvolvimento do
intelecto das crianças. Nessa mesma lógica de formação, os docentes
colocam-se como os únicos responsáveis pelo fracasso escolar dos alunos, o
que também incita a pensar na formação política e ideológica dos professores
(BAKHTIN, 2002; GERALDI, 1997).

A categoria Confusão teórica\concepções de língua foi cunhada, tendo
em vista que boa parte dos estudos aponta a falta de clareza e de
entendimento por parte dos professores no que se refere às concepções de
língua e discernimento entre linhas teóricas, principalmente depois de
mudanças, nos últimos anos, de alguns postulados teóricos. Com isso, nas
práticas

firmadas

há

uma

dispersão

de

sentidos

principalmente

no

entendimento do que é alfabetização e qual sua função social. Além disso,
permeia as práticas docentes, conforme os artigos analisados, uma concepção
de língua morta, esvaziada de sentido, isolada do social, ou seja, podemos
afirmar que paira uma crise sobre o ensino da língua portuguesa na escola
brasileira.
Na categoria Condições de trabalho do Professor, é possível identificar
e analisar uma premissa já muito difundida, isto é, a precarização do trabalho
docente, com jornadas de trabalho intensas, o que ocasiona pouco tempo para
estudos e reflexões. Esta realidade vem refletindo no decréscimo da qualidade
das aulas e na desvalorização do professor.
2 - Possibilidades de enfrentar os desafios apresentadas nos estudos:
Nesse aspecto, é possível analisar, a partir dos estudos, que as
possibilidades de enfrentamento para os desafios apontados se apresentam
em uma nova configuração do cenário de políticas públicas para a educação
básica, tendo em vista os múltiplos aspectos e necessidades que envolvem o
processo educativo, que se dão em torno das questões sociais, estruturais,
didáticas. Maiores esforços e investimentos são necessários para o processo
de Formação inicial e continuada que venha possibilitar aos docentes o acesso
a diferentes teorizações sobre como as crianças se apropriam da linguagem
escrita, sobre o processo de produção de textos orais e escritos, sobre a leitura
e sobre o complexo funcionamento do sistema de escrita de língua portuguesa.
Assim, é importante também a discussão e instauração de novas práticas de
alfabetização, em sentido amplo de formação humana, superando o ensino
através do código (PIFFER, 2007, LEAL, BRANDÃO, LIMA, 2010).
3 - Contribuições dos estudos para a formação e trabalho de professores
que ensinam a linguagem, na escola:
Essa parte da atividade encontra-se em elaboração. Até o momento,
podemos apenas apontar o indicativo dos estudos para a necessidade de

instaurar novos rumos ao ensino da linguagem, com redimensionamento das
concepções de linguagem e de sujeitos que se constituem na sala de aula.
Conclusões e considerações finais
A realização desta atividade de extensão se estende até outubro de
2013, portanto, a pesquisa e os resultados ainda estão em construção e
sujeitos a novos olhares, tendo em vista o próprio processo de estudo e
compreensão. Até agora a atividade de extensão permitiu novas aprendizagens
e perspectivas sobre a dimensão do processo educativo da linguagem e dos
múltiplos fatores que o envolvem.
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ÁREA TEMÁTICA: Educação
RESUMO
O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2012,
principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no
contexto do programa de extensão “A busca da formação integral de
adolescentes que habitam as periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR
através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da tecnologia”, programa
originado da proposta encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. O
principal objetivo deste programa é atender adolescentes, porém, ao longo da
execução do mesmo, outras atividades foram incorporadas para atender
adultos e idosos. O programa congrega três projetos de extensão, a saber: i)
Noções Básicas de Informática, ii) Treinamento em Software Livre para
funcionários, adolescentes e idosos e iii) Software Livre como ferramenta para
inclusão digital de adolescentes. Estes projetos viabilizam a inclusão digital das
pessoas atendidas e, em particular para os adolescentes, a partir da
incorporação de ações para discussão de assuntos relacionados à saúde e ao
meio ambiente, contribuindo para a formação da consciência cidadã dos
mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, formação integral de adolescentes,
software livre.
INTRODUÇÃO
A primeira atividade de extensão associada a este programa, que tem como
____________________
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objetivo o ensino de informática básica, foi o projeto Noções Básicas de
Informática, coordenado pelo Prof o Oscar J. Busatta desde 2003. Esta
atividade atende aos adolescentes da Guarda Mirim de Cascavel, projeto social
da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos (AEELV). A partir de
2006, o projeto Software Livre como ferramenta para inclusão digital de
adolescentes, coordenado pelo Profo Carlos J. M. Olguín, surgiu para atender
também aos familiares dos adolescentes da Guarda Mirim. Em 2009 o terceiro
projeto, coordenado pelo Profo Adair Santa Catarina, foi adicionado ao
programa para atender técnicos administrativos da universidade e também
idosos.
O programa conta atualmente com um grupo formado por 80 alunos, 16
monitores (11 dos quais recebem bolsa), 4 professores e 1 técnico, totalizando
101 pessoas. Todo semestre se renovam as turmas atendendo mais 80 alunos.
Desde o início das atividades dos projetos foram atendidas aproximadamente
880 pessoas. Segundo dados fornecidos pela Guarda Mirim, 95% dos
adolescentes que passam por este treinamento conseguem emprego (Olguín et
al., 2009).
Neste programa, além das ações voltadas à inclusão digital, desenvolvem-se
ações de formação para a cidadania, prevenção ao uso de drogas, prevenção
de doenças infecciosas e parasitárias, gravidez precoce e preservação
ambiental. Espera-se que as ações desenvolvidas possibilitem que os
adolescentes tenham consciência de si e de sua cidadania, atuando e
interagindo no contexto familiar, comunitário e ambiental, de forma a promover
a conquista de uma maior participação social e política, visando à melhoria da
sua condição de vida.
METODOLOGIA
Objetivos: O programa aqui apresentado tem como objetivo geral promover o
desenvolvimento pessoal e social das pessoas atendidas, oportunizando
práticas que contribuam para a formação da consciência cidadã e, ao mesmo
tempo, permitam o acesso ao mundo da informação digital.
Métodos: Os projetos são realizados visando a formação tecnológica e cidadã
dos participantes. Para atingir este objetivo é ofertado treinamento básico em
informática usando Software Livre. Este treinamento, além de permitir o acesso
ao mundo da informação digital, facilita o acesso ao mercado de trabalho,
particularmente para os adolescentes atendidos.
O treinamento é divido em 5 módulos:
 Módulo 1 - Introdução à informática – Duração: 2 encontros;
 Módulo 2 - Editoração de texto (LivreOffice.org Writer) – Duração: 3
encontros;
 Módulo 3 - Planilha de Cálculo (LivreOffice.org Calc) – Duração: 3
encontros;

 Módulo 4 - Gerador de Apresentações (LivreOffice.org Impress) –
Duração: 2 encontros;
 Módulo 5 - Internet (Mozilla Firefox, HTML) –Duração: 7 encontros.
Todos os módulos utilizam apostilas desenvolvidas pelos integrantes do
programa tomando como base as seguintes referências: Brookshear (2000),
Campos (2003), Furusho (2006), Furusho (2007), Ikuno (2006), Oliveira (2005),
Oliveira (2005a) e Schechter (2006). Estas apostilas estão disponíveis em
www.inf.unioeste.br/guardamirim, aba “Material”.
Os módulos são ministrados nas sextas e sábados através de aulas expositivas
utilizando recursos audiovisuais (notebook e projetor multimídia). Os encontros
tem duração de 2 a 4 horas∕aula. Nos encontros de maior duração, oferecidos
aos adolescentes, nos primeiros 30 minutos desenvolvem-se assuntos de seus
interesses, referentes a temas sobre saúde, meio ambiente e cidadania; nos
encontros de menor duração, oferecidos aos funcionários e idosos,
desenvolvem-se somente atividades de treinamento em software livre e
inclusão digital.
Estas atividades são desenvolvidas nas dependências do Colegiado de Ciência
da Computação da UNIOESTE (Figura 1) e consistem no uso de aplicativos
livres para edição de textos, aplicativos para geração de páginas bem como o
uso de equipamentos para captura de imagens. Como um dos objetivos do
programa é dar subsídios para facilitar o acesso dos participantes ao mercado
de trabalho, são incentivadas atividades colaborativas, uma vez que a
habilidade de trabalho em grupo é altamente desejada em ambientes de
trabalho. Os assuntos abordados nas apresentações iniciais de cada encontro
dos sábados são desenvolvidos por professores e acadêmicos de outros
colegiados, tais como, Medicina e Farmácia; estes temas foram trabalhados
adotando uma ordem de apresentação que respeitou o nível de interesse dos
adolescentes, informação obtida a partir da aplicação de questionário logo no
primeiro encontro de cada semestre. Os assuntos que despertaram maior
interesse foram sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, drogas,
direitos e deveres do cidadão e ergonomia.

Figura 1. Meninos da Guarda Mirim (esq.) e Funcionários da Unioeste (dir.) sendo treinados

pelos monitores nas dependências do Colegiado de Ciência da Computação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados atingidos neste trabalho foram caracterizados em dois grandes
segmentos: formação humana e tecnológicos.
No segmento formação humana espera-se que, com as atividades realizadas,
os participantes dos projetos possam conhecer e utilizar os recursos de
informática, assim como também aprender a criar textos e apresentações
próprios a partir dos conhecimentos adquiridos nos cursos.
Com isso, espera-se que eles possam desenvolver habilidades que permitam
sua inserção/inclusão no mundo digital e, consequentemente, no mercado
laboral.
Finalmente, no segmento tecnológico, os resultados alcançados pelo programa
foram:
 Atualização/revisão de apostilas para apoio às aulas;
 Manutenção da página que descreve os projetos que atendem a Guarda
Mirim;
 Apresentação de trabalhos (artigos completos, palestras e oficinas) nos
seguintes congressos: XII SEU, 30o SEURS, Latinoware 2012 (Figura 2b)
e JSL 2012 (evento integrante das JAIIO 2012) (Figura 2a).

(a) JSL 2012 – La Plata, Argentina

(b) Latinoware 2012 – Foz do Iguaçu

Figura 2. Apresentação de trabalhos.

No ano de 2012, além das atividades descritas neste trabalho, foi ofertado o
Curso de informática para adultos na Associação Beneficente “Solidariedade e
Paz” – Diocese Anglicana do Paraná – Jardim Alvorada - Cascavel, PR sendo
que este mesmo curso, a partir de 2013, passou a ser ofertado para a
Comunidade da Paróquia Rainha dos Apóstolos – Jardim União - Cascavel,
PR.
CONCLUSÕES
Neste trabalho apresentamos sucintamente as ações desenvolvidas no ano de

2012, principalmente àquelas relacionadas ao ensino de informática básica, no
contexto do programa de extensão “A busca da formação integral de
adolescentes que habitam as periferias e bolsões de miséria em Cascavel/PR
através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da tecnologia”, programa
originado da proposta encaminhada ao edital MEC/SESu/Proext 2009. O
principal objetivo deste programa é atender adolescentes, porém, ao longo da
execução do mesmo, outras atividades foram incorporadas para atender
adultos e idosos.
As ações desenvolvidas no programa, através dos projetos, viabilizam a
inclusão digital das pessoas atendidas e, a partir da incorporação de ações
para discussão de assuntos relacionados à saúde e ao meio ambiente,
contribuem para a formação da consciência cidadã dos mesmos.
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Educação Superior; Políticas Públicas; Política Social;
Resumo: Este trabalho foi realizado com o objetivo de discutir o tema “assistência
estudantil” para embasar as lutas dos estudantes e aprofundar o conhecimento
destes sobre o contexto de surgimento e expansão de políticas públicas que tratam
do tema, além de conhecer outras experiências de implantação da assistência
estudantil. Para tanto, foi realizada uma busca em base de dados online,
caracterizando uma revisão bibliográfica narrativa. A Assistência Estudantil é
entendida como: moradia, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão
digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico; tem como objetivos o acesso, a
permanência e a conclusão de curso dos estudantes nas instituições públicas e
busca prover os recursos necessários para transposição dos obstáculos e superação
dos impedimentos ao bom desempenho acadêmico. A Lei de Diretrizes e Base da
Educação Brasileira - LDB/1996 afirma, em seu Artigo 3º, que o direito à educação
pressupõe assegurar, dentre outras coisas, igualdade nas condições de acesso e de
permanência nas instituições de ensino. As políticas públicas referentes à
assistência estudantil tiveram força a partir dos investimentos do Banco Mundial que
visava formar força de trabalho qualificada. Como reflexo das políticas neoliberais, o
governo Lula implanta o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), em
2007. Apesar do cunho assistencialista e neoliberalista, as políticas de assistência
estudantil podem contribuir muito para o avanço da ciência e tecnologia, não
buscando somente a formação de mão de obra, mas também de
cidadãos/profissionais críticos, reflexivos, que transformem continuamente a
realidade buscando melhorá-la. Concluímos que ainda há muito a avançar na área
1
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da assistência estudantil. Para tais avanços ocorrerem, é fundamental a mobilização
política de estudantes, funcionários e professores da universidade pública.
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O LÚDICO E A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO METODOLOGIA DE
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Resumo
Este estudo relata as atividades desenvolvidas através do projeto “A magia da
contação de histórias e o Eca: encantos e conceituações” elaborado pela
equipe pedagógica do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da
Juventude – NEDDIJ. A implementação do projeto ocorre desde o ano letivo de
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2011 em uma Instituição Escolar da Rede Municipal de Francisco Beltrão/PR e,
devido a boa aceitação, foi prorrogado até o ano letivo de 2013 com
abrangência às demais Escolas e Centros de Educação Infantil. O projeto tem
como objetivo abordar os princípios presentes no Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA, tais como o preconceito e a violência contra crianças,
através da contação de histórias. A metodologia utilizada considera a
importância da contação de histórias e da ludicidade no desenvolvimento da
criança, com embasamento em referenciais teóricos tais como Abramovich
(1993), Peixoto ( 2006) e Solé (1998).

Introdução
Na Idade Média, a criança era considerada um adulto em miniatura e as
atividades lúdicas, semelhantemente a Literatura eram direcionadas aos
adultos e, as mesmas brincadeiras eram praticadas por adultos e crianças,
evidenciando a desvalorização da infância. A partir do século XVIII, quando a
criança começa a ser compreendida como um ser diferente do adulto que
necessita de uma educação diferenciada, a ludicidade juntamente às histórias
infantis começam a fazer parte dos discursos acadêmicos adquirindo uma
roupagem e um conteúdo voltados aos interesses das crianças. E a junção
desse dueto: Ludicidade e Histórias Infantis definem no processo de ensino e
aprendizagem um aspecto prazeroso e significativo.
O lúdico na arte de contar história se constitui numa ferramenta
importantíssima na formação do indivíduo enquanto sujeito pensante, ao ser
empregado como fonte de diversão e prazer motiva os alunos a uma
aprendizagem significativa e não apenas como mero decodificador do código
escrito. Assim, de acordo com Pereira (2004), podemos “considerar as
atividades lúdicas como recursos que possibilitam a expansão da consciência e
o desenvolvimento do ser humano, abrindo espaço para novos níveis de
percepção de si e do seu entorno”.
Através das histórias infantis as crianças são incentivadas a internalizar
por meio de atividades artísticas valores implícitos e explícitos no texto
mediante produções contextualizadas com as histórias no sentido de valorizar
sua capacidade criativa, podendo explorar o limite dos dois mundos, o real e o
da fantasia de forma simultânea. O exercício da recriação de fatos e lugares
mediante a contação das histórias e desenhos livres possibilita a criança a se
expressar, contemplando, deste modo, a ludicidade, a alegria e ao mesmo

tempo o desenvolvimento das potencialidades da criação, da socialização e da
interação.
Desta forma, o projeto de extensão intitulado “A magia da contação de
histórias e o Eca: encantos e conceituações” elaborado e desenvolvido pela
equipe pedagógica do Núcleo de Estudos de Direitos e Defesa da Infância e
Juventude – NEDDIJ, adota uma metodologia em que comtempla a ludicidade
e o prazer de ouvir e contar histórias, para crianças em idades entre 4 e 10
anos na modalidade de ensino da Educação Infantil e séries iniciais das
Instituições Escolares da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão/PR.

Objetivos
O objetivo primordial deste projeto é elencar questões presentes no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, bem como incentivar a arte de
contar e ouvir histórias infantis, considerando que é no contato com os livros
que as crianças têm a oportunidade de re-significar os seus modos de vida,
pois quando utilizados como instrumentos de incentivo da criticidade em
relação tanto ao modo de ver a si próprio como no modo de refletir o mundo
torna-se ferramenta importante na formação do indivíduo. Para tanto busca-se
respaldo teórico em Abramovich (1991, p. 16), o qual afirma que é importante
para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias, “escutá-las
é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é um caminho
absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo”.
Partindo deste pressuposto, a equipe pedagógica do Núcleo de Estudos
de Direitos e Defesa da Infância e Juventude – NEDDIJ, desenvolve o projeto
“A magia da contação de histórias e o Eca: encantos e conceituações” com a
perspectiva de que a ação didática da contação de historias torna possível
desenvolver um trabalho a partir dos seguintes objetivos: 1- contribuir para
estimular a criatividade, a habilidade nos processos de leitura e escrita, bem
como no processo de ensino e aprendizagem no sistema escolar; 2 - incentivar
o hábito de leitura, de incentivar a atenção no momento de ouvir a narração
e/ou contação de história, da habilidade de expressão através do desenho e do
exercício da escrita; 3 - possibilitar o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico vinculado aos direitos humanos; 4- sistematizar os princípios
presentes nos Artigos do ECA de forma lúdica e de possível compreensão

pelas crianças, que se caracterize como uma alternativa didática que utilize a
literatura para ensinar.

Procedimentos metodológicos
O projeto “A magia da contação de histórias e o Eca: encantos e
conceituações” versa sobre implementação de atividades referentes à contação
de histórias infantis com vinculação aos princípios do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. Trata-se de uma iniciativa multi e transdiciplinar de ensino,
pesquisa e extensão, para alunos com idades entre 4 e 10 anos da Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. O projeto teve início no ano
letivo de 2011 e com abrangência até 2013 devido a boa aceitação pelas
Escolas e Centros de Educação Infantil Municipais - CMEIS, com abrangência
de aproximadamente 450 alunos. As atividades são desenvolvidas por meio de
visitas semanais às escolas, com duração de uma hora. A equipe atende uma
turma por visita. Para acompanhar a contação os participantes do projeto
promovem a participação das crianças ouvintes através da interação com a
história e a proposta de elaboração de desenhos e frases e/ou textos, para que
expressem o que assimilaram nas histórias. As produções elaboradas pelas
crianças constituem objeto de análise e de acompanhamento, para
aperfeiçoamento em relação às atividades implementadas neste projeto,
visando assim, o melhoramento de futuras etapas.
Para trabalhar cada um dos princípios são utilizados livros de histórias
infantis (literatura), os quais foram selecionados e analisados previamente com
a colaboração da instituição educativa. Sendo a primeira a história Mandiola e
Douradinho de Apolônio Abadio do Carmo, utilizada para abordar a proteção
contra o preconceito à criança. A segunda trata-se do Princípio 10º da Coleção
Direitos e Deveres das crianças Proteção, amizade e paz. E, como terceira, a
história sobre Proteção contra o preconceito - Princípio 1º com abordagem ao
tema violência contra a criança.
A atividade de contação de história é desenvolvido semanalmente, com
duração de uma hora, para uma determinada turma com realização de
atividade de avaliação conforme o nível de desenvolvimento cognitivo de cada
criança:



Com as turmas de educação infantil será solicitado um desenho sobre o
que mais gostaram da história;



Com as turmas do primeiro ciclo será solicitada a elaboração de uma frase
sobre a história;



Com as turmas de segundo ciclo será solicitado a elaboração de um
pequeno texto (4 a 5 linhas).

Discussão/análise
Neste projeto de extensão a contação de histórias como alternativa
pedagógica, está vinculada à divulgação dos princípios temáticos do Estatuto
da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/71, de 13 de junho de 1990 – ECA,
que caracterizam-se pela: Proteção contra o preconceito; proteção ao
desenvolvimento integral;

ao exercício da cidadania; à saúde; à proteção

especial; ao convívio familiar; à educação; proteção contra exploração.
Sabe-se que, hoje, a formação de crianças e adolescentes para a
cidadania passa pelo conhecimento, reflexão e vivência do ECA como parte de
uma política pública que tem interface imediata com a política educacional.
Nesta perspectiva, a proposta que apresentamos é uma tentativa de contribuir
para o desafio de implementação do ECA nas escolas, dado o objetivo de sua
difusão.
No desenvolvimento da atividade de contação de histórias constata-se
que os alunos demonstraram grande interesse em ouvir a história, assimilaram
e entenderam, pois participavam do diálogo após a contação e, aos que era
solicitado frase ou texto, na avaliação, elaboraram com coerência em relação
ao tema.
Desta forma, entende-se que o método de contação de histórias
contribui no desenvolvimento intelectual, pois desperta o interesse pela leitura
e estimula a imaginação por meio da construção de imagens interiores e dos
universos da realidade e da ficção, dos cenários, personagens e ações que são
narrados nas histórias. As histórias também desenvolvem a função de
construção de conhecimento social da realidade junto à formação de valores e
conceitos, pois embora seja ficção, o texto literário tem o poder de revelar a
realidade social.

Considerações
Devido às constantes mudanças que vêm ocorrendo na educação e a
grande preocupação que se acentua cada vez mais em formar o aluno
integralmente, ou seja, um indivíduo preparado para a vida, autônomo, crítico e
consciente do seu papel enquanto cidadão, depara-se com a importância da
leitura nos processos de aprendizagem do ser humano, levando em
consideração o fato de que, lendo, se aprende a interpretar os diversos
mundos que a literatura infantil apresenta.
Sabendo interpretar, automaticamente acontece o ato de criticar. E
nisso, encontra-se a oportunidade de através da contação de histórias formar
leitores críticos, onde o botão mágico para despertar o gosto pela leitura estará
inserida nesta prática.
Desta forma, acredita-se que a proposta de projeto de contação de
histórias

nas

Instituições

Escolares

contribui

para

a

divulgação

do

conhecimento e efetivação dos direitos da criança e do adolescente para a
formação e socialização dos mesmos.
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RESUMO: O presente artigo trata das atividades desenvolvidas no Programa
Universidade Aberta a Terceira Idade - UNATI, com ênfase nos resultados
alcançados no período 2010/2012. O Programa se constitui numa atividade de
Extensão, de caráter multidisciplinar e permanente iniciada em 2000, vinculada á
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, com sede no Campus de Toledo e Sub-Programa no Campus de Foz
de Iguaçu a partir de 2008 e projeto vinculado ao Programa desde 2007
desenvolvido no Campus de Cascavel. A metodologia de ação se dá atendendo a
uma estrutura modular – integrativa de conteúdos, oficinas permanentes e
temporárias, atividades intergeracionais, monitoria, visitas técnicas e atividades
artístico-culturais. Os resultados apontam que, numa perspectiva pedagógica da
educação permanente, o Programa é efetivo na qualidade de vida, na inserção e
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participação social da pessoa adulta e idosa e na construção e efetivação do
exercício da cidadania ativa da pessoa adulta ou idosa que freqüentam o programa
na UNIOESTE.

PALAVRAS-CHAVE: UNATI, EDUCAÇÃO PERMANENTE,QUALIDADE DE VIDA

INTRODUÇÃO: O aumento acelerado enfrentado por todos os países da população
idosa seja pelos progressos da medicina e/ou dos estímulos à manutenção de
hábitos mais saudáveis, nos apresenta uma nova realidade - que é a de idosos cada
vez mais ativos e participantes da vida social - ou seja, cidadãos que conseguem
manter um ritmo de atividade contínua, que vivem com intensidade e fazem questão
de ocupar-se com afazeres produtivos, revelando o segredo de uma longevidade
com saúde. Idosos que, apesar de sua experiência são afastados do mercado de
trabalho, que irracionalmente não admite empregar pessoas após certo limite de
idade.
Dessa forma, muitas vezes, se desperdiça um enorme potencial. Alie-se a
isso a alta taxa de preconceito que envolve o idoso, demonstrado pela peça
publicitária que, ao enaltecer a juventude, tradicionalmente ignora esse grupo etário.
Dentro de alguns anos esse contingente populacional será tão significativo, como
mostram as estatísticas, que forçará necessariamente uma reformulação do sistema
previdenciário, provocando alterações na legislação e no comportamento da
sociedade em geral, que deverá considerar – e aceitar – o idoso como cidadão ativo
e participante.
É neste contexto que a terceira idade também se coloca como uma nova
demanda às instituições de ensino superior, que devem propor iniciativas para a
formação social e política e atividades que vão de encontro aos seus interesses
através da implantação das Universidades Abertas à Terceira Idade, segundo o que
preconiza a Política Nacional do Idoso, diretrizes e projeções da Organização das
Nações Unidas, do Ministério da Educação e Cultura, e da Organização Mundial da
Saúde e o Estatuto do Idoso.
O êxito alcançado pelas Universidades da Terceira Idade ou Universidades
Abertas à Terceira Idade ou ainda, Universidades para a Terceira Idade no contexto
brasileiro, a sua rápida proliferação e a aceitação desses programas, propiciaram

uma maior visibilidade ao idoso e ao envelhecimento populacional demográfico,
confirmando a função social das Universidades e seu comprometimento com as
novas demandas de sua população através do papel destinado à Extensão
Universitária que é a sua inserção na comunidade.
E, neste sentido, os programas e projetos de extensão Comunitária com a
população idosa se constituem na década de 90 numa forma da Universidade
cumprir o seu compromisso com a educação popular, oferecendo espaços e
condições biopsicossociais e de participação social e política para que o idoso possa
criar e recriar seu cotidiano sempre visualizando novos enfoques e perspectivas que
o emancipe enquanto ser social a partir das condições físicas e psicossociais. Neste
sentido, com a compreensão, análise e sistematização de conhecimentos adquiridos
possam construir uma nova visão de homem e de mundo, redimensionando a sua
vida.
Resgatar a dignidade do idoso, reduzir os problemas de solidão, quebrar
preconceitos e estereótipos no indivíduo e oferecer oportunidades de lazer e de
socialização, reinserindo-o na sociedade, é desafio que precisamos enfrentar. O
conhecimento e a experiência popular que ele traz ao seio da universidade, assim
como sua presença ativa nesse contexto, introduzem a “ciência do cotidiano”, que
produz uma nova verdade e constrói uma nova imagem do “ser velho”, quebrando o
mito da inutilidade social, da decadência, do obsoletismo.
Diante deste contexto e partindo de uma reflexão pragmática em relação a
um quadro de necessidades da terceira idade de Toledo e Região buscou-se na
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, oportunizar a este segmento o que
determina o capítulo IV, no item III, da Política Nacional do Idoso, quando cita na
área da educação o apoio à criação de universidade aberta para a terceira idade,
como meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber. O objeto do
Programa é criar espaço na Universidade de inserção da população adulta ou idosa
para formação política, social, econômica e cultural no desenvolvimento de suas
potencialidades para que, tendo consciência de seu protagonismo no exercício da
cidadania, atue e interaja no contexto em que vive, promovendo a conquista de uma
maior participação social e política e na melhoria da sua qualidade de vida;
Promover ações de inserção dos idosos em programas e projetos sociais no
Município e Região e estimular para que sejam multiplicadores de ações e
informações na comunidade e subsidiar as pessoas adultas na faixa etária de 55 a

59 anos com conhecimento acadêmico e o desenvolvimento de habilidades para o
enfrentamento do processo de envelhecimento e preparação para a aposentadoria.

METODOLOGIA: Atendendo a uma perspectiva pedagógica da educação
permanente, a metodologia de ação se dá atendendo a uma organização modular
integrativa envolvendo a) o desenvolvimento de módulos semestrais onde a partir de
um conjunto de conhecimentos de forma a situar o idoso em seu contexto social,
político e econômico e comunitário do qual está inserido de modo que possa
compreendê-lo de forma crítica, atuando como cidadão, reivindicando seus direitos
busca-se o delineamento de formas/estratégias efetivas de inserção nesses
espaços, bem como, propiciar outras vivências que integram o “rol” de indicadores
de uma melhor qualidade de vida na terceira idade; b) Oficinas permanentes; c)
Oficinas temporárias que se constituem em propostas de profissionais colaboradores
da comunidade e docentes internos e externos à Instituição; c) atividades de
Pesquisa realizadas pelos idosos, pela equipe pedagógica e pelos acadêmicos
colaboradores; d) atividades de visitas técnicas na comunidade; e) Atividades de
Monitoria nas escolas próximas à Instituição, hospitais, asilos e grupos de idosos
atuando como multiplicadores de informações; e) atividades do Grupo de Estudos e
Pesquisa da UNATI denominado GEPU realizado com acadêmicos estagiários,
Bolsistas de Extensão e acadêmicos colaboradores no Programa; f) atividades de
alfabetização de adultos; g) atividades de educação Física como musculação,
natação, yôga, alongamentos, atividades recreativas e gincana da UNATI; h)
atividades de vivências intergeracionais e atividades artísticas culturais; i) atividades
grupais realizados em sala de aula; j) atividades permanentes de educação física; l)
atividades de interação grupal; m) atividades de vivências na terceira idade e; n)
realização de eventos para a comunidade interna e externa à Instituição como a
apresentação pública dos resultados das oficinas permanentes e temporárias,
apresentação pública da atividade de pesquisa denominada “Momento Ativo no
Bairro” realizado pela pessoa adulta e idosa participantes do Programa; amostras de
artes realizadas em diversos espaços públicos internos e externos à Instituição,
realização anual do Bazar da UNATI, realização da festa junina da UNATI;
realização da formatura dos participantes da UNATI; participação em eventos
científicos de pesquisa e extensão no espaço interno e externo à Instituição;

publicações científicas referentes às ações e atividades desenvolvidas no Programa
em eventos local, regional, Estadual, Federal e Internacional.

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Podemos apontar como resultados: a) a realização
de atividades físicas, culturais e sociais; aulas semanais que se constituem como
ensino para idosos, bem como espaço de formação teórico-prática de alunos que
realizam

seu

estágio

no

Programa;

c)

sensibilização

dos

idosos

como

multiplicadores de informações em seus grupos de origem; d) envolvimento pessoal
dos idosos com as atividades no Programa, que por sua vez estimula a criatividade
e aumenta sua auto-estima; e) maior envolvimento das alunas estagiárias em sala
de aula como reflexo das atividades desenvolvidas no Programa UNATI; e) estímulo
para que o idoso, através da troca mútua, partilhe uma cultura que vai além dos
livros ou documentos, dado que sua construção remete-se à experiência de vida; f)
possibilidade de uma educação permanente, que vai além de uma escola ou
instituição, mas sim inteirar o idoso às transformações do mundo; g) maior
envolvimento dos idosos em atividades e projetos na comunidade local; h) maior
estímulo e incentivo para mudanças de atitudes, ocupação de tempo, organização
do cotidiano e diminuição do uso de medicamentos. A perspectiva pedagógica da
educação permanente na educação específica de pessoas adultas e/ou idosas
participantes do Programa ultrapassa o âmbito pessoal e familiar, possibilitando a
construção de espaços efetivos de participação e reinserção social na comunidade
local e regional. No contexto aqui descrito, a inserção participativa do idoso na
sociedade começa quando decide se incorporar ao programa UNATI, mas é quando
ultrapassa a representação de ser velho para a de estar na terceira idade que isso
se concretiza. As mudanças pessoais, familiar e comunitário desencadeado vão
além dos muros da universidade e atinge a comunidade. O desenvolvimento das
atividades, os conteúdos efetivados pelos módulos e o desenvolvimento das
diferentes oficinas, principalmente a oficina do Folclore e o Projeto Monitoria,
concretizam a relação social e atinge a intergeracionalidade, tão importante para a
desmistificação das crenças sociais e para a construção de uma nova sociabilidade
que promova uma nova concepção de ser idoso. Quando chegam a Universidade,
os idosos que valorizam suas experiências de vida são os que se mantêm ativos
socialmente, têm hoje melhores condições sócio-econômicas, apresentam melhores
condições de saúde, tiveram vínculos afetivos com o trabalho e oportunidade de

desenvolver outras potencialidades. Podemos perceber que a partir da convivência
com os idosos da UNATI, nos permitimos inferir que o primeiro fato que desencadeia
o processo de envelhecimento surge da percepção da perda do respeito pela sua
experiência, que começa a ocorrer através do conflito intergeracional, principalmente
no trabalho. Esse conflito aponta a degradação do trabalhador, que se sente velho
frente à nova geração de trabalhadores que questiona seu posicionamento como
ultrapassado. O idoso passa a se sentir velho. Nesse sentido, a Oficina do Folclore e
o Projeto Monitoria, assim como as informações repassadas através dos módulos
desenvolvidos, têm se mostrado como elementos efetivos de integração e interação
intergeracional e de inserção e participação comunitária dos adultos e idosos
participantes da UNATI, contribuindo para a representação e o sentimento de estar
na terceira idade.

CONCLUSÕES: A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIOESTE/Toledo,
atuando com a pedagogia da educação permanente, vem se mostrando adequada a
esta demanda e dando respostas efetivas na qualidade de vida e na inserção
participativa dessa população no contexto social em que vivem. Ao Socializar as
informações, através dos módulos, permite-se que se (re) signifique a velhice,
redesenhando sua vida pessoal, familiar e comunitária. As atividades da Oficina do
“Folclore” e o Projeto da “Monitoria” são ações efetivas de participação do idoso na
sociedade. Com certeza, pode-se afirmar que o espaço da UNATI é um espaço de
convívio e sociabilidade, de encontro de gerações, de quebra de isolamento e
solidão dos alunos, proporcionando-lhes condições para derrubar mitos e
preconceitos sociais relativos aos mais velhos, levando-os a contestar e rever muitos
dos papéis que a sociedade procura lhes impor. No entanto, é também um espaço
profícuo de integração e participação efetiva do idoso na sociedade.
Portanto, investir na reforma de pensamento, dando visibilidade à questão
da reinserção do idoso na sociedade e permitindo que sejam abertas novas
possibilidades, até então negadas, quebrando tabus e preconceitos instituídos; (re)
significar a velhice (inclusive a auto-imagem que o idoso tem de si) e;
informar/formar a população de modo a enxergar o idoso como um ser social em
todas as suas peculiaridades, reconhecendo-lhe o potencial ativo, são aspectos
fundamentais para se pensar numa política social direcionada para este segmento.
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O SOFTWARE LIVRE COMO INSTRUMENTO DE APOIO ÀS ATIVIDADES
DOCENTES

Área Temática: Educação
Adair Santa Catarina1
Carlos José Maria Olguín2, Oscar José Busatta2, Cezar Leandro Manica3, Daniel
Mendes3, Francielly Amanda Aparecida Fruhauf3, Guilherme Kaiser Saran3, Jessica
Lenes dos Reis3, Jéssica Malanotte3, Jonas Trentin3, Mauriverti da Silva Junior3,
Pábolla Monicki Dalla Rosa3, Rodrigo Senger3, Thiago Junior Vacari3
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: formação continuada, TIC, Software Livre.
Resumo: Este artigo relata as ações no âmbito do projeto “O Software Livre como
instrumento de apoio às atividades docentes”, que tem como objetivo capacitar
professores da rede pública, municipal e estadual, para utilizarem as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) em suas atividades docentes. O foco principal do
projeto é a utilização da Internet como meio de acesso à informação e como meio de
divulgação de conteúdos produzidos pelos docentes. Para utilizar a Internet os
professores recebem treinamento teórico e prático para utilizarem os programas
como browsers, webmails, plataforma Moodle e outros. Para produção de conteúdos
utiliza-se o pacote LibreOffice; além deste pacote, outros aplicativos são utilizados
visando a criação e manipulação de conteúdos multimídia (imagem, som e vídeos),
como o Audacity, VirtualDub, IrfanView e outros. O treinamento, com duração de
60h, é oferecido a duas turmas semestrais com 20 vagas cada. As atividades são
realizadas na Unioeste/Campus Cascavel, utilizando-se de laboratórios de
informática da instituição e alunos-monitores do Curso de Ciência da Computação e
Engenharia Agrícola/Campus Cascavel. O projeto está vinculado ao “Programa de
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Ações de Integração Universidade e Sociedade”, gerenciado pelo NEI/Unioeste,
atuando dentro da linha de atividades de formação continuada para professores em
serviço. Na primeira turma 6 professores concluíram o treinamento, enquanto que a
segunda turma conta com 23 professores inscritos.
Texto: Dados da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe – CEPAL
(2010), comissão econômica regional da ONU, apontam o Brasil em oitavo lugar na
taxa de população analfabeta com idade igual ou superior a 15 anos, representando
9,6% de sua população. Perdia apenas para países como Haiti (41,1%), Nicarágua
(30,3%), Guatemala (25,2%), Honduras (19,4%), El Salvador (16,6%), República
Dominicana (12,9%) e Jamaica (9,8%). Índice superior a nossos parceiros de
MERCOSUL: Uruguai (1,7%), Argentina (2,4%) ou Paraguai (4,7%). O Paraná
apresenta taxa de analfabetismo, para população com 15 anos ou mais, igual a
6,3%.
As taxas de analfabetismo têm reduzido; a brasileira era de 11,1% em 2003.
Entretanto as taxas de analfabetismo funcional são muito maiores; em 2003 era de
24,4% e em 2009 era de 20,3% (IBGE, 2010).
A redução das taxas de analfabetismo é consequência do processo
educacional. As políticas nacionais, que tornaram obrigatório o ensino fundamental
em 9 anos, naturalmente contribuem para isso. Entretanto ainda são enfrentados
dois problemas: a reprovação e o abandono escolar.
No estado do Paraná as taxas de reprovação são de 5,8% nos anos iniciais
do ensino fundamental, 12,6% nos anos finais do ensino fundamental e 11,7% no
ensino médio. Já as taxas de abandono são 0,2% nos anos iniciais do ensino
fundamental, 3,9% nos anos finais do ensino fundamental e 6,7% no ensino médio
(Todos pela Educação, 2012).
Professores de diversas modalidades têm denunciado inúmeras dificuldades
em ensinar. Entre as denúncias, predominam as afirmativas de que os alunos não
tem interesse pelo conteúdo escolar, e de que existe uma defasagem entre o que o
aluno sabe efetivamente e o que consta nos currículos escolares. Alguns
professores afirmam que esta dificuldade é resultado de indisciplina escolar, reflexo
da pobreza e da violência que cerca o ambiente social dos grupos economicamente
e culturalmente desfavorecidos.
Por outro lado, interrogando os alunos, é frequente o desabafo de que a sala
de aula é muito desgastante, de que não entendem o professor, e de que não sabem

porque tem que aprender determinados conteúdos. Reclamam do autoritarismo e da
qualidade das aulas.
Independente da correção desta ou daquela opinião, é fato que uma parte dos
alunos reprova ou abandona a escola.
Entre os vários desencontros no processo de ensino e aprendizagem, surge
na comunidade escolar a crença de que as atividades lúdicas e o reforço escolar
podem contribuir para sanar parte do problema. Tal fator tem levado muitas direções
de escolas a procurarem o NEI/Unioeste para solicitarem ajuda, no sentido de
promover ações de formação de professores que intervenham no processo de
ensino e aprendizagem nas escolas, de modo a suscitar maior interesse dos
educandos.
Consciente desta situação é que se propôs este projeto, que visa capacitar
professores da rede pública para utilizarem ferramentas das TICs na produção e
disponibilização de conteúdos que atraiam a atenção dos educandos, contribuindo
para o processo de ensino-aprendizagem. Evidencia-se aqui o fato de que as
ferramentas a serem utilizadas são da classe Software Livre, ou seja, não
apresentam custo de aquisição.
Entre os recursos das TICs os professores são instruídos para utilizarem o
Moodle, acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, que
é um Ambiente Virtual de Aprendizagem, desenvolvido como software livre e
acessível através da Internet ou de rede local. Por ter recursos que permitem o
gerenciamento de usuários e cursos o Moodle também pode ser classificado como
um Sistema de Gerenciamento de Cursos. O software foi inicialmente desenvolvido
por Martin Dougiamas e teve sua primeira versão lançada em 2001 sob a licença
GPL. Desde então um grupo de programadores tem contribuído para o
aprimoramento do software (Dougiamas, 2012).
No Moodle coexistem três principais personagens: administrador, professor e
aluno. O administrador é responsável pela gestão dos usuários e pela
personalização de características do ambiente. O professor é responsável pela
oferta e gestão dos cursos/disciplinas, gestão dos alunos, recursos e arquivos,
lançamento de atividades e notas, etc. O aluno tem acesso aos recursos, às
atividades, ao fórum de discussão e às salas de bate-papo.
Além do Moodle, os professores recebem treinamento para utilizarem outros
software, como o pacote LibreOffice, composto por processador de textos, planilha

eletrônica e gerador de apresentações. Através deste pacote os professores podem
preparar seus conteúdos para serem apresentados em sala de aula ou pela Internet,
através do Moodle.
Para a criação de conteúdos multimídia são utilizados programas como o
Audacity (editor de arquivos de áudio), o VirtualDub (editor de vídeos) e o IrfanView
(visualizador/editor de imagens).
O objetivo maior desta atividade é capacitar professores da rede pública,
municipal e estadual, para utilizarem as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) em suas atividades docentes. Como objetivos secundários têm-se: 1) Instruir
os docentes como o ferramental de software para utilizarem a Internet como fonte de
pesquisa e divulgação de conteúdos; 2) Capacitar os professores para utilizarem o
pacote LibreOffice para criarem seus conteúdos; 3) Treinar os professores para
utilizarem o ambiente virtual de aprendizagem Moodle; 4) Apresentar aos
professores um conjunto de software a serem utilizados na produção de conteúdos
multimídia.
Metodologicamente as atividades de treinamento são divididas em sete
módulos, totalizando 60 horas. Cada módulo conta com a monitoria de alunos de
graduação da Unioeste, os quais auxiliam nas aulas práticas em laboratório. Cada
turma conta com até 20 alunos, limitação imposta pelo número de computadores
disponíveis no laboratório utilizado.
Os cursos oferecidos incluem os módulos detalhados a seguir na ordem em
que são executados. Os encontros são semanais, com duração de 4h/a, respeitando
o calendário acadêmico da Unioeste.
1) Introdução à Informática – 8 horas;
2) Internet (Mozilla Firefox, Webmail) – 8 horas;
3) Editoração de texto (LibreOffice Writer) – 8 horas;
4) Planilha Eletrônica (LibreOffice Calc) – 8 horas;
5) Software para Produção de Conteúdo Multimídia (Audacity, VirtualDub,
IrfanView, etc.) – 12 horas;
6) Gerador de Apresentações (LibreOffice Impress) – 8 horas;
7) Moodle – 8 horas.

Como resultado do treinamento realizado, os docentes participantes tem

acesso aos conceitos básicos de Informática bem como a utilização das TICs, em
software livre, para a busca, produção e disponibilização de conteúdos que
contribuam para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Na primeira turma
seis docentes concluíram o treinamento, o que motivou preocupação e atitudes
corretivas. Dentre elas podemos citar a certificação por módulo e não mais pelo
curso todo; os docentes não se sentem motivados para realizarem cursos longos, de
acordo com a Coordenação Regional de Tecnologia na Educação (CRTE) de
Cascavel. A turma em andamento conta com vinte e três professores inscritos.
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O SUJEITO CONTEMPORÂNEO E OS CAMINHOS DA LOUCURA:
O OLHAR DA PSICANÁLISE

Área Temática: Educação
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Modalidade: Minicurso

Palavras-chave: Contemporaneidade; Loucura; Psicanálise.

Resumo: O objeto da abordagem no minicurso é o sujeito contemporâneo e sua
ação e relação com o mundo em que vive. O objetivo principal é entender os efeitos
do mundo atual no sujeito em contextos do trabalho, da educação, da família e do
grupo de relacionamento, bem como as consequências desse mesmo mundo no
outro: sofrimento, miséria, abandono, exigência de performatividade, consumo,
apego e desapego. Busca-se compreender os limiares em que o sujeito vive e
sobrevive e seu constante contato com a loucura, com a perda das suas referências
psíquicas, daí a preocupação com o olhar sob a perspectiva da psicanálise. O
minicurso consiste numa apresentação introdutória do significado do sujeito e das
demandas do mundo atual e as relações que estabelece com situações limite na
perspectiva psicanalítica. A metodologia baseia-se na exposição de conceitos
teóricos do campo psicanalítico a fim de auxiliar a compreensão do sujeito e o
mundo que o cerca, bem como do uso de músicas, poesias, vídeos e documentários
de curta duração. Estimula-se o diálogo com os participantes da atividade a partir
das suas próprias experiências e incursões na contemporaneidade.
____________________
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Introdução
Os problemas sociais mais evidentes interferirem no desequilíbrio do sujeito a
ponto de perder as suas referências. As certezas e as determinações sociais,
políticas e econômicas ocupam o espaço do seu imaginário.
Para Freitas (2005, p.1), “no âmbito da ciência, o alegado fim das certezas
propõe o término de algo que nunca existiu: a própria certeza”.
Encontra-se dificuldade em pensar a presença e atuação no mundo atual e a
incapacidade de relacionamento com os outros que nos cercam: incapazes de
dialogar, trocar experiências, viver práticas sociais e profissionais em conjunto.
Não se consegue e não se deseja compreender o outro. Há uma submersão
no próprio desatino às voltas com o estresse, o nervosismo, a síndrome do pânico, a
ansiedade e o desespero.
Enlouquece-se e sequer ousa-se usar o termo, pois como diz o poeta “louco é
quem me diz”. Enfim, louco é sempre o outro (Marcondes, 2003, p.14).
Enfim, esse desagregador da estrutura psíquica, do amortecimento da sua
vontade, da ausência de perspectivas, se agrava com a sua própria incapacidade de
explicar o mundo que o cerca e o envolve. O adoecimento. A loucura. A morte.

Contexto da ação
Objeto de estudo: O sujeito no mundo contemporâneo sob o olhar da
psicanálise
Objetivos:
a) Descrever e entender a complexidade da contemporaneidade.
b) Compreender o surgimento e formatação do sujeito moderno.
c) Analisar as demandas da realidade e o impacto no sujeito.
d) Analisar a condição do sujeito contemporâneo sob o olhar da Psicanálise.

Detalhamento das atividades (metodologia)
O minicurso está estruturado nas seguintes atividades:
- Introdução ao tema
- A complexidade do mundo contemporâneo
- A figura do sujeito contemporâneo
- As demandas da contemporaneidade e o enlouquecimento do sujeito
- O olhar da Psicanálise

A metodologia baseia-se na exposição dialogada de conceitos teóricos com
recursos de áudios e imagens, tais como documentários, vídeos de curta duração,
músicas, poesias dentre outros disponíveis.

Análise e discussão (resultados mensuráveis e qualitativos)
Espera-se contribuir com uma reflexão mais incisiva acerca da presença do
sujeito no mundo atual e a forma como lida com essa realidade em seu
relacionamento consigo mesmo e com o outro que o cerca.
Neste sentido, os conteúdos psicanalíticos contribuem na compreensão do
papel das instâncias psíquicas na organização da relação do consciente com o
inconsciente, diante das demandas do real.

Conclusões e considerações finais
Inserir uma forma “diferente” de olhar para o real e os sujeitos nele envolvidos
talvez seja o desafio da proposta do minicurso ora apresentado. Tema tratado sob
vários olhares, mas que em última instância demandam uma reflexão mais profunda
e “perturbadora” das formas como o sujeito atua no contexto social, e como reage
consigo mesmo e com o outro.
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O TRABALHO DE ESCOLARIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À
REDE DE ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR – SAREH NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ - HUOP
ÁREA TEMÁTICA: Educação.
COORDENADOR: Edneia Dias Martins
DEMAIS AUTORES: Marilene Tonin
MODALIDADE: Comunicação Visual/Pôster
PALAVRAS – CHAVE: Educação, saúde, direito.
RESUMO: O SAREH é um programa educacional implantado pela Secretaria
Estadual do Estado do Paraná – SEED, tendo como finalidade a escolarização
de crianças, adolescentes e jovens impossibilitados de frequentar a escola por
motivo de hospitalização. O programa em funcionamento no HUOP tem por
objetivo garantir a continuidade no processo educacional do escolar
hospitalizado, a inserção ou a reinserção no ambiente escolar. O SAREH é
constituído por uma equipe de educadoras de cada área do conhecimento. O
trabalho se dá em uma relação estreita com a escola de origem do escolar
hospitalizado para validação dos conteúdos escolares. As aulas ocorrem no
leito ou em pequenos grupos, utilizando-se de metodologias de ensino
diversificadas com adaptações pedagógicas curriculares, atendendo as
necessidades educacionais de cada escolar. No HUOP, o SAREH atende na
Pediatria, Pronto Socorro, Ambulatório, Psiquiatria, Clínica Médicas Cirúrgicas,
Ortopedia e Neurologia, UTI Pediátrica, UTI Adulta, além do trabalho de
orientação educacional na Maternidade e Centro Obstétrico. Foram realizados
mais de três mil atendimentos com a continuidade ao processo de
escolarização. Evitando o atraso significativo dos conteúdos escolares, em
alguns casos a evasão escolar e em outros a reinserção na escola, garantindo
os direitos educacionais ao escolar hospitalizado.
FORMAS DE CONTATO:
Fone: (45) 33215445/99509951
Email: edy-marich@hotmail.com

O XADREZ COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA INFÂNCIA,
ADOLECÊNCIA E TERCEIRA IDADE: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: Pôster
Coordenador: ROSELI ODORIZZI1;

AUTORES: Alcides Tonhato Junior2, Amarildo Benvenut3i, Edson Carlos Licurgo
Santos4, Fernando Madruga Dotto5, Fernando Augusto Mertens6, Ivonei Neunfeld
Balena7, Junior Amadeu Turra8, Matheus da Silva Lucas9, Márcia Borin da Cunha10,
Olga Maria Ritter Peres11, Pedro Yahico Ramos Suzaki12, Ramon Acosta13, Roseli
Odorizzi, Tamara Wilhelm14.
PALAVRAS-CHAVE:Xadrez, Ensino-aprendizagem, desenvolvimento cognitivo
RESUMO: Sabe-se que os Jogos e brincadeiras são essenciais no desenvolvimento
intelectual e social, do raciocínio lógico, na percepção de representações exteriores, no
aumento da concentração, no aumento do pensamento analítico, autoconfiança, além
de ser um estímulo efetivo na preservação da saúde mental e ferramenta de integração
social.O presente trabalho trata do uso do Xadrez como ferramenta no processo de
ensino-aprendizagem na educação de crianças, jovens e idosos e tem como objetivo
1

Mestre em Serviço Social e Políticas Sociais, Especialista em Fundamentos da Prática do Assistente Social, Professora Assistente
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo, Centro de Ciências Sociais Aplicadas/Curso de
Serviço Social, Autora e Coordenadora do Projeto de Inclusão Digital; autora e Coordenadora do Programa Universidade Aberta à
Terceira Idade – UNATI na UNIOESTE/Campus de Toledo e Foz do Iguaçu. Fone: (45) 3379-7089. E-mail: odorizzi2@yahoo.com;
unati@unioeste.br.
2
Mestrando em engenharia química pela UNIOESTE, atuando como instrutor de xadrez no projeto.
3
Docente da UNIOESTE e vice coordenador da UNATI(Universidade aberta a terceira idade)
4
Docente da UNIOESTE, coordenador do projeto de ensino vinculado ao NECTO(Núcleo de Ensino em Ciências)
5
Dicente da UNIOESTE no curso de engenharia química atuando como instrutor de xadrez no projeto.
6
Concluiu pós graduação em engenharia de pesca, na UNIOESTE, atuando como instrutor de xadrez no projeto.
7
Mestrando em engenharia de pesca pela UNIOESTE, atuando como instrutor de xadrez no projeto
8
Dicente da UNIOESTE no curso de engenharia química, atuando como instrutor de xadrez no projeto.
9
Dicente da UNIOESTE no curso de engenharia química, atuando como instrutor de xadrez no projeto.
10
Docente do curso de química na Unioeste, e coordenadora do NECTO(Nucleo de ensino em Ciências)
11
Docente do curso de química na Unioeste, atua como apoio técnico do NECTO(Nucleo de ensino em Ciências)
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Concluiu pós graduação em engenharia química, na UNIOESTE, atuando como instrutor de xadrez no projeto.
13
Dicente da UNIOESTE no curso de engenharia de pesca, atuando como instrutor de xadrez no projeto.
14
Dicente da UNIOESTE no curso de engenharia química, atuando como instrutor de xadrez no projeto.

trazer alguns resultados obtidos no desenvolvimento do projeto. O projeto, executado
desde abril de 2011, por acadêmicos da UNIOESTE do Campus do Toledo, de
diferentes áreas do conhecimento, teve como objetivo a apresentação do tabuleiro, as
peças e suas características físicas, seus movimentos e funções no jogo, bem como, a
função de auxiliar no desenvolvimento da memória e concentração. Observa-se que
com o passar do tempo ocorre à perda/morte natural dos neurônios, fazendo com que
na terceira idade pode haver um declínio na velocidade e na capacidade de algumas
funções cognitivas, como concentração, memória e processo ensino-aprendizagem. Em
contrapartida a idade traz uma vivência e uma força de vontade e hábitos capazes de
superar/alterar essas limitações. Procurando atender esse público, este projeto teve
atividade no Programa Universidade Aberta a Terceira Idade - UNATI, no qual foram
realizadas aulas semanais de xadrez que aprimoradas trouxeram novas
técnicas/metodologias de ensino-aprendizagem para atender este novo público.
Também as atividades foram realizadas em 02(dois) colégios envolvendo alunos de
Ensino Fundamental e Ensino Médio, com duração aproximada de duas
horas/semanais. A execução das atividades foi acompanhada pela coordenação e
membros do Núcleo de Ensino de Ciências – NECTO/Toledo e coordenação do
Programa UNATI/Toledo. Podemos inferir que, a partir da experiência com os sujeitos
dos diferentes espaços supracitados, a prática do jogo de xadrez se constitui como
ferramenta efetiva no desenvolvimento e exercício cognitivo, melhora na percepção de
representações exteriores, melhora na integração/interação social e clareza na
organização do pensamento, além de ser uma ferramenta efetiva para exercitar o
raciocínio lógico, a concentração, o pensamento analítico e a autoconfiança.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS:
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OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO: A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
COLETIVO
Área Temática: Educação
Maria Elena Pires Santos (coordenadora)
Participantes: Ana Maria Kaust; Deise da Silva Guttierrez; Hilda Rorato Maciel;
Ildo Carbonera; Ivo José Dittrich; Josiele Kaminski Corso Ozelame; Mariana
Girata Francis; Maridelma Laperuta Martins; Mariangela Garcia Lunardelli;
Martha Ribeiro Parahyba; Mirna Fernanda de Olivera; Regina Coeli Machado e
Silva; Silvia Leticia Matieivicz Pereira; Lorena Hermann Martins; Valdecy
Aparecida Orsioli Salatini; Germano Luiz Kalinoski; Maria Nelda Matias Bassi;
Marinalva Batista Luiz Poli; Pedro Francisco dos Reis; Viviane Cristina de
Souza; Jefferson Luís Garbin; Patrícia de Souza; Fabiana Felicia Barbaro
Malgarezi; Deise Paula Talasca Valencio; Amanda Caroline Centenaro; Ana
Claudia Pakuszewski dos Santos; Clemair Ribeiro da Conceição; Lucila Beatriz
Rolon; Marlene Niehues Gasparin; Josiane Soares Rodrigues; Pâmela Britez
Simão.
Comunicação oral
Palavras-chave: leitura, escrita e oralidade; formação de professores;
interdisciplinaridade.

Resumo: O presente projeto, financiado pela CAPES/INEP - conforme
processo no. 23038.010003/2010-18 – e desenvolvido em parceria entre
Mestrado em Sociedade Cultura e Fronteiras, Cursos de Letras da
UNIOESTE/Foz do Iguaçu e o Núcleo Regional de Educação de Foz do
Iguaçu/SEED, busca integrar pesquisa/ensino e extensão. Para tanto, tem
como objetivos: (a) constituir um Núcleo de Pesquisa/Extensão que fomente
Cursos de Formação Continuada em Leitura, Escrita e Oralidade para
professores do Ensino Fundamental e Médio da Escola Pública - presenciais e
on-line - e que fomente também a pesquisa acadêmica e a formação de
pesquisadores em nível de graduação e pós-graduação para a extensão; b)
propor, com os graduandos, projetos de pesquisa que abordem as variedades
usadas pelos alunos da escola pública e a realização de um Dicionário
Contrastivo para Aprendizagem; c) utilizar e articular as bases de dados do

INEP; d) propor e organizar com os professores da Rede Pública, participantes
do projeto, a formação de grupos de estudos; e) organizar cursos de formação
continuada para professores do Ensino Fundamental e Médio em leitura,
escrita e oralidade; f) incentivar o uso da tecnologia para o
ensino/aprendizagem; g) estimular a utilização de livros de referência através
de reflexões acerca dos tipos de dicionários existentes. Desta forma, pretendese contribuir para o sistema de ensino eficiente que almejamos em nosso país,
esperando que as ações desenvolvidas favoreçam uma melhoria no ensino da
região compreendida pelos municípios que fazem parte do Núcleo Regional de
Educação de Foz do Iguaçu/SEED e, consequentemente, para que sejam
elevados os Índices do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), os quais,
de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira/INEP, têm estado aquém dos índices desejados.
Introdução:
As ações propostas no presente projeto buscaram a articulação entre
Mestrado Interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteiras, Cursos de Letras
Português/Espanhol/Inglês da Unioeste/campus de Foz do Iguaçu, Núcleo
Regional de Educação de Foz do Iguaçu/SEED, Colégio Estadual Ipê Roxo e
Professores da Educação Básica da Rede Pública, com o financiamento da
CAPES/INEP. Sua finalidade central foi, ao buscar uma aproximação e
cooperação entre os diferentes segmentos educacionais elencados acima,
propor e desenvolver ações coletivas que contribuíssem para melhoria da
formação de professores, com seus consequentes reflexos nas práticas
cotidianas de sala de aula. Dessa forma, procuramos uma aproximação entre
as pesquisas e ações realizadas na academia e as práticas dos professores da
educação básica, evidenciando que é possível, a partir de trabalhos conjuntos
interdisciplinares (MOITA LOPES; KLEIMAN;) que abordam leitura escrita e
oralidade, rumar em direção a uma educação diferenciada vencer os desafios
para uma educação “culturalmente sensível” (ERICKSON, 1987; LADSONBILLINGS, 1990; BORTONI-RICARDO & DETTONI, 2003) e eficiente,
principalmente quando se trata de alunos que pertencem a grupos
desprestigiados.
Considerando ainda que, para a formação inicial e continuada de
professores (ROJO, 2000; KLEIMAN, 2001, 2004, 2007; MAGALHÃES, 2004;
BUNZEN & MENDONÇA, 2006), é de fundamental importância o envolvimento
coletivo de todos – universidade, comunidade escolar e comunidade do entorno
– foram estabelecidos os objetivos relacionados abaixo.

Objetivos: (a) constituir um Núcleo de Pesquisa/Extensão que fomente Cursos
de Formação Continuada em Leitura, Escrita e Oralidade para professores do
Ensino Fundamental e Médio da Escola Pública - presenciais e on-line - e que
fomente também a pesquisa acadêmica e a formação de pesquisadores em
nível de graduação e pós-graduação para a extensão; b) propor, com os
graduandos, projetos de pesquisa que abordem as variedades usadas pelos
alunos da escola pública e a realização de um Dicionário Contrastivo para
Aprendizagem; c) utilizar e articular as bases de dados do INEP; d) propor e
organizar com os professores da Rede Pública, participantes do projeto, a
formação de grupos de estudos; Extensão: e) organizar cursos de formação
continuada para professores do Ensino Fundamental e Médio em leitura, escrita
e oralidade; f) incentivar o uso da tecnologia para o ensino/aprendizagem; g)
estimular a utilização de livros de referência através de reflexões acerca dos
tipos de dicionários existentes.
Atividades desenvolvidas em 2012
1.

Minicursos para os professores da rede pública dos municípios que

compõem o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu/SEED
(NREFI/SEED), entre eles os professores bolsistas do Colégio Estadual Ipê
Roxo, conforme cronograma e ementas abaixo:

Ildo Carbonera e Ivo José Dittrich - Minicurso Escrita, Significados e
Sentidos I”: A palavra e seus significados no dicionário; a palavra e seus
significados numa frase; a palavra e a diversidade de sentidos e implicâncias
num texto ensaístico; a palavra e seu universo simbólico e subliminar num texto
literário; leitura e elaboração textual.

Ildo Carbonera e Mirna Fernanda Oliveira – Minicurso Escrita,
Significados e Sentidos II: A palavra e seus significados no dicionário; a
palavra e seus significados numa frase; a palavra e a diversidade de sentidos e
implicâncias num texto ensaístico; a palavra e seu universo simbólico e
subliminar num texto literário; leitura e elaboração textual.
 Deise da Silva Guttierres – Minicurso A literatura Infanto Juvenil e a
Formação do Leitor.O professor mediador exerce um papel importante no
ensino da Leitura Literária na medida em que sua prática permite ao aluno o
contato com textos que atendam as suas expectativas e que sejam adequados
a sua idade de leitura. Até que ponto as experiências leitoras do professor
podem interferir no processo de formação de alunos-leitores? Que elementos o
professor deve considerar nesse processo? Quais seriam as ações previstas
pelo professor para desencadear o desenvolvimento do pensamento, da
reflexão e da crítica desses jovens leitores.

 Martha Ribeiro Parahyba – Minicurso Representações de práticas de
leitura: Este minicurso tem como objetivo examinar representações de praticas
de leitura em cenários de pinturas, obras literárias, periódicos e leitores
cotidianos (alunos ou não). De modo a identificar semelhanças e diferenças
entre crenças presentes nestas práticas e suas implicações para o ensino.
 Maridelma Laperuta Martins - Minicurso Alguns pressupostos da
Sociolinguística e o ensino de Língua Portuguesa – preliminares de uma
pesquisa em sala de aula. Este mini-curso tem como objetivo expor como foi
sucedida uma pesquisa experimental com 7 professores da rede pública de
Ensino Fundamental de Foz do Iguaçu e região. A pesquisa se consistiu em
trabalhar “incisivamente”, com os professores (e estes, por sua vez, com seus
alunos, basicamente, de 6º. ano) os parâmetros da variação linguística, com
objetivo de desmistificar algumas concepções existentes na sociedade a
respeito da língua portuguesa e de seu ensino.
 Josiele Kaminski Corso Ozelame – Minicurso Representações e
mo(vi)mentos de sentido: Possibilidades poéticas e ficcionais das figurações
do feminino e do masculino na literatura brasileira. Relações familiares e o
cotidiano escolar.
 Silvia Letícia Matievicz Pereira - Por que meu aluno não compreende o
que lê? A proposta de trabalho é de uma oficina em que os professores
tenham contato com teoria do processamento da leitura que possibilite, a estes
profissionais, conhecerem e refletirem, ainda que brevemente, sobre os
elementos discursivos necessários ao processo de compreensão de textos,
para que, de posse desse saber, possam orientar de forma mais precisa a
leitura de seus alunos, especialmente no tocante à compreensão de textos
escritos.

Maria Elena Pires Santos; Mariângela Garcia Lunardelli - Linguagem e
poder: o que nos revela a análise linguística I: O objetivo desta oficina é, a
partir da compreensão da linguagem como prática social, desenvolver análise
linguística que propicie observar, na linguagem, as mudanças sociais/culturais
e as relações de poder aí estabelecidas. Para tanto, serão abordadas as
categorias
intertextualidade/interdiscursividade,
modalização,
metáfora,
operadores argumentativos (etc.), como forma de desvelar as ideologias
subjacentes aos textos.

Mariângela Garcia Lunardelli e Maria Elena Pires Santos; - Linguagem
e poder: o que nos revela a análise linguística II: O objetivo desta oficina é,
a partir da compreensão da linguagem como prática social, desenvolver análise
linguística que propicie observar, na linguagem, as mudanças sociais/culturais
e as relações de poder aí estabelecidas. Para tanto, serão abordadas as
categorias
intertextualidade/interdiscursividade,
modalização,
metáfora,
operadores argumentativos (etc.), como forma de desvelar as ideologias
subjacentes aos textos.
2.
mês.

Grupos de estudos, realizados no Colégio Ipê Roxo, 4 hs., uma vez por

3.

Minicruso sobre interdisciplinaridade para os coordenadores das

diferentes áreas de ensino NREFI/SEED, ministrado pela profa. Dra. Maria
Elena Pires Santos.
4.

Defesa da dissertação de Mestrado pela profa. Ana Maria Kaust –

bolsista Capes - intitulada “Representações de identidades nacionais
construídas pela comunidade árabe e a formação de professores em contexto
de fronteira”.
5.

Defesa da tese de doutorado pela profa. Mariangela Garcia Lunardelli –

bolsista Capes - intitulada “Um Haicai para o Estágio, Um Estágio para o
Haicai: diálogos sobre o GÊNERO Discursivo e a Formação Docente Inicial”,
UEL/Londrina, 2012.
6.

Pesquisa: “Um lugar para o dicionário na aula de Espanhol como língua

estrangeira”. Autoras: Ana Claudia Pakuszewski dos Santos; Marlene Niehues
Gasparin; Mariana Girata Francis, apresentado no I SILLIC.
7.

Pesquisa: “Estudando os falsos amigos e fazendo novos amigos: uma

aproximação aos dicionários bilíngues espanhol/português”, apresentado no I
SILLIC. Autoras: Josiane Soares Rodrigues e Mariana Girata Francis.
8.

Pesquisa realizada por Regina Coeli Machado e Silva intitulada “Lendo e

escrevendo dentro e fora da escola em Foz do Iguaçu”, realizada com os
professores do Colégio Estadual Ipê Roxo.
9.

Iniciação Científica: Monografia defendida pela acadêmica Pâmela Britez

Simão, intitulada “A construção de identidades femininas na escola: olhares
para si.
10.

Estágios Supervisionados em Língua Portuguesa, numa perspectiva

Interdisciplinar, realizados no Colégio Estadual Ipê Roxo, pelas acadêmicas:
Ana Claudia Pakuszewski dos Santos, Amanda Caroline Centenaro, Clemair
Ribeiro da Conceição, Lucila Beatriz Rolon, Marlene Niehues Gasparin, Pâmela
Britez Simão, sob a supervisão das professoras Maria Elena Pires Santos e
Mariangela Garcia Lunardelli.
11.

Projeto

Memória,

realizado

conjuntamente

por:

acadêmicas

e

professoras dos Cursos de Letras Português/Inglês e Português/Espanhol da
Unioeste, bolsistas e voluntárias; professores bolsistas e voluntários, alunos e
comunidade do Bairro Cidade Nova do Colégio Estadual Ipê Roxo; professoras

do Mestrado em Sociedade Cultura e Fronteiras da Unioeste/Foz do Iguaçu,
participantes do projeto.
Conclusão
A concretização das ações acima descritas contribuiu para que
houvesse uma integração cooperativa entre os diferentes níveis educacionais:
professores do Mestrado Interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteiras,
professores

e

alunos

dos

Cursos

de

Letras

Português/Espanhol

e

Português/Inglês, Professores da rede pública de ensino dos diferentes
municípios que compõem o NREFI/SEED, professores do Colégio Ipê Roxo,
comunidade escolar e comunidade externa do bairro Cidade Nova, em Foz do
Iguaçu.
É importante lembrar que, nos dois anos (2011/2012) em que o projeto
esteve em andamento, participou do mesmo um número aproximado de 14
professores dos Cursos de Letras Português/Inglês/Espanhol de Foz do
Iguaçu; 2 alunas do Mestrado Interdisciplinar em Sociedade, Cultura e
Fronteiras; 3 professores da equipe de ensino do NREFI/SEED; 25 professores
do Colégio Estadual Ipê Roxo; 7 acadêmicas dos cursos de Letras
Português/Espanhol e Letras Português/Inglês; 151 professores da rede
pública do ensino fundamental e médio. Embora o número de beneficiados
diretos do projeto não tenha sido tão expressivo, precisamos considerar que,
indiretamente, o número de beneficiados se expande consideravelmente se
considerarmos os respectivos alunos desses professores, bem como toda a
comunidade externa do Bairro Cidade Nova, entre pais de alunos e moradores
do bairro.
Assim, as ações desenvolvidas contribuíram, principalmente, para que
todos nós pudéssemos redimensionar a importância do trabalho coletivo como
possibilidade para visualizar o quadro social mais amplo, para além das
paredes da sala de aula e dos muros da escola, interconectando sala de aula e
“vida real”, ao tecer interrelações entre prática/teoria/prática e ao articular um
discurso social de grupo que não expressa apenas opiniões e ações
individuais, mas que (re)constrói representações sociais compartilhadas, com a
finalidade

de

repensar

e

interferir

coletivamente

nos

resultados

da

escolarização de alunos de grupos desprivilegiados economicamente e,
consequentemente, contribuir para mitigar as desigualdades em nosso país.
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Área Temática: COMUNICAÇÃO

Orientador: Gilberto Grassi Calil
Luana Milani Pradela1
Paulo Roberto da Costa Sartori2

Modalidade: Comunicação Oral

OBSERVATÓRIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO
31 de MARÇO DE 1964: NÃO TEMOS NADA A COMEMORAR.

Palavras-chave: Mídia; Golpe de Estado; Memória;

Resumo: O seguinte texto tem por objetivo apresentar o projeto Observatório
do Mundo Contemporâneo, no qual se trabalha uma visão contraposta à
difundida pela grande mídia. O tema abordado refere-se ao o Golpe de 31 de
março de 1964 que instalou a Ditadura Civil-Militar, tendo como pano de fundo
as comemorações do golpe que ocorrem anualmente. A grande mídia, na
tentativa de construir uma memória, apresenta uma análise parcial dos
acontecimentos, tomando uma posição sobre o assunto sem problematizá-lo.

O projeto Observatório do Mundo Contemporâneo tem por objetivo
promover a leitura crítica da realidade em que vivemos, induzindo a discussões
sobre temas contemporâneos sem desvinculá-los do processo histórico.
Produzimos em nossos materiais, uma análise da história recente a partir da
ideia de que somos sujeitos dessa história. A mídia, principal veículo dessa
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história recente, no entanto, não promove discussões críticas que permitam
problematizar os acontecimentos, e sim, forjam visões sobre o mundo atual a
partir de um projeto hegemônico. Busca então convencer a sociedade de que
tudo o que ela transmite é verdadeiro, assumindo posições sem esclarecer as
notícias.
Para contrariar esse pensamento difundido pela grande mídia,
produzimos em conjunto, professores e acadêmicos do curso de História, um
trabalho a partir de fontes de imprensa contra-hegemônica e discussões
acadêmicas. Através da construção de artigos, produzimos nosso trabalho e
expomos em murais na Universidade. Levamos nosso material também até as
escolas de ensino médio da região onde incitamos os alunos a discussões
sobre o tema abordado. Como forma de chamar a atenção deles, produzimos
slides e vídeos com a síntese de nosso trabalho que também são apresentados
em sala de aula. Distribuímos para as escolas que visitamos CDs contendo o
material produzido para que os professores possam utilizá-los. Os artigos,
slides e vídeos produzidos estão inseridos num sítio virtual para que possam
ser

acessados

pelos

interessados

(www.projetoham.com.br

–

Link:

Observatório do Mundo Contemporâneo).
Na elaboração de nosso trabalho contra a hegemonia da grande mídia,
em um dos murais produzidos abordamos a problemática do Golpe de Estado
ocorrido em 31 de março de 1964 que instalou a Ditadura Civil-Militar no Brasil.
No período da construção deste trabalho, ocorriam as comemorações pelo
Golpe, as quais resultaram em várias manifestações repudiando o ato
comemorativo. A mídia, por sua vez, teve um papel importante na
desconstrução dessas manifestações e nos motivos que as impulsionaram,
reafirmando a construção de uma determinada memória sobre a Ditadura. O
que nós buscamos foi apresentar uma perspectiva diferente da mídia sobre os
movimentos de oposição às comemorações e o papel desta enquanto
formadora de opiniões – a partir de um projeto único – que visa produzir uma
releitura do que foi a Ditadura Civil-Militar no Brasil.
A partir das comemorações referente ao golpe, podemos perceber que
ainda hoje há disputas pela memória sobre o que foi a ditadura civil-militar.
São disputas que se dão pela tentativa de se construir uma memória ‘oficial’

pelos militares e por aqueles que ainda hoje buscam respostas sobre o destino
de seus familiares.
Com base nessa disputa, cria-se a Comissão da Verdade em 2012 que
pretende apurar as violações aos direitos humanos cometidos entre 1964 e
1988, tendo dois anos para investigar, esclarecer e reconhecer abusos do
passado, apresentando um relatório com a narrativa e as conclusões sobre os
crimes cometidos no referido período histórico. No entanto, essa iniciativa tem
gerado inúmeras críticas feitas por alguns setores da sociedade que visam
caracterizá-la como revanchista, vingativa, afirmando que a Lei da Anistia foi o
suficiente para fechar esse período da História. A comissão pode compor um
instrumento para o conhecimento de fatos ocorridos durante a ditadura, pois
resultaria na abertura de arquivos que ainda continuam secretos, e são
fundamentais para o conhecimento da história recente do Brasil.
É necessário que haja essa disputa de memória em oposição a
construção fragmentada da grande mídia para não deixar esquecer que a
ditadura civil-militar que vigorou no Brasil pós-64 foi um período de forte
repressão, por parte do Estado brasileiro sobre àqueles que questionavam a
ordem vigente na época, cujos princípios haviam ganhado força com a
influência dos ideais considerados de esquerda. Assim, o que não se adequava
ao regime conservador imposto pelos militares era reprimido, principalmente
através da força física, das prisões e das torturas.
Nesse contexto, o exército desenvolveu o papel da polícia que, além de
“garantir a segurança da população”, serve para o controle social, para deixar
tudo “dentro da ordem”. A violência ocasionada por essa “garantia de
segurança” era então justificada pelos atos dos militantes – ou terroristas, como
preferiam chamar o Estado e a mídia – sem que seus atos fossem
contextualizados, que os motivos que os levavam a resistir à opressão fossem
apresentados.
Esse pensamento descontextualizado era difundido pela grande mídia.
Grandes representantes da imprensa como o jornal Folha de São Paulo e a
revista Veja, foram importantes fomentadores/apoiadores da ditadura na época,
difundindo expressões como “terroristas”, afirmando um milagre econômico que

não pôde ser vivenciado pelo povo e justificando a repressão aos ditos
subversivos. Atualmente, a mídia hegemônica não se faz diferente. Sem
ignorarmos a mídia como vinculada a grupos econômicos e políticos, sujeita a
interesses, temos nela uma difusora de opiniões.
Se analisarmos o contexto em que o trabalho foi produzido – as
comemorações referentes ao golpe de Estado – a mídia teve um papel
fundamental na construção de uma perspectiva. Sobre as manifestações que
se deram em frente ao Clube Militar no Rio de Janeiro, onde aconteceram as
comemorações, os principais jornais, blogs e demais meios de comunicação
vinculados a grande mídia, caracterizaram os manifestantes como vândalos,
baderneiros, desqualificando a importância da oposição ao acontecimento.
Foram entrevistados militares, que fizeram questão de expressar suas opiniões
sobre o acontecimento, mas não foram entrevistados aqueles que perderam
seus familiares, que foram torturados. Fica claro a versão que se quer mostrar.
Essa percepção difundida pela grande mídia pode ser observada a partir
dos comentários sobre uma matéria da Folha de São Paulo publicada em seu
site, um artigo feito de forma rasa e sem problematização sobre a
comemoração do golpe, que recebeu o título de “Ato pró-golpe de 64 acaba em
tortura no Rio”. Tal publicação recebeu diversos comentários de leitores, nos
quais podemos perceber tanto a indignação de alguns poucos, por haver a
comemoração do golpe, como também a opinião de muitos leitores favoráveis
ao ato, bem como à ditadura. Com base no seguinte comentário sobre a
matéria, pode-se observar o posicionamento favorável de alguns leitores:
“Tortura mesmo, é ver um mensalão repleto de provas,
ser deixado de lado, enquanto o responsável se esbalda com o
dinheiro do povo”; “Os militares de 64, prenderam e perseguiram
a grande maioria dos que hoje, de modo descarado, se deleitam
a valer, vampirizando, roubando e saqueando os cofres
públicos”;

A partir desse comentário percebemos a memória que está sendo
relegada a atualidade, em que prevalece a ideia de que a corrupção, assim

como outros problemas, não estavam presentes no período da ditadura e que o
Golpe teria sido se não uma solução, um ato necessário.
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OFICINAS DE QUÍMICA PARA CRIANÇAS

Área Temática: Educação
Marcia Borin da Cunha1(Coordenadora do NECTO)
Olga Maria Ritter Peres1, Enio de Lorena Stanzani2, Fabíola Cezar Faria2, Karyne
Kich2, Bruno Dantas2, Lorraine Mori2, Josiane Gomes de Jesus2
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Química; ensino fundamental; oficina.
Resumo:
Este projeto foi planejado com o objetivo de inserir as crianças na Ciência e,
mais especificamente, inseri-las no conhecimento em Química, pois a escola, no
nível fundamental de ensino, normalmente trabalha com assuntos voltados aos
conhecimentos biológicos, deixando os conhecimentos da Química e da Física em
último plano ou totalmente esquecidos. A ideia central foi trazer para o interior da
Unioeste/Campus de Toledo grupos de crianças, para realização de oficinas
planejadas especialmente para este público.
Cada oficina tem como foco discutir um tema de Ciência/Química na forma de
atividades experimentais investigativas. Docentes e acadêmicos pertencentes ao
curso de Química da Unioeste e que desenvolvem atividades no Núcleo de Ensino
de Ciências de Toledo-NECTO elaboram as oficinas, que são previamente testadas.
As oficinas são oferecidas às escolas da cidade de Toledo e região que entram em
contato para agendar a visita das crianças na sala do NECTO (laboratório
COMQUIMICA). O agendamento é feito de acordo com a disponibilidade da escola e
da equipe de professores e acadêmicos da Unioeste. As crianças vêm até a
universidade junto com seus professores que participam das oficinas com duração
de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Na Unioeste dispomos de um espaço
organizado para realização das atividades práticas com materiais e reagentes
adequados a faixa etária das crianças. Estas também têm um jaleco, um bloco de
anotações e uma pasta, para seu uso durante a atividade. Todo material utilizado
1
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nas oficinas foi financiado por um projeto CNPq.
No ano de 2012 realizamos sete oficinas de outubro a dezembro com
crianças do segundo ao quinto ano do ensino fundamental, contando com a
participação de aproximadamente 250 estudantes. Neste período participaram das
oficinas três escolas da cidade de Toledo/PR e uma escola do distrito de Novo
Sarandi/Toledo.
Os temas abordados nas oficinas do ano de 2012 foram: Meio Ambiente e
Fazer Ciência. O método utilizado foi o investigativo, no qual os estudantes não
recebem as informações prontas, mas ao longo da oficina são induzidos a chegar à
conclusão a respeito de cada atividade realizada.
O grupo de trabalho do projeto COMQUÍMICA da Unioeste que participa do
projeto elaborou uma cartilha com oficinas que são oferecidas às escolas. Esse
material tem como objetivo possibilitar que os professores que participam, ou não,
da atividade possam multiplicar a experiência, realizando a atividade em outras
turmas e escolas.
As oficinas do projeto COMQUÍMICA das crianças é uma atividade do NECTO
e tem sua continuidade no ano de 2013, possibilitando que escolas interessadas
possam trazer as crianças para Unioeste para participar de uma atividade dinâmica
e interessante. Além disso, temos percebido que a experiência realizada com as
crianças é uma forma de formar desde cedo um espírito cientifico nos jovens e
estimulá-los a seguir uma carreira científica.

OFICINAS REALIZADAS NO NECTO/TOLEDO
Área Temática: Educação
Marcia Borin da Cunha1 (Coordenadora do NECTO)
Olga M. R. Peres1, Enio L. Stanzani2, Fabíola C. Faria2, Karyne Kich2, Bruno
Dantas2, Lorraine Mori2, Josiane G. Jesus2; Aline T. Martins2; Claudia A.
2
Fioresi ; Cristiane Weirich2; Cristiano Fülber2; Diane F. da Silva2; Eliane S. dos
R. Hipólito3; Gabriele Leske2; Gisiele Checchi3; Glessyan de Q. Marques2
Kathya R. da Silva2; Letícia M. Grando2; Monica B. Layter2; Raquel R.
Bertoldo2; Vanessa M. da Silva2
Modalidade: Estande
Palavras-chave: Formação Docente; Ensino de Química; Oficinas.
Resumo:
No Núcleo de Ensino em Ciências de Toledo são realizadas varias atividades,
dentre elas: Teatro na escola: Branca de Neve e os Sete Químicos; Monitorias
para o Ensino de Ciências; Explorando o Laboratório de Ciências; Oficinas de
Química para Crianças.
Estes projetos são ministrados pelos acadêmicos do curso de Química da
Unioeste, no qual alguns são bolsistas do PIBID/Química.
O teatro na escola teve como temática principal a discussão de questões
ambientais.
As Monitorias para o Ensino de Ciências têm como finalidade integrar os
acadêmicos do curso superior com os estudantes do Ensino Fundamental e
Médio da cidade de Toledo/PR.
No projeto Explorando o Laboratório de Ciências o objetivo principal foi mostrar
aos estudantes o laboratório de ciências e despertar o interesse pela Química,
realizando experimentos relacionados aos conteúdos teóricos de Química com
materiais próximos do seu cotidiano.
O projeto Oficinas de Química para Crianças foi planejado com o objetivo de
inserir as crianças na Ciência e, mais especificamente, inseri-las no
conhecimento em Química e trazendo-as para o ambiente da Universidade.
As atividades do NECTO promovem a interação entre a Universidade e a
Escola, promovendo uma melhor formação dos acadêmicos e auxiliando na
aprendizagem dos estudantes de ensino fundamental e médio.
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ORGANIZAÇÃO DO II UNIPET – ENCONTRO DOS GRUPOS PET DA UNIOESTE

Área Temática: Educação
Armin Feiden1
Vanessa Aline Egewarth ; Anderson Luis Heling; Fabiane Karine Barp; Jessica
Ariane Vorpagel; Livia Maria Lemos Hoepers; Matheus Franke Cornélio; Luan Luiz
Suzin; Fábio Corbari; Andressa Salamoni;; Arthur Maurício Eckert; Danimar Dalla
Rosa; Thomas Favaretto Bueno
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: integração, petianos, UNIOESTE
Resumo: No dia 18 de agosto de 2012 foi realizado o II UNIPET no campus de
Marechal Cândido Rondon, organizado pelo PET Agronomia. O evento contou com a
participação dos cinco grupos PET da UNIOESTE - PET Agronomia, PET Filosofia, PET
Serviço Social, PET Química e PET Ciência da Computação.
O evento teve por objetivo a integração dos Grupos PET e assim, melhorar as propostas das
atividades de cada grupo, para melhor desempenho dos mesmos através da agregação de
conhecimentos.
A programação do evento iniciou com a entrega de materiais e um delicioso café colonial
adquirido inteiramente por patrocínios. Em seguida, as palestras ministradas abordavam os
elementos críticos da comunicação e o histórico do Grupo PET Filosofia, o grupo pioneiro da
UNIOESTE. Fez-se também uma breve apresentação de cada grupo e suas atividades
programadas para o ano de 2012, seguido de um almoço de confraternização.
Contudo, pode-se observar a interação e a troca de experiências, apesar de possuírem metas e
objetivos distintos. Dentro do grupo PET Agronomia notou-se a importância do trabalho em
grupo e a participação conjunta para o sucesso do evento.
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Patologia e Estomatologia na WEB - Página eletrônica de apoio didático
Forma de apresentação: oral
Área: Estomatologia e Patologia
Luana Christ
Iris Sawazaki
Ana Lucia Carrinho Ayroza Rangel
Adriane de Castro Martinez Martins
Greison Rabelo de Oliveira
Rosana da Silva Berticelli
Resumo - A internet se tornou parte essencial da vida das pessoas, a tecnologia se
tornou mais acessível e muitos passam o dia todo online, ela tem chegado também à
educação e a forma de ensino vem sendo impelida a evoluir e se adaptar a essas
mudanças também. Interação é a palavra-chave neste contexto, a troca de informações
e conhecimento nunca foi tão facilitada e tanto a educação de alunos quanto de
pacientes deve usar isso em seu favor. Reconhecendo este potencial e frente à baixa
disponibilidade de materiais de livre acesso na internet que sirvam de apoio didático ao
aluno da graduação em odontologia no Brasil e que contemple a interdisciplinaridade
entre patologia e estomatologia, foi criada desde 2008 a página eletrônica:
www.unioeste.br/projetos/patologia, de modo que o material disponível na internet
interagisse com a aula presencial. A metodologia de montagem e atualização da
página consiste em constante avaliação do site, seleção e adequação de imagens de
lesões e histopatológicos obtidas na clínica de estomatologia da UNIOESTE, confecção
de textos, montagem de lay out da página e edição pela Diretoria de Informática da
UNIOESTE.
Palavras Chaves: Internet; odontologia; educação.
Acadêmica do 5º ano
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
e-mail: luanachrist7@hotmail.com
Introdução
A internet se tornou parte essencial da vida das pessoas, a tecnologia se tornou
mais acessível e muitos passam o dia todo online, parece irreal afirmar que até o início
1

da década de 90 os sistemas eletrônicos interativos baseados em computação e
telefonia não eram considerados mídias de massa (Silveira, 2004). A globalização
avança rapidamente de forma algumas vezes assustadora, a distância já não é um
fator definitivo e todos podem estar conectados em questão de segundos,
primeiramente dentro dos lares os computadores deram acesso ao mundo, agora os
dispositivos móveis com acesso a rede o permitem fazer em qualquer local. As
pessoas possuem diversão, comunicação e informação onde quer que estejam.
Os pacientes já não esperam mais a consulta médica para saber o motivo do
seu problema, com um ou dois “cliques” constroem suas próprias hipóteses
diagnósticas. O conhecimento se torna cada vez menos restrito, e o profissional da
saúde deve se preocupar em disponibilizar informações e orientações confiáveis aos
que a buscam por estes meios (Marcos e Santos, 2006; Bastos e Ferrari, 2011).
Da mesma forma, a internet tem chegado à educação, trabalhos, pesquisas e
estudos podem ser feito no conforto do lar, com informações atuais nacionais e
internacionais, e a forma de ensino vem sendo impelida a evoluir e se adaptar a essas
mudanças também (Ferraz, 2004). O professor precisa se atualizar e buscar fazer parte
do novo mundo no qual seus alunos estão vivendo e usufruir de todos os benefícios
que ele pode trazer, a interação é a palavra-chave neste contexto, a troca de
informações e conhecimento nunca foi tão fácil e tanto a educação de alunos quanto de
pacientes deve usar isso em seu favor (Ferraz, 2004, Marcos e Santos, 2006).
Objetivos
Objetivo geral:
Atualizar

e

divulgar

constantemente

a

página

eletrônica

www.unioeste.br/patologia/projetos
Objetivos específicos:
a) Inserção de novos casos clínicos de estomatologia/patologia à medida que
são desenvolvidos nas clínicas de odontologia da UNIOESTE;
b) Inserção de imagens didáticas de lesões para atualização e incremento de
banco de imagens;
c) Inserção de textos revisados e atualizados ;
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d) Divulgação da página em comunidades de odontologia e da saúde na
internet;
e) Manutenção de um canal aberto de comunicação como método de controle
de qualidade do site.
Metodologia
A

página

é

acessada

através

do

endereço

eletrônico

www.unioeste.br/projetos/patologia de forma irrestrita e o usuário tem as opções de
navegar através dos ícones de acesso:


Inicial – visualiza-se a autoria da página e titulação, emplementado

recentemente o link de acesso ao Curriculum Lattes dos participantes;


Apresentação – introdução e justificativa da criação da página;



Objetivos – exibe os objetivos deste trabalho;



Disciplina – disponibiliza a ementa da disciplina e horários de aula;



Imagens didáticas – disponibiliza fotos exemplares de patologias

abordadas em aula teórica;


Casos clínicos – disponibiliza o acesso a vários casos clínicos

desenvolvidos em clínica da disciplina de estomatologia;


Laminário didático - disponibiliza o acesso a várias lâminas de

patologias abordadas em aula teórica;


Lesões fundamentais – acesso a uma aula completa de lesões

fundamentais;


Contato – meios de comunicação entre o usuário e a coordenadora

da página;


Funcionamento – exibe os horários de atendimento clínico da

disciplina de estomatologia e forma de contato para agendamento de consultas;
Inserção de casos clínicos:
Os casos clínicos são selecionados estabelecendo os seguintes critérios:
Caso clínico desenvolvido dentro das clínicas de odontologia da UNIOESTE ou
em estágios extramuros com o termo de consentimento de divulgação de imagem já
devidamente assinado pelo paciente em prontuário.
a)

Relevância do caso clínico como material didático de apoio de

patologia e estomatologia.
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b)

Qualidade da imagem boa.

c)

Texto anexo ao caso clínico livre de erros gramaticais e

devidamente referendados.
d)

A seqüência de montagem do caso clínico permita o bom

entendimento.
Divulgação da página :
A página é divulgada em sala de aula e em comunidades da odontologia
e da saúde na internet através de email e mensagens em comunidades abertas.
Manutenção de um canal aberto de comunicação como método de controle de
qualidade do site:
Para um controle da qualidade do site, foi criado um canal aberto de
comunicação para que o utilizador possa enviar sugestões, reclamações, dúvidas e
entre outros. O usuário ao acessar a página é convidado a responder um questionário
objetivo que visa contribuir para a avaliação e melhoria constante da qualidade do site,
composto por um total de 14 questões referentes à: Autoridade, Conteúdo geral,
Apresentação e Confiabilidade. (Marques 2002).
Os resultados do questionário são enviados automaticamente ao email da
coordenadora sem identificação do avaliador.

Resultado:
No período de 2009 a agosto de 2011 a página possuía 6655 acessos, de
dezembro de 2011 a março de 2012 foram registrados 2529 acessos. Atualmente
enfrentamos um problema técnico com o contador que levou a perda de dados,
estamos buscando solucioná-lo. São poucas as pessoas que se dispõem a avaliar o
site, não permitindo uma avaliação estatística da qualidade da página.

Discussão
Atualmente os ambientes digitais de aprendizagem podem ser empregados
tanto como suporte de aprendizagem online, como para o apoio às atividades
presenciais de sala de aula, permitindo expandir as interações da aula para além do
espaço-tempo do encontro face a face (Almeida, 2003).
Segundo Maio (2001), a internet tem um potencial tremendo para estudantes e
professores, pois este é um meio acessível para a informação. A criação e atualização
4

da página permitem que casos clínicos desenvolvidos na aula prática da disciplina de
estomatologia sejam visualizados por todos os alunos e interessados nessa área. A
disseminação de conhecimentos, desta forma, se multiplica à medida que se diminui as
barreiras temporais e físicas. O próprio Ministério da Educação e Cultura (MEC)
reconhece que o conceito de Educação a Distância ganha uma dimensão renovada,
tornando-se, na verdade, uma educação sem distância (Dias, 2004, p. 2.).
O material publicado no site é material didático de apoio das aulas teóricas e da
aula prática da disciplina de estomatologia e patologia. De forma interessante, as aulas
práticas de patologia foram ajustadas de forma que parte das lâminas estudadas pelos
alunos no laboratório tenha já um caso clínico correspondente à patologia em estudo
no site, possibilitando ao aluno a integração entre conhecimentos básicos e clínicos.
Há sempre um computador disponível no laboratório para que o aluno possa estudar a
lâmina no microscópio e também acessar a página.

Conclusão
A contínua construção de uma página eletrônica que forneça material didático de
apoio interdisciplinar entre patologia e estomatologia foi possível graças à organização
da disciplina e ao trabalho de apoio do DRI da UNIOESTE.
O desenvolvimento deste trabalho incentiva a adequação da aula presencial, de
forma que o conteúdo ministrado pelo professor em sala de aula estimule o aluno a
procurar a melhoria do conhecimento no site da disciplina.
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PEE - Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais
Andrea Carolina Bernal Mazzacotte

RESUMO: O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com
Necessidades Especiais (PEE) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, constituído pela Resolução nº 323/97 e regulamentado pela
Resolução nº127/2002, se insere num conjunto de conquistas obtidas pelo
movimento organizado das pessoas com deficiência. O seu objetivo principal é
contribuir no processo de socialização do saber sistematizado, indispensável
para que a pessoa possa ver, compreender e se posicionar diante do mundo
como sujeito. Esta possibilidade, para as pessoas com deficiência, se assenta
no postulado de que "as funções particulares podem representar um desvio
considerável da norma e, não obstante, a personalidade ou organismo em
geral podem ser totalmente normais" (STERN apud VIGOTSKI, 1997, p. 84). O
programa, que surgiu a partir da necessidade de garantir o atendimento às
necessidades educacionais especiais, colocadas a partir do ingresso de
pessoas com deficiência nesta instituição de ensino, encontra-se organizado na
forma de colegiado composta por professores, funcionários técnicos
administrativos e alunos. A maioria dos seus integrantes é constituída de
pessoas com deficiência formadas na própria UNIOESTE e militantes do
movimento social. Para contribuir no atendimento das necessidades
educacionais especiais, o PEE encontra-se organizado de forma multicampi,
articulando todos os setores envolvidos no desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão, pois assegurar a inserção das pessoas com
necessidades educacionais especiais no ensino superior é de responsabilidade
da instituição como um todo. Este atendimento envolve o apoio na realização
dos vestibulares, bem como no desenvolvimento dos cursos de graduação e
pós-graduação. Este estande tem por objetivo socializar informações básicas
que contribuam no rompimento de práticas excludentes em relação às pessoas
com deficiência, apontando alguns procedimentos mais adequados no
relacionamento com cada grupo que constitui este segmento social.

PEQUENA CRIANÇA, GRANDE CIDADÃO !
Área 4 – Educação
Sâmela Barros de Moraes
Michel Sales Pereira
Pôster
Palavras-chave: cidadania; ética; educação
O projeto visa à formação da criança como cidadão ressaltando o que
vem sendo esquecido e muitas vezes deturpado pela sociedade e mídia, que
são os valores principais de uma sociedade como a moral e ética. Valores
estes que precisam ser ensinados desde pequeno para que o caráter ao ser
formado os transforme em bons cidadãos.
Nossa ideia principal consiste em trabalhar pequenos textos que
contenham a ideia e exemplos de valores que devemos ter. No decorrer do
trabalho vamos, através de um modo lúdico, desenvolver o pensamento critico
de cada criança fazendo com que isso reflita em seu comportamento
diariamente.
Toda criança tem direito de aprender o sentido de cidadania na sua
concepção mais ampla. É dever da escola ensinar ética, convivência social,
solidariedade e inclusão social, por tanto nos princípios da democracia.
Ao conhecer melhor as relações humanas e praticar a democracia e a
convivência social, a escola e seus parceiros estarão desenvolvendo valores
sociais permanentes e responsabilidade, isto posto pequena criança, grande
cidadão busca a preservação da vida, da paz e harmonia na sociedade
buscando o bem estar social.
Temos como objetivos, contribuir para que o aluno cresça como cidadão
de bem, conhecendo os valores necessários, para a convivência em sociedade
e apliquem ao seu dia-a-dia e com seu exemplo diário mude a atitude de
diversas pessoas ao seu redor.
Trabalhamos com a interdisciplinaridade, tentamos abranger várias
áreas, mas fazendo com que isso seja trabalhado de maneira mais
diversificada, afinal como os alunos já cumprem conteúdos conceituais durante
um grande tempo nas aulas, no projeto tiveram a oportunidade de explorar
mais as outras áreas, liberar a imaginação e ter atitudes que demonstrassem
aquilo que haviam aprendido. Para este projeto escolhemos trabalhar com
aulas expositivas, leituras individuais e coletivas, pesquisas, campanhas de
conscientização entre outros.
Contatos: Sâmela (45)9909-6280 – ltxsamy@hotmail.com
Michel (45) 99917674 – michelsenam@hotmail.com

PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO BOM
NEGÓCIO PARANÁ NA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ
Área Temática: Área 7 - Tecnologia e produção

Stoffel, Jaime Antonio1
Alpini, Nelson2
Dal Bem, Mauricio 3
Paiz, Marta
Stooc, Marcia Bonifacio
Mellk, Adriana Picagevicz4
Vivian, Franciéle Cristina

Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: empreendedores; capacitação; gestão.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo identificar o perfil

dos

empreendedores da Região Sudoeste do Paraná que participam do Programa de
Capacitação Bom Negócio Paraná, destacando a importância da capacitação para
estes empresários visando a melhoria e crescimento de seus empreendimentos. A
maioria das empresas da Região são Micro e Pequenas, e isso evidencia a
necessidade ainda maior dos empreendedores buscarem conhecimento tanto de
seus ramos de atividade, quanto de gestão, para que as empresas se mantenham
competitivas e se desenvolvem de forma sustentável.
Introdução
O surgimento de novas empresas, ou o empreendedorismo vem aumentando
a cada dia. Segundo Daft (2010) o empreendedor é aquele que reconhece uma
oportunidade de negocio, e a realiza assumindo os riscos e recompensas
associados. Hisrich (2009) complementa dizendo que a ação empreendedora é um
1

Coordenador do Programa. Mestrado em Desenvolvimento Regional. Ciências econômicas, CCSA,
campus Francisco Beltrão. E-mail: jasffel@gmail.com
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Orientador do Programa. Professor do Curso de Administração, CCSA, campus Francisco Beltrão.
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Bolsistas instrutores do Programa. Graduados em Administração. Unioeste – Fco Beltrão.
Bolsistas do Programa. Graduandas em Administração. Unioeste – Fco Beltrão
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comportamento que surge a partir de uma possível oportunidade de lucro arriscada e
incerta.
As micro e pequenas empresas (MPEs) representam um grande número de
empreendimentos em funcionamento no Brasil, que contribuem com a economia do
país representando 99% dos empreendimentos formais no Brasil (SEBRAE, 2013).
Em conjunto, as micro e pequenas empresas contribuem com a geração de novos
empregos, inserção de inovações, estimulam a competição, concedem auxílio às
grandes empresas e produzem bens e serviços com eficiência (LONGENECKER
apud VIAPIANA, 2001).
Para a permanência e sucesso dos negócios, é imprescindível que os
empreendedores obtenham conhecimento para administrar suas empresas, pois, a
falta de conhecimento pode ocasionar dificuldades contribuindo até mesmo para
mortalidade das mesmas.
Considerando a importância das micro e pequenas empresas para a
economia do Estado do Paraná, bem como a importância da capacitação dos
empresários para a gestão dessas empresas, e a necessidade de investimentos
para atender esta demanda foi criado o Programa Bom Negócio Paraná.
O objetivo do presente estudo é identificar o perfil dos participantes do
programa de capacitação e concessão de crédito subsidiado, na Região Sudoeste
do Estado.
Inicialmente são abordados conceitos de empreendedorismo e a importância
das micro e pequenas empresas para a economia. Em seguida são apresentados os
dados e feita a análise dos mesmos.
A metodologia utilizada na pesquisa foi bibliográfica, documental, e de
campo através da aplicação de questionário para os participantes de três turmas,
sendo elas Francisco Beltrão, Pato Branco e Palmas.
O Programa Bom Negócio Paraná
As micro e pequenas empresas são um dos principais pilares de
sustentação da economia brasileira, tanto por sua capacidade de gerar empregos e
renda quanto pelo aumento do número de estabelecimentos nos últimos anos,
tornando fundamental a capacitação de seus gestores, visando o crescimento,
continuação e competitividade no mercado.
Com o intuito de capacitar os empresários, iniciou-se um programa da

Prefeitura Municipal de Curitiba, em 2005, chamado de Bom Negócio Curitiba. Este
teve como objetivo promover o desenvolvimento econômico local dos bairros,
através da capacitação, consultoria e acompanhamento de empreendedores,
fortalecendo as iniciativas que possam resultar na sustentabilidade das empresas e
na geração de novos negócios.
Com a finalidade de ampliar o programa e desenvolver a economia local e
social, juntamente com a geração de emprego e renda, o governo do Estado do
Paraná implantou o Programa Bom Negócio Paraná, direcionado às micro e
pequenas empresas. O Programa disponibiliza capacitação com módulos de gestão
de negócios, comercial, financeira, de pessoas e estratégica, consultoria e
acompanhamento de empresas, melhorando a gestão das mesmas e contribuindo
para a sustentabilidade dos negócios em cada região do Paraná (SETI, 2013).
Análise e discussão
A capacitação através do Programa Bom Negócio Paraná na Região
Sudoeste do Estado está a cargo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
(UNIOESTE) campus de Francisco Beltrão. Até o momento foram capacitados
aproximadamente 200 empreendedores de alguns municípios na Região.
Um dos municípios atendidos pelo programa é Francisco Beltrão, o maior
município da Região Sudoeste do Paraná. De acordo com o Censo 2010, sua
população é de 78.943 habitantes, sendo formada em sua maioria por mulheres,
correspondendo em números 39.985 mulheres e 38.958 homens. Quanto ao número
de empresas atuantes, o município conta com 3.769 empresas (IBGE, 2013).
Na segunda turma do programa de capacitação em Francisco Beltrão, que
foi utilizada como amostra, a maioria dos participantes são do sexo masculino
totalizando 65% e 35% do sexo feminino. A faixa etária foi bem variada 26% estão
na faixa de 18 a 30 anos e a maioria, 61%, tem entre 31 e 50 anos apenas 13%
acima de 50 anos.
Em termos de escolaridade 42% possuem ensino médio completo sendo
que destes 10% tem formação em cursos técnicos, 26% possuem curso superior e
destes alguns também possuem especialização.
Dos empreendedores consultados 87% possuem empresas formalizadas,
4% ainda trabalham na informalidade, os demais são empregados que estão
buscando capacitação com o intuito de abrir um negócio. Dentre as empresas

pesquisadas, 42% são do comércio seguido por 32% de serviços e 16% indústria.
Quanto ao número de empregos gerados 65% possuem até 10 funcionários 13%
possuem acima de 10% e 19% não possuem funcionários, cabe ressaltar, porém,
que alguns que afirmaram não ter funcionários contam com apoio de familiares em
seus negócios.
Quanto ao tempo de atuação 42% das empresas estão atuando a mais de
cinco anos no mercado o que, de acordo com estatísticas indica que já superaram o
período mais crítico de maior risco de falência, 36% de dois a cinco anos e 19%
estão iniciando suas atividades atuando no mercado a menos de dois anos, fase
considerada crítica em termos de adaptação e superação de dificuldades.
Pato Branco, o segundo maior município da Região em termos populacional,
também tem sido atendido pelo Programa. Conforme Censo 2010 a cidade possui
72.370 habitantes, essa população é formada em sua maioria por mulheres, em
números 34.984 homens e 37.386 mulheres. O município possui 3.879 empresas
formais em atividade (IBGE, 2013).
No quesito de idade a turma foi diversificada, constando pessoas de todas
as faixas etárias, 38% tem idade entre 18 e 30 anos, 42 % tem entre 31 e 50 anos
apenas 16% acima de 50 anos. Quanto ao gênero há uma equiparação sendo 50%
dos participantes do sexo masculino e 50% do sexo feminino.
Quanto a escolaridade a maioria dos empreendedores 50% possuem
ensino superior e destes aproximadamente metade com especialização, não foi
constatada a presença de empresários com escolarização inferior ao ensino
fundamental completo, alguns concluíram o ensino médio e outros ao menos
iniciaram.
As empresas formalizadas correspondem a 65% da amostra, não houve na
turma registro de empresas informais, 35% são empregados que estão buscando
capacitação com o intuito de abrir o próprio negócio. Dentre as empresas
pesquisadas 38% são do comércio seguido por 23% de serviços e 19% indústria.
Algumas ainda atuam em dois segmentos 12% comercio e serviços e 8% indústria e
comercio.
Quanto ao tempo de atuação 46% das empresas estão atuando a mais de
cinco anos no mercado, 15% de dois a cinco anos e 39% iniciaram suas atividades a
menos de dois anos.
Quanto ao número de empregos gerados 54% possuem até dez funcionários

19% possuem mais que dez funcionários e 19% não possuem funcionários.
O município de Palmas também beneficiado com o programa, conta com
uma população de 42.888 habitantes, sendo 21.183 homens e 21.705 mulheres.
Quanto ao número de empresas, possui um total de 1.288 estabelecimentos,
segundo Censo 2010 (IBGE, 2013).
Na segunda turma do programa de capacitação em Palmas, a maioria dos
participantes 71% são do sexo masculino e 29% do sexo feminino. A faixa etária foi
bem variada 29% estão na faixa de 18 a 30 anos e a maioria 50% tem entre 31 e 50
anos e 21% acima de 50 anos.
Em termos de escolaridade 50% possuem ensino médio completo, 28%
apenas concluíram e 15% nem chegaram a concluir o ensino fundamental, apenas
7% possuem um curso de graduação. Dos empreendedores consultados 64%
possuem empresas formalizadas, 36% declararam ser autônomos alguns deles com
empresas formalizadas e outros

estão buscando capacitação com o intuito de

formalizar seu negócio. Dentre as empresas pesquisadas 57% são do comércio
seguido por 29% de serviços os demais atuam no comercio e serviços. Quanto ao
número de empregos gerados 43% possuem até três funcionários e 57% não
possuem funcionários.
Quanto ao tempo de atuação 50% das empresas estão atuando a mais de
cinco anos no mercado, 15% de dois a cinco anos e de 36% estão iniciando suas
atividades atuando a menos de dois anos.
O baixo nível de escolaridade apresentado nesta turma, associado ao fato
de 51% deles estarem atuando a menos de cinco anos, reforça a necessidade de
formação gerencial para a melhoria da gestão e preparo para a utilização do crédito
que poderão requerer.
Considerações finais
Considerando os dados apresentados pode-se afirmar que há uma variação
na faixa etária dos pesquisados demonstrando que tem aumentado o número de
empreendedores mais jovens. Além disso, é possível perceber a presença das
mulheres empreendedoras no mundo dos negócios em algumas turmas se
equiparando aos homens em numero de participantes, confirmando os índices
apresentados por pesquisas recentes.
Em todas as turmas o setor da economia que prevalece é o comércio

seguido, de serviços e indústria.
Quanta a renda familiar os empreendedores das três turmas, Francisco
Beltrão 87%, Pato Branco 65% e Palmas 36% responderam que a renda familiar
mensal está acima de quatro salários mínimos.
Embora os índices de escolarização superior sejam altos entre os
respondentes, pode-se concluir que as formações são diversificadas, a maioria dos
empreendedores possui formação técnica nas suas áreas de atuação, mas
necessitam de capacitação para a gestão de suas empresas, isso confirma a
importância do Programa.
O índice de informalidade é baixo ou quase inexistente. Importante salientar
a presença de pessoas na capacitação, que hoje ainda trabalham como
empregados, mas que estão buscando conhecimento para futuramente abrirem seu
negócio.
A maioria das empresas da Região Sudoeste do Paraná são micro empresas
(MPEs), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou ainda Empresários Individuais (EI) e
muitas delas estão no mercado a menos de cinco anos conforme dados
apresentados, o que indica que ainda estão em fase de adaptação e mais
suscetíveis as variações do mercado e correm mais riscos de não resistirem as
adversidades, o que justifica a necessidade de capacitação bem como acesso a
créditos com juros baixos visando o fortalecimento dessas empresas bem como o
seu desenvolvimento de forma sustentável.
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PESQUISA COMO PRINCIPIO EDUCATIVO PARA UM TRABALHO
INTERDISCIPLINAR

Área Temática: Educação
Diana Paula Salomão de Freitas1(Coordenador da Atividade de Extensão)
Valéria Domingas Oliveira Gonçalves2, Alvaro Trindade Vale2, Anelise Pereira
Bordignon2, Lucas Correa da Silva2, Genilson da Silva Oliveira3
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Professor-pesquisador; Pesquisa.
Resumo:
A oficina apresentada foi uma atividade do projeto de extensão “Rodas de Conversa
InterCampi: contribuições na formação permanente de professores”, cujo objetivo
principal foi promover a partilha de experiências entre professores da Educação
Básica e licenciandos, também a partir da realização de oficinas nas escolas de
Educação Básica de Uruguaiana e municípios vizinhos. Esse resumo trata da oficina
realizada no Instituto Estadual Paulo Freire, em setembro de 2012, em que,
inicialmente, buscamos identificar as pesquisas realizadas pelos educadores do
Instituto, a fim de valorizá-las e construir no coletivo a compreensão de que a pratica
de pesquisa é inerente a profissão docente e, por isso, precisa ser mais trabalhada
em suas diferentes vertentes.
1

Além disso, também buscamos contribuir para a
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Uruguaiana. dianafreitas@unipampa.edu.br. Campus Uruguaiana BR 472 KM 592. CEP 97500-970.
Uruguaiana – RS. (55)3413-4321 -ramal 2264/ (55)9635-0365.
2
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qualificação das práticas educativas, propondo que temáticas escolhidas por grupo
de educadores fossem planejadas de modo interdisciplinar. Para tanto, após
constituídos três diferentes grupos de educadores da área das Ciências Humanas,
um tema comum foi escolhido pelos grupos e, sobre este, foi planejada uma
Unidade de Aprendizagem (UA), constituída por diferentes atividades de pesquisa. A
interdisciplinaridade foi o foco da atividade que, nesta ocasião, ocorreu com a
participação de educadores que já estavam trabalhando a pesquisa no âmbito
escolar, com o propósito de (re)conhecer a realidade do educando, sem, no entanto
reconhecerem-se professores-pesquisadores. Por fim, os educadores socializaram
as UAs construídas, indicando diferentes atividades, de cada disciplina, para o
desenvolvimento do trabalho colaborativo. Salientamos ainda, a possibilidade de que
a pesquisa também fosse a investigação das propostas e práticas dos educadores
que, ao registrarem o planejado e o acontecido de sua ação pedagógica refletiriam
sobre essas para melhorá-las. Ao analisar a atividade realizada, consideramos que
os educadores não tinham consciência das atividades de pesquisa que já realizavam
e demais pesquisas que poderão desenvolver em sua sala de aula. Fato que,
quando reconhecido pelos educadores fez com que esses se sentissem valorizados
e entusiasmados com seu papel de educador que forma-se ao colaborar com a
transformação de seus alunos.
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Resumo
O Projeto “Lendo e Escrevendo na Casa Lar”, edição 2012, teve como
objetivo desenvolver atividades de leitura, escrita e alfabetização com crianças
usuárias da Casa Lar da cidade de Marechal Cândido Rondon. Elaborado pela
equipe pedagógica do Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da
Juventude (NEDDIJ), em parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Formação
de Professores (GEPEFOP), o Núcleo de Formação Docente e Prática de Ensino
(NUFOPE) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o
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projeto visou atender ao pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA do município de Marechal Cândido Rondon, de modo a
minimizar as dificuldades pedagógicas apresentadas pelas crianças atendidas na
Casa Lar desta cidade. Para efetivar seu objetivo, as atividades que compuseram o
projeto foram organizadas nas dependências da Casa Lar, conforme horário
esquematizado pelos pais sociais, contando com a participação das coordenadoras
e dos graduandos envolvidos. Em cada encontro foram desenvolvidas oficinas sobre
coordenação motora, ludicidade, leitura, escrita e aplicação de técnicas de Yoga que
visam auxiliar na aprendizagem e execução das atividades propostas. Para a
realização dessas atividades, dividimos o grupo de participantes em três equipes,
composta por monitores dos cursos de Pedagogia, Letras, Geografia e Serviço
Social. A cada período, por meio de reuniões entre os monitores e as coordenadoras
do projeto, foi realizada uma verificação do andamento e progresso das crianças.

Introdução

A Casa Lar tem a finalidade de resgatar o ambiente familiar, substituindo a
família original das crianças em situação de abandono, oferecendo-lhes a
oportunidade de uma convivência afetiva equilibrada e saudável. Neste local, são
acolhidas crianças de ambos os sexos e de várias idades, sob a responsabilidade de
um casal social, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude ou pelos
Conselhos Tutelares, assegurando assistência integral (alimentação, saúde,
educação, lazer, esporte e atividades culturais).
Como é um dos deveres da Casa Lar ser um local que estimule o contato e
preparação das crianças para o mundo, a vida, a família, a comunidade, a cultura, o
futuro independente, a pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), este projeto intentou responder à solicitação de auxílio às
dificuldades escolares e de aprendizagem que as crianças da Casa Lar de Marechal
Cândido Rondon estavam apresentando. Desta forma, em parceria com o NUFOPE
e o PIBID/Letras, do campus de Marechal Cândido Rondon, o projeto teve como
início uma entrevista com os pais sociais e com as crianças na própria Casa Lar,
visando à realização de um levantamento diagnóstico para posterior organização da
atividade extensionista.
A partir da realidade constatada, a utilização do formato de oficinas foi à

opção escolhida, nas quais poderíamos organizar as equipes sob os temas em
consonância com as dificuldades apresentadas por cada criança e também para
poder fundamentá-lo como estudo de pesquisa. Além disso, os encontros regulares
permitem um maior contato social com as crianças, oportunizando a criação de laços
afetivos com os integrantes do projeto.
As oficinas tiveram, para além das atividades pedagógicas, a possibilidade de
verificar a regularidade das dificuldades apresentadas pelas crianças, de modo a
analisar as concepções a respeito da escrita a criança opera, permitindo “[...]
também, que se enxergue um pouco o próprio processo de elaboração do escrito
que, em geral, não está disponível ao leitor”. (NÓBREGA, 1997. p. 79). Em outras
palavras, o projeto intentou não apenas extirpar o analfabetismo, mas compreendêlo como mecanismo de reprodução ou preconceitos instituídos em ambientes
escolares e não escolares. Acreditamos que as dificuldades apresentadas pelas
crianças, usuárias da Casa Lar de Marechal Cândido Rondon, sejam mais uma
forma de desestabilização do ato de aprender do que dificuldade individual em
aprender, pois
[...] aprender a escrever, alfabetizar-se, é mais do que aprender a
grafar sons; ou mesmo, mais do que aprender a simbolizar
graficamente um universo sonoro já por si mesmo simbólico. Aqui,
aprender a escrever é aprender novos modos do discurso (gêneros);
novos modos de se relacionar com interlocutores, muitas vezes,
virtuais; novos modos de se relacionar com temas e significados;
novos motivos para comunicar em novas situações. Aprender a
escrever é, aqui sim, construir uma nova inserção cultural. (ROJO,
1997, p. 48).

Na construção da escrita, defendemos que a criança tem muito mais a
aprender do que as letras: uma infinidade de gêneros viabilizados pela escritura se
abre à criança quando ela começa a adentrar o mundo da escrita - uns mais
complexos e abstratos do que outros. A socialização entre as letras e o mundo, faz
com que esta criança não somente leia o mundo, mas se veja nele (FREIRE, 1987).
A relevância deste projeto está na sua promoção de via dupla, na qual
auxiliamos as crianças e fornecemos experiência docente aos monitores e
estagiários que nele trabalham, pois,
“[...] a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá espontaneamente; ao
contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, uma

qualificação de quem ensina. Exigem planejamento e decisões a respeito do
tipo, frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagem”
(DURAN, 1994. p.107).

Procedimentos metodológicos
Ao desenvolver mecanismos e instrumentais alternativos para o ensino da
leitura e da alfabetização na Casa Lar de Marechal Cândido Rondon, o projeto
procurou elaborar práticas e teorias sobre leitura, escrita e letramento.
Para sua execução, inicialmente, foram realizadas oficinas pedagógicas na
sede da Casa Lar, aos sábados, no intervalo das 10h às 12h, conforme horário
esquematizado pelos pais sociais. Em cada encontro foram desenvolvidas oficinas
sobre coordenação motora, ludicidade, leitura, escrita e aplicação de técnicas de
Yoga.
Já para a realização dessas atividades, dividimos o grupo de participantes em
três equipes. Cada equipe teve uma coordenadora responsável que, além da
organização do encontro, reunia-se durante a semana com os seus membros para a
elaboração das atividades. Neste projeto participam monitores formados e em
formação dos seguintes cursos: Pedagogia, Letras, Geografia e Serviço Social.
No que tange às atividades em si, observamos que cada criança poderia ser
agrupada em grupos de interesses. Desta forma organizamos quatro grupos afins:
Grupo 1 - atividades de reforço; Grupo 2 - atividades de alfabetização; Grupo 3 atividades lúdicas (jogos e desenhos) e Grupo 4 - atividades de leitura. Em todos os
encontros, as crianças foram divididas e alocadas nesses grupos, conforme idade e
dificuldades previamente detectadas.
A cada tema foram formuladas atividades específicas, bem como foram
confeccionados materiais didáticos necessários. O contato entre as equipes ficou por
conta estabelecido entre as coordenadoras elaborou um relatório individualizado das
atividades, que era socializado pelo grupo por meio de endereço eletrônico (e-mail
coletivo) e anotação na ficha dos encontros semanais.
As atividades se fundamentaram nos seguintes temas: Alfabetização
(formação de palavras, ortografia, gênero, discurso direto e indireto, produção
textual); Leitura (linguagem, interpretação em seus diferentes níveis, fluência de
leitura e contato com textos literários); Lúdico (brincadeiras e brinquedos);

Motricidade

(jogos);

Conhecimentos

Gerais

(contato

com

outras

ciências:

matemática, geografia, inglês); Artes e Dramatização (pintura e desenho) e
realização de algumas técnicas de Yoga.
É importante destacar que o projeto permitiu que cada integrante
(coordenador ou monitor) pudesse exercitar a sua inventividade e organizar os
encontros conforme suas afinidades. Segundo a percepção dos monitores, é
unanime a verbalização de contentamento e completude que o projeto reproduz, de
acordo com o que expõe uma das monitoras:
Participar do Projeto Casa Lar me proporcionou ver além da minha vida.
Penso que as crianças atendidas por nós sentem o carinho, respeito e amor
que doamos a eles no momento em que estamos juntos. Posso sentir a
alegria deles quando percebem que acreditamos neles, na capacidade
deles se superarem. (Andréia, monitora).

Em todos os encontros, por meio do relacionamento interpessoal com as
crianças, notou-se que os monitores demonstraram aumento de segurança,
afetividade e iniciação à formação profissional. Um dos monitores declara que
Antes de participar desse projeto, eu tinha uma visão muito diferente de
como era uma casa lar para crianças e adolescentes. Imaginava que as
crianças não eram tão bem tratadas e que eram muito tristes por se virem
sem sua família. Hoje vejo e entendo que as crianças por maus tratos ou
por motivo de seus pais serem viciadas ou portadores de alguma doença
infelizmente tenham que ser destituídas de sua família. (Sônia, monitora).

Os diferentes níveis de aprendizagem e de propostas de intervenção, além do
conhecimento de diferentes realidades sociais, promoveram entre os envolvidos a
discussão e análise das estruturas de vida de infantes com alta vulnerabilidade
social e que precisaram ficar longe de suas famílias, por parte dos envolvidos.
Segundo um dos monitores,
O projeto trouxe para minha formação pessoal dois fatores importantes, o
de valorização da família, em especial a que tenho, e o ato de realizar o
trabalho voluntário (...), pois, o que muitos não compreendem e não veem é
o ato de doar-se para quem mais precisa (...) o projeto fez-me pensar
muitas vezes na formação social e familiar dos alunos que integram ou
integraram futuramente a escola, das quais estes poderão ser atendidos por
mim. (Thiago, monitor).

A proposta de levar Yoga contribuiu para a harmonização do ambiente e
acréscimo às atividades pedagógicas, uma vez que se buscou, por meio da

aplicação de algumas técnicas propostas pelo movimento denominado de Yoga na
Educação (Recherche sur le Yoga dans l’ Education), proporcionar maior
relaxamento e concentração às crianças da Casa a fim de que o desempenho e a
aprendizagem ocorresse de forma mais satisfatória, despertando, também, o
respeito por si e pelo outro.
Considerações finais

Pelo exposto anteriormente, é possível concluir que as atividades vinculadas
ao projeto de extensão universitária “Lendo e escrevendo na Casa Lar” propiciaram
resultados muito positivos, categorizados a partir de dois eixos: a) o da realização
das atividades na Casa Lar, organizadas a partir de oficinas que procuraram atender
às necessidades de cada criança, enfocando leitura, escrita e ludicidade; b) a
interferência positiva na formação pessoal dos alunos da graduação envolvidos, uma
vez que tiveram contato com uma realidade social diferenciada que é vivenciada
pelas crianças, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Por outro
lado, a formação profissional dos alunos envolvidos foi beneficiada com o projeto,
uma vez que eles tiveram de elaborar e aplicar atividades diversas e redimensionálas quando foi necessário, partindo sempre de um levantamento diagnóstico da
situação de cada criança.
Para as coordenadoras, o projeto foi positivo em função de que foi possível
entrever uma interferência positiva na aprendizagem das crianças, além de perceber
um amadurecimento na formação dos graduandos. Para o grupo como um todo, é
possível afirmar que o trabalho coletivo promove sempre aprendizagens sobre os
conteúdos abordados e sobre as formas de convivência entre os integrantes do
grupo, que vivenciam momentos de formação diferenciados.
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RESUMO: O trabalho trata das atividades desenvolvidas no Projeto de Inclusão
Digital para a Terceira Idade na UNATI/Toledo e tem como objetivo enfatizar os
resultados obtidos na inserção e inclusão digital do adulto ou idoso de Toledo e
Região. O Projeto se constitui numa atividade vinculada ao Programa de Extensão
Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da UNIOESTE/Campus de Toledo,
desde 2002 e possui uma estrutura modular - integrativa que agrega conhecimento
e desenvolvimento de potencialidades. As aulas são semanais e ocorrem no
laboratório de Inclusão Digital da Terceira Idade sediado no Campus. Estudos
apontam que o interesse das pessoas adultas ou idosas pela aprendizagem da
tecnologia digital aumenta e está centrado no desejo de inclusão deste segmento
social no progresso social e desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, enquanto
espaço efetivo de inserção e participação social do adulto ou idoso a presente
proposta advém da demanda das pessoas adultas e idosas que freqüentam o
Programa na Instituição. Os resultados apontam que o computador, assim como a
aprendizagem/manuseio de outros equipamentos digitais, além de se tornar um
instrumento para a construção de outros conhecimentos e de interação no ambiente
social, familiar e comunitário, também têm se mostrado como instrumento efetivo na
preservação da saúde mental do adulto ou Idoso.
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INTRODUÇÃO: De acordo com gerontólogos da Associação Brasileira de Geriatria
e Gerontologia (SBGG), o limite para o ciclo da vida humana é de 110 a 120 anos e,
com os avanços da área de saúde, cada vez mais é possível se atingir esse limite.
Dessa forma faz-se necessária uma atenção especial para que essa trajetória seja
obtida da melhor forma possível. “O perfil do idoso mudou muito nos últimos tempos
(...) cabe aos educadores a responsabilidade de pesquisar e criar espaços de
ensino-aprendizagem que promova a continuidade de idosos, após a aposentadoria,
na dinâmica participativa da sociedade e atendam ao desejo do ser humano de
aprender continuamente e projetar-se no vir a ser” (KACHAR, 2003, p. 19).
Observa-se que a geração de idosos de hoje aumentou muito e, tem
apresentado analfabetismo digital e dificuldades em entender a nova linguagem
tecnológica, até mesmo nas questões mais básicas como o manuseio de alguns
eletrodomésticos, celulares e caixas eletrônicos instalados nos bancos. No entanto,
a crescente proliferação das tecnologias e a progressiva dependência da sociedade
a essa ferramenta cotidiana, culminando na transformação dos comportamentos
trouxeram a necessidade de conhecimento e domínio por todos, inclusive, pelas
pessoas da terceira idade. Podemos observar que com a modernização da
sociedade praticamente tudo foi informatizado. As pessoas adultas ou idosas que
não dominam essa tecnologia sentem-se excluídos por desconhecerem essa
linguagem que permeia todo o tipo de convívio social.
Trabalhando com os participantes/integrantes da UNATI percebeu-se que
eles estavam interessados em conhecer a linguagem, pois, embora convivessem
com essa tecnologia, cotidianamente, no ambiente familiar por meio dos filhos e
netos, não se consideram alheios a essas tecnologias e, se sentem totalmente
excluídos diante dos recursos dessa natureza. Muitas vezes, inclusive, questionam
sobre algo tão desconhecido para eles, o computador, mas, ao mesmo tempo, tão
trivial para a geração mais jovem. Assim, o projeto de Inclusão Digital foi implantado
no Programa considerando o que preceitua a Política Nacional do Idoso no tocante
ao acesso do idoso ao mundo da cultura e do mundo tecnológico como meio de
integração e participação do idoso na sociedade, estimulando, por meio do
computador, ações intergeracionais e de maior integração no convívio familiar e
social e, ainda, para que o computador seja um instrumento essencial para a
alcidestonhato@hotmail.com

promoção da saúde mental do idoso, por se tratar de um forte aliado contra o tédio e
a estagnação, bem como, um meio eficaz que atua preventivamente contra doenças
degenerativas do cérebro na terceira idade como o mal de “alzheimer” e de
“parkinson”.
Portanto, o objetivo do projeto de Inclusão Digital é proporcionar ao aluno
adulto ou idoso a apropriação da linguagem tecnológica e o desenvolvimento de
potencialidades, bem como, o manuseio de outros equipamentos digitais presentes
e necessários no seu cotidiano. Tornando, desta forma, o computador um
instrumento para a construção de outros conhecimentos, cultura, entretenimento e
inclusão, assim, como maior interação/integração no ambiente familiar e social,
além da promoção da sua saúde mental e psicológica.
Espera-se, com isso e ainda, fornecer ao aluno noções gerais sobre o
computador; apresentar ao aluno os recursos computacionais básicos; promover a
inclusão digital da pessoa adulta ou idosa; desenvolver mecanismos para a
aquisição da linguagem tecnológica; produzir textos e desenhos, incentivando a
criação de textos de autoria própria; propiciar via essa nova linguagem maior
interação comunitária e convívio familiar; estimular a saúde mental por meio da
utilização do computador.

MÉTODOLOGIA: Alguns estudos apontam para a necessidade da estruturação de
propostas de acordo com as necessidades do adulto idoso, no que concerne ao
processo cognitivo, atendendo ao ritmo, que é mais lento, aos recursos que se
tornam mais limitado e às deficiências sensoriais que acometem a velhice (Jones e
Bayen, 1998).
As pesquisas incentivam a criação de ambientes de ensino de Informática
próprios para a terceira idade, na busca da compreensão e criação de uma
abordagem de interação com a máquina de acordo com as necessidades e as
condições físicas. São discutidas estratégias de ensino para facilitar o processo de
apreensão da tecnologia, mas a perspectiva está pautada no treinamento e no
desenvolvimento da habilidade operacional e na estimulação das atividades
intelectuais.
O computador apresenta-se mais como um fim em si mesmo, um objeto de

aprendizagem - aprender sobre o computador -, do que como um recurso para o
desenvolvimento das diversas potencialidades do indivíduo. A inclusão digital para a
terceira idade da UNATI, atendendo a uma metodologia pedagógica e didática na
transmissão dos conteúdos de forma que atenda a especificidade dessa faixa etária,
é dividida em módulo básico e módulo avançado. As aulas teóricas e práticas são
realizadas

no

Laboratório

de

Informática

junto

ao

Programa

UNATI

da

UNIOESTE/Campus de Toledo. As turmas são divididas de acordo com os
conteúdos destinados aos iniciantes e a turma avançada. Essa metodologia propicia
uma melhor compreensão por parte dos alunos, uma vez que é considerada, do
ponto de vista pedagógico, a mais simples. Dessa forma, a metodologia de ação
compreende uma estrutura modular integrativa com os seguintes conteúdos
programáticos: Módulo I: conhecendo a máquina – Neste módulo os alunos
aprendem sobre qual a utilidade do computador; para que aprender informática;
quais as partes que compõe um computador; como ligar e desligar uma máquina e a
área de trabalho do computador. Módulo II: programa microsoft paint – Os alunos
conhecem o Programa, suas ferramentas, menus e ícones. O curso de digitação
The Matrix Revolution também é incluído durante este módulo. Módulo III: programa
microsof word – Nesta etapa são ensinados para os alunos as ferramentas, menus
e ícones deste Programa, dando seqüência ao curso de digitação The Matrix
Revolution. Módulo IV: internet – Os alunos conhecem nesta fase a internet,
reconhecem seus benefícios e aprendem como esta nova linguagem pode ajudá-los
cotidianamente. Aprendem a navegar na internet, visitando sites e realizando
pesquisas. Aprendem também a utilizar o correio eletrônico, escrevendo e enviando
e-mails. Módulo V: programa microsoft power point – Nesta etapa, os alunos
aprendem a produzir apresentações em slides, inserindo figuras do Clipp Art e da
Internet, utilizando as ferramentas deste Programa.
Ao término dos módulos, dependendo do ritmo e do grau de assimilação,
os alunos passam a ter aulas de aprofundamento dos conteúdos ensinados, ou
seja, dos programas e recursos já vistos, conhecendo, inclusive, conforme o
interesse, novos mecanismos tecnológicos. No desenvolvimento de todas essas
etapas, os alunos são instigados a conquistar autonomia e domínio da máquina, o
que ocorre gradativamente. Também é priorizado o atendimento individual para o
atendimento e aprendizado de outros equipamentos digitais e os alunos contam,

ainda, com uma apostila como material de apoio.
DISCUSSÃO E RESULTADOS: Os resultados apontam que os idosos apresentam
muitas razões para aprender as novas tecnologias, porém, apresentam dificuldades
de aprendizagem específicas, que podem ser superadas seguindo etapas
gradativas de aprendizagem, com maior auxílio na medida da necessidade de cada
um, pois, todos trazem um grau diferenciado de aproximação à linguagem
computacional e tecnológica e um ritmo próprio que precisa ser medido e
considerado no processo de ensino-aprendizagem. Propiciar boa iluminação e
freqüentes exercícios e repetição de conteúdos para a assimilação e fixação da
aprendizagem são requisito fundamental. Neste sentido, as turmas têm que ser
pequenas para possibilitar maior acompanhamento. Pôde-se perceber que a
representação do computador para a terceira idade está agrupada em dois temas
centrais: atualização e desafio. O interesse pelo curso de informática revela as
seguintes categorias: atualização - não se sentir excluído, trabalhar a mente, adquirir
novos conhecimentos, realização pessoal, curiosidade, perder o bloqueio com a
máquina, perder o medo do computador; desmistificação da máquina - meio de
comunicação com filhos e parentes distantes, meio de informação e desafio – a
oficina tornou-se subsídio para que o idoso utilize outros meios eletrônicos como à
internet e o manuseio de cartões magnéticos.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o prolongamento da vida
humana e a conquista de melhor qualidade de vida dos países em desenvolvimento
como é o caso do Brasil é imperativo proporcionar a esse grupo uma melhor
maneira e maior acesso á instrumentos de cultura e entretenimento e formas de
preservação da saúde mental e ocupação do tempo livre. Mas, essa nova etapa de
vida como já prevêem os especialistas do assunto, tem que ser aproveitada
saudavelmente. Até por que, muitos adultos ou pessoas consideradas como
pertencentes ao grupo da terceira idade, não se sentem ou se consideram, nos dias
de hoje, como velhos e, muito menos ainda, deixam de desenvolver atividades
produtivas. Afinal, “Grande parte dos idosos desfruta de boa saúde física e mental, e
embora, algumas habilidades possam diminuir, as pessoas física e intelectualmente
ativas podem manter-se muito bem na maioria dos aspectos e até mesmo melhorar

sua competência” (MELO, 2003).
Preocupada em preencher essa lacuna proporcionada pelo aumento da
longevidade humana é que se torna importante desenvolver dentro da UNATI a
proposta da Inclusão Digital, uma vez que, a construção de espaços dentro das
Universidades, destinados à pessoa adulta ou da terceira idade, seguramente,
comprova a contribuição delas para o desenvolvimento saudável da terceira idade.
Além do mais, a pessoa adulta ou da terceira idade possui a mesma capacidade de
aprender a trabalhar com o computador como outros adultos mais jovens, o que a
difere é que ela necessita de um período de tempo maior para aprender e fixar
esses conhecimentos. E neste sentido “(...) o espaço da UNATI é um espaço de
convívio e sociabilidade, de encontro de gerações, de quebra de isolamento e
solidão dos alunos, proporcionando-lhes condições para derrubar mitos e
preconceitos sociais relativos aos mais velhos, levando-os a contestar e rever
muitos dos papéis que a sociedade procura lhes impor. No entanto, é também um
espaço profícuo de integração e participação efetiva do idoso na sociedade”
(ODORIZZI, 2003).
Á exemplo das demais ações desenvolvidas dentro do Programa UNATI, a
inclusão digital para a Terceira Idade, vem comprovar o compromisso que o
Programa tem em criar mecanismos de inserção da pessoa adulta ou idosa no
interior da Universidade, proporcionando atualização e ampliação de seus
conhecimentos, maior participação social e política, bem como, a valorização de
suas experiências/vivências do cotidiano. Esta atividade proposta, também
demonstra a valorização do cidadão adulto ou idoso no âmbito da comunidade
universitária, onde se reconhece a sua importância e contribuição para a sociedade.
Com as atividades realizadas nas aulas da Inclusão digital para a Terceira idade da
UNATI, os participantes adultos ou idosos do Programa UNATI passam a conhecer
e utilizar a linguagem da informática e da tecnologia em geral, como também
apreende a criar textos e desenhos próprios a partir dos conhecimentos adquiridos.
Com isso, também, os participantes passam a desenvolver e preservar a sua saúde
mental e motora para que, dessa forma, com a sua inserção na área da informática,
por exemplo, obtêm uma maior integração no convívio familiar e social,
possibilitando assim o despertar para o valor da representação da tecnologia na sua
vida.

O fato é que, os adultos ou idosos ainda têm muito a ensinar para a
sociedade e se constituem, inegavelmente, nos dias de hoje, em um novo desafio
para a educação. “O tempo do velho neste século deve ser reinventado. A
longevidade humana é um novo desafio.” (MEDEIROS, 2001, p. 9, in KACHAR,
2001).
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Projeto Rondon; cidadania; sertão.
Resumo: O Projeto Rondon oportuniza aos acadêmicos uma experiência única de
atividade de extensão durante sua vida universitária. O objetivo geral deste trabalho
é realizar uma análise das atividades e resultados da Operação 2 de Julho,
desenvolvida no sertão baiano, no município de Capim Grosso com foco nas
atividades relacionadas às temáticas de comunicação, tecnologia, produção e
trabalho. Além de contribuir para o aperfeiçoamento do aprendizado de sala de
aula, o Projeto Rondon é uma grande lição de vida e cidadania, oportunizando uma
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vivência de disparidades sociais e a integração entre as áreas de extensão, ensino e
pesquisa.
INTRODUÇÃO
O Projeto Rondon é uma ação do governo federal, coordenada pelo Ministério da
Defesa, que tem como missão viabilizar a participação do estudante universitário nos
processos de desenvolvimento local sustentável e de fortalecimento da cidadania. O
projeto foi batizado em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.
Participam do Projeto, acadêmicos dos anos finais de graduação, das universidades
cadastradas e selecionadas pelo Ministério da Defesa (MINISTÉRIO DA DEFESA,
2011).
Na busca por consolidar as ações de extensão universitária, propagar ideais de
partilha, difundir conhecimentos e a prática de inclusão social aos mais distantes
municípios brasileiros, a Operação “2 de Julho” do Projeto Rondon foi realizada no
Estado da Bahia, com participação da Unioeste – Grupo B de ações - no município
de Capim Grosso, no período de 18 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013.

CONTEXTO DA AÇÃO
Capim Grosso é um município localizado no chamado Território da identidade do
Piemonte da Diamantina, com uma área de 336 Km2 e estima-se que possui hoje
aproximadamente 27.000 habitantes; apresenta crescimento populacional de 2,22%
ao ano e taxa de urbanização de 74,7%. As atividades econômicas se concentram
no comércio, serviços, na feira livre e nas atividades agropecuárias. A cidade
encontra-se posicionada numa excelente localização geográfica no cruzamento da
BR 407 e BR 324 que fazem a ligação entre a capital do estado da Bahia, Salvador,
com a região central e região oeste da Bahia e norte do país.
A atividade econômica se concentra em atividades de comércio e prestação de
serviços. Destacam-se os serviços automotivos devido ao grande fluxo de veículos
que transitam pelas rodovias que cortam a cidade. O comércio tem maior movimento
às segundas-feiras dia no qual se realiza a maior feira livre da região. Possui clima
semiárido, vegetação caatinga arbórea aberta; relevo plano suave ondulado,
predomínio do tipo de solo latossolo vermelho-amarelo e insere-se na bacia do
Itapicuru.
Os principais objetivos do Projeto Rondon são: contribuir para a formação do

universitário como cidadão; integrar o universitário ao processo de desenvolvimento
nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do País; consolidar, no
universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social, coletiva, em prol da
cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais; estimular no
universitário a produção de projetos coletivos locais, em parceria com as
comunidades assistidas (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013).
Os principais objetivos dos professores e acadêmicos participantes da Operação
foram: Capacitar a comunidade local visando a informação, sensibilização e
fortalecimento de ações educativas e preventivas; Contribuir para a busca pelo
desenvolvimento sustentável das comunidades envolvidas, por meio do incremento
de habilidades em agentes multiplicadores; Capacitar e orientar moradores para que
sejam capazes de gerar novas perspectivas de trabalho, possibilitando maior
geração de renda.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
A partir da definição da equipe da operação, foi elaborado o cronograma das ações
em observância ao diagnóstico realizado na viagem percursora, com metas de
caráter multidisciplinar, levando em consideração os principais problemas do
município para desenvolver as ações da operação em Capim Grosso. A metodologia
de execução proposta constituiu-se em oficinas, cursos, palestras e atividades
recreativas educadoras envolvendo a população em geral. As atividades foram
realizadas na zona rural e urbana, atentando para as necessidades específicas de
cada área, sendo que na primeira semana de operação, a equipe trabalhou
concentrada na comunidade Sede do Município e, na segunda semana, com a
comunidade rural. O público alvo das atividades estava focado nos gestores e
servidores municipais, vereadores, comunidades organizadas, líderes comunitários,
agentes locais multiplicadores, professores, jovens, agricultores familiares e
comunidade em geral. Durante a estada da equipe em Capim Grosso, foram
realizadas as seguintes atividades na Sede do Município: Divulgação do Projeto
(atividades) na feira e demais pontos do comércio local e, rádio local, com entrega
de folders e colocação de cartazes; Abertura oficial do Projeto Rondon - Operação 2
de Julho em Capim Grosso na Câmara Municipal; Oficina de comunicação: jornal
impresso; Oficina Reaproveitamento de Alimentos; Curso de informática: noções de

computadores, pacote Office e derivados (02 turmas); Peça teatral: Cuidando do lixo
para o mundo não virar lixo; Oficina de metodologia de planejamento participativo;
Curso de gerenciamento de projetos; Oficina de reciclagem do lixo (manhã e tarde);
Curso de Elaboração de diagnostico e planejamento ambiental; Oficina sobre o PAA;
Oficina de capacitação para catadores de lixo (resíduos sólidos) e comunidade em
geral; Mini Curso sobre Planejamento Familiar; Palestra Educação Ambiental e
Coleta

Seletiva;

Palestra

sobre

conselhos

municipais

(meio

ambiente

e

desenvolvimento, defesa civil); Caminhada pela saúde e meio ambiente; Oficina
sobre elaboração de projetos do PAA; Oficina de higienização e manipulação de
alimentos; Oficina de produção de sabão e sabonete artesanal; Mini curso:
Qualidade de atendimento; Show de talentos e feira; Encerramento do Projeto
Rondon - Operação 2 de Julho com a comunidade de Capim Grosso. Na área rural
foram desenvolvidas as seguintes atividades, replicadas nas comunidades de
Lajedo, Rio do Peixe, Várzea Suja, Sete Porcos, Camboeiro e Mata do Estado:
Associativismo e Cooperativismo; Oficina de Boas Práticas na produção de leite;
Oficina de produção de sabão e sabonete artesanal; Oficina para incentivo a
produção da agricultura familiar (produção orgânica e hortas suspensas); Peça
teatral: Cuidando do lixo para o mundo não virar lixo; Palestra de higienização e
manipulação de alimentos; Horta Orgânica Comunitária; Oficina de Apicultura e;
atividades recreativas com as crianças locais.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
O trabalho desenvolvido pela equipe esteve pautado na execução de possíveis
intervenções para o desenvolvimento socioeconômico regional e do público
envolvido sensibilizando multiplicadores para a real efetivação e continuidade dos
trabalhos

propostos,

possibilitando

desta

forma,

levar

conhecimento

aos

participantes, as mais variadas faixas etárias, já que a equipe trabalhou desde a
população infantil à população adulta.
Contudo, em razão das necessidades emergentes do Município, algumas atividades
obtiveram destaque, entre elas:
- Mini curso qualidade de atendimento: por se tratar de uma área urbana que vive
eminentemente do comércio, a atividade teve relevância para a comunidade.
- Oficina de horta orgânica e suspensa: em razão da escassez de alimentos na área

rural em virtude das características regionais, tal atividade veio oferecer uma opção
para melhoria da qualidade de vida dos residentes uma vez que trouxe a
possibilidade do cultivo de alimentos e plantas medicinais com recursos básicos e ao
alcance de todos.
- Oficina de sabão e sabonete artesanal: tanto na área rural quanto urbana, tal
atividade foi muito bem aceita pela população pois contribui para a economia
financeira da família uma vez que possibilita a elaboração dos produtos no lar e
ainda, os mesmos podem ser utilizados como complemento de renda caso queiram.
- Oficina de reaproveitamento de alimentos: por se tratar de uma região de seca, os
alimentos devem ser aproveitados no seu máximo e desta forma, a oficina veio
trazer opções de reaproveitamento dos alimentos focando principalmente na
merenda escolar.
- Caminhada pelo meio ambiente: a questão ambiental, principalmente no tocante ao
lixo é uma preocupação local sendo que a caminhada foi realizada com o intuito de
sensibilizar a população para os cuidados com o meio ambiente. A caminhada foi
realizada na avenida principal da cidade, com a participação de um grande número
de participantes, das mais variadas faixas etárias, contando com o apoio da policia
militar e guarda municipal e fanfarra local.
- Curso de planejamento participativo: o curso foi realizado na área urbana do
município, com um público bem diversificado, o que acredita-se ser de suma
importância uma vez que o planejamento participativo procura envolver toda a
comunidade nas suas mais variadas classes. A relevância do curso foi tamanha que
os participantes se comprometeram a desenvolver o planejamento participativo na
comunidade, dando apoio aos órgãos governamentais para tanto.
- Comunidade quilombola: a Comunidade Rural do Camboeiro é uma comunidade
de quilombolas, distante do centro da cidade, vivendo discriminada dos demais
residentes. Contrariando inicialmente o poder público local, a equipe foi a
comunidade desenvolver suas atividades e pode constatar a real importância que
atividades como o Projeto Rondon tem para algumas localidades. A comunidade é
extremamente carente, necessitando de todos os cuidados possíveis, não somente
nas áreas a que a equipe B de ações se propõe como também com relação às
atividades da equipe A. Como a equipe A não foi até a comunidade, as atividades
que lá foram desenvolvidas buscaram abranger a questão da higiene e saúde, no
tocante a determinados cuidados de prevenção a serem tomados, dentro do alcance

da equipe. Tratou-se de um trabalho essencial que, com certeza, irá trazer retornos
para a melhoria da qualidade de vida de toda a comunidade quilombola.
Como resultado dos dias de trabalho no município, a equipe entregou 1002 (mil e
dois) certificados, atendendo a uma população de aproximadamente 3700 (três mil e
setecentas) pessoas, entre a zona rural e urbana. Notadamente foi um grande índice
de participação o que nos leva a concluir o sucesso da operação realizada, com
destaque para as atividades selecionadas de acordo com a real necessidade dos
moradores locais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos resultados demonstrados pela participação da população de Capim
Grosso, tornou-se perceptível que o Projeto Rondon contribui para a melhoria da
qualidade de vida dos munícipes e da localidade na qual se trabalha, através da
consolidação dos trabalhos e a participação ativa da população local.
Para os acadêmicos participantes, o Projeto Rondon é uma maneira de vivenciar o
que se aprende em teoria, e conviver num universo distinto do convencional. O
estudante vivencia uma experiência ímpar, onde o trabalho individual já não é mais
tão válido, quanto o trabalho em equipe. A integração que o projeto proporciona à
comunidade e aos estudantes faz com que o crescimento pessoal e profissional
destes acadêmicos, seja excelente.
Portanto, fale frisar que o Projeto Rondon é uma grande lição de vida e cidadania e,
em especial nesta operação, foi de grande valia para a comunidade do sertão
baiano, bem como para nossos acadêmicos que puderam estar em contato com
uma realidade muito adversa da vivida no sul do país.
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Resumo:
O Projeto Rondon é um projeto de integração social que busca soluções que
contribuam para o bem-estar da população. É uma ação do governo federal,
coordenada pelo ministério da defesa, que tem como missão viabilizar a participação
do estudante universitário nos processos de desenvolvimento local sustentável, de
fortalecimento da cidadania e integrar o universitário ao processo de
desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do
País.
Resumo:
A equipe de acadêmicos da Unioeste que participaram da operação A, São
Francisco, foi enviada para a Cidade de Campo do Brito, no estado de Sergipe, para
atuar nas áreas de educação, saúde, cultura e laser. As atividades começaram na
cidade no dia 23 de janeiro, com uma oficina voltada a comunidade escolar na área
de formação de professores, com objetivo principal dialogar com os professores
sobre as concepções teóricas/metodológicas utilizadas no decorrer de sua atuação
com alunos do ensino fundamental e médio. Para que isso fosse possível a equipe
da educação realizou palestras, dinâmicas de grupo e oficinas que proporcionaram
momentos de troca de experiências, pois se acredita que a interação entre os
sujeitos envolvidos são relevantes para uma educação de qualidade. Para isso a
abordagem aplicada foi na perspectiva vygotskiana. De acordo com esse autor a
interação pelos vários tipos de linguagem entre os sujeitos envolvidos no processo

de ensino e de aprendizagem é relevante.
Os acadêmicos responsáveis por esta oficina realizaram uma apresentação
de slides, vídeos, jogos pedagógicos, dinâmicas de motivação, relatos de
experiências, sugestões de metodologias a serem aplicadas nos diversos níveis de
ensino, entre outros. Esta mesma oficina repetiu-se nos dias 24, 28, 29, 30 e 31 de
janeiro.
Em relação a atividades voltadas à ação social, na noite do dia 23 de janeiro,
ocorreu no Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Boa Hora, uma palestra
sobre direitos humanos, cidadania, conscientização ambiental e do trânsito. Foram
abordados diversos temas importantes como direitos das crianças, dos
adolescentes, dos idosos, das mulheres, da população negra e das pessoas com
deficiências. Durante a palestra, a população presente ressaltou os problemas do
município: difícil acessibilidade para idosos e cadeirantes, restrições à população
idosa quanto ao acesso gratuito ao transporte público, entre outros. A palestra de
motivação, cidadania e orientações de cunho social repetiram-se nos dias 28, 29, 30
e 31.
Na área da saúde, os acadêmicos revezaram-se em seis temáticas diferentes,
a saber: O trabalho dos profissionais da saúde, humanização do sistema de saúde,
dengue, esquistossomose, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e orientações
para gestantes e mães com crianças até 12 meses (projeto XXI meses). As
apresentações podiam variar conforme o público selecionado, sendo parte delas
voltadas para os profissionais de saúde e parte para o público em geral. A primeira
atividade ocorreu na manhã do dia 25, sexta feira, quando os profissionais de saúde
do município foram dispensados de suas atividades pela manhã para participarem
da apresentação, sendo que os mesmos participaram fazendo perguntas, contando
experiências locais e participando com o conhecimento próprio. Nos dias 28, 29, 30
e 31, as apresentações contemplavam o público em geral. Em ambos os casos, as
atividades desenvolvidas se deram por meio de exposição oral e técnicas de
dinâmicas de grupo.
A área da cultura foi desenvolvida principalmente com o publico infantil, com a
pinturas do rosto, animação com palhaço, brincadeiras com fantoches, contagem de
histórias infantis, musica e dança. Sendo que as atividades ocorriam sempre nas
manhãs de sábado, dias 26 de janeiro e 02 de fevereiro.
No domingo, dia 27 de janeiro, a atividade consistiu em levar a população que
freqüenta a barragem municipal de Campo do Brito, informações, conscientização e
sensibilização do viver em comunidade, sobre o meio ambiente – causas e
conseqüências, combate a violência feminina e infantil, prostituição, prevenção e
combate às drogas e doenças sexualmente transmissíveis.
A partir do dia 28 a 31 de janeiro, iniciaram-se os trabalhos nos povoados.
Concentrados na escola municipal do distrito de Gameleira, Tapera da Serra,
Garangau e Terra Vermelha. Devido à distância destes povoados e a dificuldade de
acesso, em um mesmo dia, eram realizadas todas as atividades propostas pela
equipe, de forma simuttanea, em salas diferentes da mesma escola.

No dia 01 de fevereiro, na noite de sexta feira, as equipes participantes das
atividades das duas universidades (UCB e Unioeste), foram convidadas para
participar de uma apresentação de dança típica, a quadrilha, com trajes e música
típicas, proporcionando laser aos membros da comunidade, aos universitários e
professores, além do intercâmbio cultural.
Na localidade conhecida como mutirão, na sexta feira dia 25, os integrantes
do Projeto Rondon foram convidados a trabalhar com lideres e agentes comunitários
juntamente com comunidade em geral. O tema abordado foi DST’s e Drogas, uma
vez que, segundo informações das secretarias da educação e saúde, é a região da
cidade com maior incidência de consumo de drogas e mulheres infectadas por
doenças sexualmente transmissíveis. A pedido da própria comunidade, foi solicitado
ao grupo que retornassem no período noturno para atingir um maior publico. Sendo
realizado na sexta feira seguinte.
Na sexta feira, dia 01 de fevereiro, os acadêmicos das equipes A e B se
vestiram com trajes típicos de quadrilha do nordeste para se apresentarem e
interagirem com as pessoas na feira da cidade que é realizada na maior praça da
cidade. Ocorreu a distribuição de panfletos com informações sobre cuidados com as
doenças infecto-parasitárias, DSTs e prevenção e combate as drogas.
Do total de participantes, somente foram emitidos certificados para mini
cursos, oficinas e palestras, totalizando 320 certificados.
A população atendida consiste é membros da comunidade que pela
divulgação, pela curiosidade ou por convocação compareceram nas atividades do
grupo. A presença do “anjo”, Sgto. Guthemberg, no grupo foi importante para
estabelecer um espírito de proteção e ordem, além de dar força ou projeto diante da
comunidade, quando os populares viam o “soldado do exército” sempre junto, nas
atividades.
De forma geral, os objetivos citados na introdução deste artigo foram todos
alcançados e mais uma vez a instituição Unioeste fez-se representar nos pilares que
a tornam uma universidade, a saber: o ensino, a pesquisa e a extensão.
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PROJETO RONDON: OPERAÇÃO SÃO FRANCISCO - UNIOESTE
Área temática: Educação
Joceli da Fátima Arruda Sousa
Elisabeth Rossetto
José Joacy Rabelo de Oliveira
Elizandra Daneize dos Santos
Gustavo Schelle
Iris Cristina Barbosa Cherubini
José Augusto Hillmann Xavier
Kassiana da Silva Miguel
Patrícia Helena Frai
Vinicius Gaspehoski Aurélio

Modalidade: Mesa Redonda
Palavras-chave: Saúde, educação, cultura.
Resumo:
O Projeto Rondon é um projeto de integração social que busca soluções que
contribuam para o bem-estar da população. É uma ação do governo federal,
coordenada pelo ministério da defesa, que tem como missão viabilizar a participação
do estudante universitário nos processos de desenvolvimento local sustentável, de
fortalecimento da cidadania e integrar o universitário ao processo de
desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre a realidade do
País.
Atividades realizadas:
Data: 23/01 Quarta feira 8:00 as 12:00 / 14:00 as 17:00
Local: Escola Estadual Colégio Guilherme Campos
Público alvo: comunidade escolar Nº de participantes: 30

Conceito - MB

Área do conhecimento: educação.

Assunto: formação de professores.

Resumo:
Foi direcionado para a comunidade escolar e teve como objetivo principal
dialogar com os professores sobre as concepções teóricas/metodológicas utilizadas
no decorrer de sua atuação com alunos do ensino fundamental e médio. Para que
isso fosse possível a equipe da educação realizou palestras, dinâmicas de grupo e
oficinas que proporcionaram momentos de troca de experiências, pois se acredita
que a interação entre os sujeitos envolvidos são relevantes para uma educação de
qualidade. Para isso a abordagem aplicada foi na perspectiva vygotskiana. De
acordo com esse autor a interação pelos vários tipos de linguagem entre os sujeitos
envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem é relevante.
Dinâmicas aplicadas:
Apresentação de slides, vídeos, jogos pedagógico, dinâmicas de motivação,
relatos de experiências, sugestões de metodologias a serem aplicadas nos diversos
níveis de ensino, entre outros
Noite: 19:30h as 21:30h Local: Salão Paroquial.
Público alvo: comunidade em geral
Nº de presentes: 40
Área do conhecimento: ação social. Assunto: direitos humanos e cidadania.
Resumo:
Palestra sobre direitos humanos, cidadania, conscientização ambiental e do
trânsito. Foram abordados diversos temas importantes como direitos das crianças,
dos adolescentes, dos idosos, das mulheres, da população negra e das pessoas
com deficiências. Durante a palestra, a população presente ressaltou os problemas
do município: difícil acessibilidade para idosos e cadeirantes, restrições à população
idosa quanto ao acesso gratuito ao transporte público, entre outros.
24/01Quinta-feira 8:00 as 12:00 / 14:00 as 17:00 Local: Escola Roque José de
Souza.
Público alvo: professores Nº de participantes: 20
Conceito - MB
Área do conhecimento: educação Assunto: formação de professores.
Atividades desenvolvidas em forma de oficinas, palestras, mini-cursos.
Resumo:
O trabalho desenvolvido foi direcionado para a comunidade escolar e teve
como objetivo principal dialogar com os professores sobre as concepções

teóricas/metodológicas utilizadas no decorrer de sua atuação com alunos do ensino
fundamental e médio. A equipe da educação realizou palestras, dinâmicas de grupo
e oficinas que proporcionaram momentos de troca de experiências. Para isso a
abordagem aplicada se deu na perspectiva vygotskiana.
Dinâmicas aplicadas:
Apresentação de slides, vídeos, jogos pedagógicos, dinâmicas de motivação,
relatos de experiências, sugestões de metodologias a serem aplicadas nos diversos
níveis de ensino, entre outros. No período noturno, no salão paroquial, foi
desenvolvida, junto à comunidade palestra com o tema motivação.
Data: 25/01 Sexta-feira 8:00 as 13:00 Local: Salão Paroquial
Público alvo: profissionais da saúde Nº de presentes: 60
Conceito - MB
Área do conhecimento: saúde Assunto: relacionamento profissional x saúde;
humanização do SUS; combate e prevenção de doenças infecto-parasitárias (DIP).
Resumo:
As atividades desenvolvidas no decorrer do dia se deram por meio de
exposição oral e técnicas de dinâmicas de grupo, cujos temas versaram sobre o
trabalho dos profissionais da saúde, humanização do sistema de saúde, dengue e
esquistossomose.Os envolvidos fizeram indagações importantes sobre os temas
trabalhados, oportunizando um dialogo e a troca de informações/vivencias entre
todos os participantes, enriquecendo o trabalho desenvolvido nesse local.
Data: Sábado26/018:00 as 12:00 Local: praça da catedral da cidade.
Conceito - MB
Público alvo: crianças e comunidade em geral Nº de participantes: 70
Área do conhecimento: cultura.
Resumo:
Na manhã de sábado, as atividades se concentraram na área da cultura.
Foram desenvolvidas, principalmente com o publico infantil, pinturas de rosto,
animação com palhaço, brincadeiras com fantoches, contação de histórias infantis,
musica e dança.
Data: Domingo 27/018:00 as 12:00 Local: barragem municipal
Público alvo: comunidade em geral Nº de participantes: 100
Área do conhecimento: ação social
Metodologia: panfletagem e orientação boca a boca.

Conceito - MB

Resumo:
O objetivo dessa atividade consistiu em levar a população que freqüenta
barragem municipal de Campo do Brito, informações, conscientização
sensibilização do viver em comunidade, sobre o meio ambiente – causas
conseqüências, combate a violência feminina e infantil, prostituição, prevenção
combate às drogas e doenças sexualmente transmissíveis.
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Data: Segunda feira 28/01 8:30 as 11:30 / 14:00 as 17:00 Local: escola municipal
José da Cruz – Povoado de Gameleira e Limoeiro
Conceito - MB
Público - alvo: professores, profissionais da saúde e comunidade em geral.
Nº de participantes: 70 Área do conhecimento: educação, saúde e ação social.
Resumo:
Nessa data iniciamos o trabalho nos povoados. Concentrados na escola
municipal do distrito de Gameleira. As atividades deram-se em três salas distribuídas
das seguintes maneiras:
Na primeira sala, o trabalho com os professores da Educação Infantil e Séries
Iniciais do Ensino Fundamental, priorizamos as teorias de aprendizagem, o processo
de desenvolvimento humano, o papel do professor e na construção de diversos
jogos pedagógicos para auxiliar na aplicação de conteúdos das diversas áreas do
conhecimento. Na segunda sala, trabalhos com a população em geral onde
abordamos temas diversos ligados a violência infantil, prostituição, drogas, DSTs. Na
terceira sala, com profissionais da saúde trabalhando com combate e prevenção de
doenças infectoparasitárias, humanização do SUS, entre outros.
Data: Terça feira 29/01 8:30 as 11:30 / 14:00 as 17:00.
Conceito - MB
Local: escola municipal José Secundo Filho em Garangau e também o povoado de
Tapera da Serra e demais no adorno.
Público - alvo: professores, profissionais da saúde e comunidade em geral.
Nº de participantes: 50.
Área do conhecimento: educação, saúde e ação social.
Resumo:
Nessa data nos concentramos na escola municipal de Garangau, porém
abrangendo também Tapera da Serra e povoados menores. Na primeira sala, o
trabalho com os professores da educação infantil ao ensino fundamental, as teorias
de aprendizagem, o processo de desenvolvimento humano, o papel do professor e
na construção de diversos jogos pedagógicos para a Educação Infantil e Séries
Iniciais do Ensino Fundamental. Na segunda sala, com a população em geral, onde

foram abordados temas diversos ligados a violência infantil, prostituição, drogas,
DSTs. A interação que se deu nesse trabalho foi bastante profícua, levando a
comunidade a questionar nossos acadêmicos sobre Leis trabalhistas, direitos e
deveres das crianças e adolescentes, e pretensos tratamentos para dependentes
químicos. Na terceira sala, com profissionais da saúde trabalhando com combate e
prevenção de doenças infectoparasitárias, humanização do SUS, entre outros.
Nessa sala foram frequentes as perguntas sobre como e porque se adquire
determinadas doenças e muitas duvidas foram tiradas sobre a amamentação e prénatal.
Data: Quarta feira 30/01 8:30 as 11:30- Mutirão 08:00 as 13:00 / 19:00 as 21:00 –
Salão paroquial Conceito – MB.
Público - profissionais da saúde, agentes comunitários, lideres e comunidade em
geral.
Nº de participantes: 100 pessoas (total) Área do conhecimento: saúde e ação social
Resumo: Salão paroquial (manha).
Reuniu-se no salão paroquial cerca de 30 pessoas, tanto no período diurno
como noturno, com profissionais da saúde, dentre eles, agentes comunitários,
técnicos em enfermagem, enfermeiros e mães/gestantes. Iniciamos os trabalhos
com exposição de slides e exposição oral pelos acadêmicos responsáveis pela área
da saúde com o tema Projeto XXI Meses. Esse tema foi debatido acaloradamente
até as 10:20. Muitos participaram expondo os problemas encontrados por eles aqui
em Campo do Brito e redondezas. Após o intervalo se deu a segunda parte dos
trabalhos até as 12:30 com abordagens sobre Leishmanioses e doenças infectoparasitárias. O público interagiu durante toda a exposição dos trabalhos trazendo
sempre a realidade da região que estamos trabalhando. O encerramento das
atividades foi as 12:30, porém muitos profissionais ainda permaneciam no local,
juntamente com a equipe da saúde tirando dúvidas e trazendo problemas
encontrados em seu cotidiano de trabalho.
Resumo Mutirão:
Paralela a atividade da manha, uma parte da equipe deslocou-se até o
mutirão para trabalhar com lideres/agente comunitários e a comunidade em geral. O
tema abordado foi DSTs e Drogas, uma vez que, segundo informações da secretaria
da educação, é a região da cidade que maior incidência de consumo de drogas,
como mulheres infectadas por doenças sexualmente transmissíveis. A pedido da
própria comunidade, foi solicitado ao grupo que retornassem no período noturno
para atingir um maior publico. Sendo realizado na sexta feira seguinte.
Resumo Salão Paroquial (noite):
Reuniu-se no salão paroquial aproximadamente 40 pessoas da comunidade

de Campo do Brito para a exposição da equipe da saúde sobre o Projeto XXI Meses
que consiste em levantar os principais problemas das mães/gestantes no que
consiste em como realizar um pré-natal, como deve ser a amamentação de um
recém nascido e os cuidados que esse precisa até completar um ano de idade. Bem
como, ainda abordou-se nesse mesmo encontro as doenças infecto-parasitárias,
objetivando levar aos participantes informações de higiene, aspectos de vida diárias,
que por falta de cuidados são causadores de inúmeras doenças.
Data: 31/01 Quinta feira8:30 as 11:30 e das 14:00 as 17:00
Conceito - MB
Local: Escola municipal Jose Carlos Mendonça - povoados de Terra Vermelha e
Cercado.
Público - profissionais da saúde, educação e comunidade em geral Nº de
participantes: 50.
Área do conhecimento: educação, saúde e ação social.
Resumo:
Na primeira sala reuniu-se um público da comunidade em geral. O trabalho foi
realizado por meio de exposição oral com os seguintes assuntos: doenças infectoparasitárias, prevenção e combate as drogas, doenças sexualmente transmissíveis e
motivação. A segunda sala a equipe da educação trabalhou com literatura infantil,
teorias da aprendizagem e confecção de jogos para serem trabalhados nas diversas
áreas do conhecimento. Na terceira sala outra equipe trabalhou com crianças
através descontração de histórias e música.
Data: 01/02 Sexta feira 7:30 as 12:30 Local: Praça da feira.
Conceito - MB
Público - comunidade em geral Nº de participantes:500
Área do conhecimento: cultura e ação social.
Resumo:
Os acadêmicos das equipes A e B se vestiram com trajes típicos de quadrilha
do nordeste para se apresentarem e interagirem com as pessoas na feira da cidade.
Distribuição de panfletos com informações sobre cuidados com as doenças infectoparasitárias, DSTs e prevenção e combate as drogas.
Data: 02/02 Sábado 8:30 as 11:30 Local: Praça da cidade Conceito - MB
Público - comunidade em geral
Nº de participantes: 50
Área do conhecimento: cultura.
Resumo:
Durante todo o dia a equipe A e B trabalhou com o público infantil de todas as

idades. As atividades desenvolvidas foram: brincadeiras com fantoches, pinturas de
rosto, pinturas em sulfite com giz de cera e lápis de cor, pinturas com tinta guache,
músicas típicas, danças típicas, brincadeiras de roda, diversão com palhaço e
contagem de histórias.
Do total de participantes, somente foram emitidos certificados para mini cursos,
oficinas e palestras, totalizando 320 certificados.

QUANTAS CALORIAS TEM UM AMENDOIM? UMA ATIVIDADE PARA
COMPREENDER RÓTULOS DE EMBALAGENS DE ALIMENTOS

Área Temática: 04 - Educação
Fabíola Cezar Faria1
Kathya Rogéria da Silva2, Marcia Borin da Cunha3
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Química do consumidor; calorias; cotidiano.
Resumo:
A experimentação pode ser considerada uma ferramenta que auxilia na
inserção de conceitos científicos em situações reais, que permitem a
contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação, despertando
assim, o interesse dos estudantes pelos conteúdos vistos em sala de aula
(GUIMARÃES, 2009).
Como forma de contextualizar o conhecimento em Química e aproximá-lo do
cotidiano dos estudantes levamos à sala de aula um experimento que simula um
calorímetro. O assunto discutido nesta atividade foi à composição das calorias dos
alimentos. Realizamos com os estudantes a determinação do teor calórico do
amendoim, de modo que os estudantes pudessem identificar a quantidade de
calorias presentes neste alimento e, posteriormente, ampliar a discussão para
entender a unidade “caloria” presente nos rótulos das embalagens.
A atividade foi realizada no Colégio Estadual Professor Júlia Wanderley na
cidade de Cascavel/PR com 30 estudantes do 2o ano do Ensino Médio. Os
estudantes foram organizados em duas bancadas (2 grupos por vez), que continham
o aparato experimental: amendoim descascado, lata de refrigerante, água,
termômetro e caixa de fósforos. Inicialmente mediram a temperatura da água e
.
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pesaram o volume de água colocado na lata de refrigerante, colocando em seguida
fogo no amendoim. Após a queima total, mediram a temperatura final da água e
pesaram a água. Pela relação de energia em Btu (British Termal Unit) – quantia de
energia necessária para elevar um grau Fahrenheit a temperatura de 0,454 litros de
água – e fazendo as transformações necessárias, tal como Btu = 252 calorias, os
estudantes observaram quantas calorias aquele amendoim possuía.
Em seguida, foi iniciado um debate sobre a unidade caloria e, alguns
estudantes, afirmaram que caloria estava ligada a gordura e a quantidade de
alimentos que se deveria comer durante um dia. Discutiu-se o significado da unidade
“caloria” como unidade que representa o valor energético dos alimentos presente em
todo alimento. Outro aspecto levado em consideração foi em relação à nomenclatura
de calorias (cal, Cal, kcal, J e kJ) presente nos rótulos de embalagens alimentícias.
Salientou-se que existe uma convenção popular que se refere às unidades utilizadas
nos rótulos, na qual, apesar de denominações diferentes (cal e J), estas
representam mesmo significado, porém esses valores são diferentes, pois 1 cal é
equivalente a 4,18J.
Percebemos que os estudantes inicialmente não conseguiam compreender
o que significava os valores energéticos nos rótulos dos produtos e, após a atividade
realizada na escola que envolveu discussão e análise dos rótulos, os estudantes
conseguiram identificar o significado dos valores nutricionais nos rótulos, no que se
refere às calorias dos alimentos.
Referências:
Calorímetro de Amendoim.
Disponível em: <http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/calorimetroamendoim.htm#_blank> Acesso em 21 de março de 2013.
GUIMARÃES, C. C. Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e
Descaminhos Rumo à Aprendizagem Significativa; Revista Química Nova na Escola,
V. 31, n° 3, agosto 2009.

REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL: A
EXTENSÃO PROMOVENDO PRÁTICAS DENTRO DA COZINHA ESCOLAR

Área Temática: Educação
Irene Carniatto1
Gustavo Henrique dos Reis2; Krischina Toregeani2; Fabiana Crevelin2; Fabiola
Rodrigues2; Anelize Queiroz Amaral3

Modalidade: Comunicação Oral

Palavras chaves: Reaproveitamento dos alimentos; Nutrição; Conscientização
Ambiental.
Resumo: A atividade extensionista buscou levar até a comunidade escolar, novos
conceitos, procedimentose atitudes para uma alimentação saudável por meio do
reaproveitamento dos alimentos.

O trabalho se deu em uma escola pública do

município de Cascavel, onde dentro da cozinha da escola trabalhou-se com a
capacitação profissional de quatro cozinheiras, por meio da preparação de alguns
pratos alternativos utilizando partes de alimentos como cascas, talos e folhas que
geralmente não são utilizados na preparação de alimentos, sendo esses alimentos
de grande teor nutritivo para a merenda escolar. O trabalho foi além, e buscou
também analisar algumas práticas que a escola possui para com a questão do
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resíduo orgânico proveniente da cozinha, e da sensibilização de alunos e
funcionários para as questões socioambientais que juntas estão interligadas quando
pensamos em práticas ambientais, afinal o desperdício de toneladas de recursos
alimentares é uma realidade, visto que o uso integral dos alimentos ainda é uma
prática pouco estimulada nos lares como também nas escolas brasileiras. Contudo
ainda se percebem algumas dificuldades e barreiras que impedem muitas vezes o
envolvimentodas cozinheiras para com esse tipo de prática, como falta de
entendimento, auxilio na preparação e aceitação por parte dos alunos.
Introdução

A falta de compreensão de alguns indivíduos são fatores que contribuem para
a fome no país, para sustentar a crescente população mundial, será preciso duplicar
a produção de alimentos, porém nossas produções não vêm acompanhando o ritimo
suficiente para saciar a fome da população crescente. Assim, algumas mudanças de
hábitos alimentares, como também o melhor uso e aproveitamento dos alimentos,
surgem como algumas alternativas. A prática do reaproveitamentodos alimentos
pode ser viabilizada por meio da educação nutricional e educação ambiental, que
são áreas de estudos que juntas ajudam a reverter o quadro alimentar do individuo e
da sociedade. A mudança é um processo lento, porém ações de sensibilização
podem ocorrer em espaços formais, não-formais e informais, tendo em vista que a
educação se mostra hoje em dia indispensável, já que vivemos em tempos de
disparidades socioeconômicas e socioambientais como a fome mundial, o
desperdício de alimentos e a produção de resíduos.
Apesar de o Brasil ser considerado um país rico em diversidade e
quantidade de alimentos produzidos, milhares de brasileiros passam fome, e
aproximadamente 20% dos grãos e 30% das hortaliças são desperdiçadas. A falta
de hábitos em se utilizar adequadamente os alimentos, aproveitando praticamente
todas as suas partes é um dos motivos do desperdício (FUCKNER et al, 1996).
O processo de educação nutricional deve ser iniciado o quanto antes, “[...]
quanto mais cedo os hábitos saudáveis forem ensinados, melhor será a manutenção
futura, sem a sensação de ser um castigo” (ANGELIS, 2003, p. 67). Nesse sentido,
instituiçõesde ensino, mostram-se como um espaço propício para a troca de
saberes, e para a implementação de práticas alternativas, promovendo assim uma

nova visão ética, e instigando novos hábitos e costumes (MELO, 2003). Sendo
assim, a prática da alimentação saudável e do consumo de partes de legumes e
verduras, por exemplo, deve ser desenvolvida no ambiente escolar.
Os aspectos presentes na educação nutricional também existem na educação
ambiental, estimulando o menor desperdício de materiais e o aproveitamento
integral dos nutrientes contidos nos alimentos que em geral são descartados. Porém
com um pouco de criatividade e senssibilização, pode dar-se um novo destino ao
que antes tinha como destino o lixo, passando então a ser a refeição principal de
muitas famílias (HARVARD,2008).
O reaproveitamento dos alimentos reflete diretamente na questão ambiental
quando analisamos a produção e destinação de alguns residuos, principalmente
orgânicos. Muitas escolas e instituições de ensino não possuem uma alternativa
sustentável e ambientalmente correta para lidar com a destinação do lixo oriundo da
cozinha. Consequentemente temos um cenário de descaso, onde o lixo orgânico,
como resto de folhas, cascas e talos, muitas vezes acabam se misturando com os
demais residuos que são destinados de forma incorreta.
Recorrendo o Filho (2004, p. 01).
O Brasil gera, diariamente, cerca de 100 mil toneladas de lixo. Desse
total, a maior parte – aproximadamente 60% – é constituída de
material orgânico, isto é, restos de frutas, legumes, verduras e
alimentos, em geral.

Contudo, quando temos uma redução na produção de residuos devido ao
reaproveitamento de alguns alimentos temos também uma diminuição do lixo
gerado, como também disperdiçado, já que sabemos que o residuo orgânico pode
fazer parte do processo de compostagem, isso quando a escola possui alguma
composteira ou se preocupa com esta questão, o que muitas

vezes não é

a

realidade.

Metodologia
O presente trabalho foi desenvolvido com quatro merendeiras em uma escola
estadual do município de Cascavel, PR. Algumas receitas foram selecionadas,
receitas salgadas e doces que tivessem como base o reaproveitamento de alguns
alimentos como folhas, talos e cascas de vegetais e frutas, permitindo momentos de

trocas de saberes e constantes reflexões sobre a temática de reaproveitamento de
alimentos. Todas as receitas foram baseadas nos ingredientes que a escola
possuía, vindo do estoque da merenda escolar, como também de algumas hortaliças
cultivadas na horta da instituição.
Durante o período vespertino foram preparadas 4 receitas sendo elas: um
bolo feito a partir de cascas de laranja, kibs assados que em sua receita utilizou-se
restos de beterrabas raladas e um suco de couve com limão. Por fim, preparou-se
uma farofa de talos de diversos legumes e verduras que foram utilizados nas outras
receitas. Assim que prontos os pratos foram submetidos à degustação dos
integrantes do curso de capacitação.

Análises e Discussões
Após o desenvolvimento do trabalho realizado verificou-se algumas lacunas
para o desenvolvimento dessas práticas no âmbito escolar, como a falta de
conhecimento sobre as propriedades nutricionais dos alimentos, somada a
desinformação e falta de capacitação dosprofissionais da área, o que vêm gerando o
desperdício de alimentos ricos em nutrientes e que deveriam fazer parte da
alimentação dos alunos.
Com relação ao conhecimento procedimental ao que se refere à prática do
reaproveitamento, é perceptível que as cozinheiras da escola compreenderam do
que se trata, inclusive algumas delas já faziam essas ações em sua prática diária.
Contudo é importante ressaltar que muitas vezes a prática do reaproveitamento na
escola tem sido dificultada, pois a merenda escolar atualmente é comporta grande
parte, por alimentos industrializados e enlatados, o que também tem sido discutido
por não suprir todas as necessidades nutritivas dos alunos.
Sendo assim, uma orientação por parte da escola e a sensibilização da
sociedade para exigir mais alimentos orgânicos nos pratos dos nossos alunos é uma
forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida.
Nesse sentido é necessário aprofundar a discussão sobre qual é o papel da
merenda escolar, e qual sua real contribuição para uma alimentação saudável e
mais nutritiva.

Para tanto, a orientação da escola é fundamental, não só para com a prática
de reaproveitamento dos alimentos dentro das cozinhas, mas também para com a
destinação adequada dos resíduos orgânicos produzidos.
Tradicionalmente a compostagem é vista como uma prática usual em
propriedades rurais e centros de reciclagem de resíduos. Porém a prática pode ser
implantada em qualquer meio, inclusive em uma escola. Hoje, no espaço urbano
existe a crença de que lixo deve ser recolhido pela prefeitura e despejado em algum
local onde possa feder e sujar a vontade. Mesmo atualmente ainda existe uma falta
de esclarecimento para com a questão da destinação do lixo, onde muitos não
sabem onde o resíduo produzido em sua casa acaba sendo destinado. Diante deste
quadro percebe-se que a problemática do lixo é uma abordagem pouco preocupante
quando não temos a mínima noção da gravidade do problema, assim deixamos de
lado a crítica para com a destinação incorreta, produção de resíduo e ineficácia de
aterros sanitários, pois seguimos o normalismo de viver com as questões do lixo
apenas no momento em que estamos vendo e lidando com ele. Contudo são de
extrema importância as práticas ambientais que a escola possui, pois devem servir
de exemplo e refletir uma realidade de mudanças.
Em outras palavras, esclarecemos que para o exercício desta prática, com
certeza, será necessário romper certas atitudes, unindo a Educação Ambiental nas
suas dimensões: políticas, econômicas, éticas e culturais (CARNIATTO; AMARAL;
VALDAMERI, 2011).

Considerações Finais
Percebeu-se com as atividades realizadas, bem como a participação e o
engajamento das merendeiras que o trabalho teve grande aceitação. Trabalhar com
a educação ambiental através de práticas pedagógicas se mostrou prazeroso , não
só paraas merendeiras, como também para toda comunidade escolar que se
colocou a disposição para incentivar a continuidade dessa prática. Contudo a escola
ainda precisa reavaliar a questão da destinação dos resíduos e implantar a prática
do reaproveitamento na alimentação dos alunos. A diretora da instituição se
mostroucomprometida com a questão. Por fim, através das preparações foi possível
sensibilizar as merendeiras para o reaproveitamentodosalimentos como também

quebrar alguns “tabus”, como, por exemplo, o de achar que alimentos feitos a base
de talos e cascas não podem ser saborosos. Um caderno de receitas foi doado para
a escola dar continuidade a semente plantada no decorrer desse trabalho.
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Resumo: Este resumo propõe-se a apresentar os principais resultados das
iniciativas aplicadas no ano de 2012, no contexto da educação financeira e em
sua contribuição às decisões econômicas. Quanto ao suporte teóricometodológico adotado, destaca-se o preparo de oficinas no âmbito da extensão
além das atividades voltadas ao ensino. As atividades desenvolvidas se
apresentaram como parte de um esforço de informação e instrumentalização
das temáticas relacionadas à educação financeira não apenas aos
participantes dessas iniciativas, mas considerando que esses se fazem ainda
multiplicadores dos conteúdos nos seus grupos e comunidades.
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1 Introdução
O objeto de extensão aqui contextualizado refere-se aos desdobramentos
do Projeto Primeiros Passos em Economia e Cidadania: uma contribuição à
Educação Financeira na região Oeste do Paraná. Portanto, este resumo
propõe-se a apresentar os principais resultados das iniciativas aplicadas ao
longo do ano de 2012, no contexto da educação financeira e em sua
contribuição às decisões econômicas. As ações de extensão universitária
realizadas caracterizaram-se pelo tratamento sistemático e linear do conteúdo
programático elaborado no projeto em questão. No ano de 2012, tais atividades
também proporcionaram novas leituras e abordagens relativas à temática da
educação financeira realizadas no âmbito da graduação, bem como a formação
docente vinculada ao PDE – Plano Desenvolvimento da Educação. Nesse
sentido, ainda que a estruturação proposta no projeto Primeiros Passos seja
caracterizada, primordialmente como iniciativa de extensão, foi possível o
desenvolvimento de ações voltadas às atividades de ensino na universidade.
Portanto, em essência, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão vem
sendo experimentada de forma cada vez mais intensa no contexto desses
primeiros passos em economia e cidadania.
2 Revisão de Literatura
Inúmeras são as questões que envolvem a Educação Financeira e, numa
dimensão mais específica, o planejamento financeiro. A literatura especializada
também é extensa e contempla diferentes possibilidades para a análise e o
tratamento das variáveis que caracterizam a relação entre os agentes
econômicos e suas decisões no que se refere ao uso do dinheiro. Ainda que
sejam contribuições relevantes, quando não, necessárias, acredita-se que o
autoconhecimento é peça principal para que se estabeleça a efetividade do
planejamento financeiro, quer no âmbito familiar, quer na condição de
indivíduo. Nesse sentido, a percepção da importância deste planejamento
contribui, sobremaneira, para o desenvolvimento de uma relação equilibrada
com o dinheiro. Isso proporciona ainda decisões de consumo, poupança e
aplicações financeiras de boa qualidade, contribuindo para o bem-estar coletivo
bem como para solidez e eficiência do sistema financeiro de um país. Dessa
forma, tais decisões influenciam a economia como um todo, do mesmo modo
como são influenciadas por ela (via de mão dupla). Além disso, decidir é
sempre um desafio. É preciso escolher um caminho no presente, tentando
enxergar suas consequências no futuro (cenário de incerteza e risco).
Gallagher (2008) acrescenta que a dificuldade de tomar uma decisão
está no fato de que muitas vezes os agentes econômicos saem de um status
conhecido para algo que possui apenas um indicativo intuitivo de resultado.
Isso ocorre porque: a) não existe decisão perfeita pois não é possível conhecer
todas as possibilidades; b) ao optar por uma alternativa, os agentes
econômicos renunciam às outras, o que caracteriza um sentimento de perda; c)
toda decisão é um ato individual e intransferível (não se pode decidir pelos
outros nem culpar outras pessoas por decisões individuais).
Para Macedo Junior et al (2011), em cada indivíduo existe um “eu” que
pensa, avalia alternativas, calcula custos e benefícios, decide e age. A
complexidade das situações e a dificuldade em tomar consciência de suas

próprias motivações são fonte de incerteza. A incerteza é um estado mental
que, provocando indecisão, faz parte do problema da decisão. A incerteza é a
marca de um conflito. Por isso decidir consiste em resolver um conflito. A
decisão implica, quase sempre, uma capacidade de inibição. No caso de um
impulso, por exemplo, essa capacidade chama-se autocontrole.
Gallagher (2008) atesta que nenhuma decisão é solta, ela consiste em
parte de um processo que envolve toda a bagagem psicológica acumulada do
indivíduo. Desse modo, como o homem é um ser composto de corpo, mente e
razão é de se esperar que nem sempre siga a racionalidade esperada na
tomada de decisão, ou seja, fatores emocionais e psicológicos formam um
componente subjetivo que está presente nesse processo.
Diante disso, a oferta do conhecimento voltado à educação financeira,
em qualquer fase da vida, traz benefícios nas escolhas que envolvem o uso do
dinheiro. Por isso, compreender as dimensões dessas decisões torna-se
fundamental para o exercício de uma cidadania consciente e reflexiva no tange
à sustentabilidade no uso dos recursos disponíveis.

3 Metodologia utilizada e população beneficiada
No conjunto das atividades desenvolvidas é possível destacar a
participação de aproximadamente 500 pessoas, conforme certificações
expedidas no âmbito da ProExt. Quanto ao suporte teórico-metodológico
adotado, menciona-se o preparo de oficinas no âmbito da extensão além das
atividades voltadas ao ensino. Há que se destacar que as novas iniciativas que
se encontram vinculadas ao ensino proporcionaram a elaboração de um
material didático, que, além de atender aos quesitos pedagógicos, também
serviram como subsídio aos conteúdos necessários à extensão. Assim, o
esforço de pesquisa, nivelamento conceitual, revisão das questões propostas,
inserção de ferramentas de discussão tais como os questionários, roteiros de
perguntas, breves cálculos relacionados aos problemas financeiros comuns ao
cotidiano dos agentes econômicos, como exemplos: relação entre quantidade
de horas de trabalho versus valor dos bens, cálculo de juros relacionados ao
crédito tomado. Essa configuração possibilitou a consecução de um guia de
leitura e instrumentalização válido para as discussões propostas.
Além disso, a estruturação e análise das diferentes possibilidades de
elaboração de roteiros de orçamento doméstico como parte do planejamento
financeiro auxiliaram como meio para a otimização das decisões econômicas.
Os questionamentos e a participação dos diferentes públicos envolvidos nas
atividades realizadas também contribuíram para a revisão dos materiais
didáticos elaborados.
4 Análise e discussão
Os resultados obtidos ao longo do processo de consolidação das
atividades de extensão realizadas relacionaram-se, estruturalmente a duas
condições: primeiramente, à dimensão espacial que considera e procura
explicar aos participantes das atividades de extensão universitária sobre o
impacto das decisões individuais sobre o contexto social. Desse modo, as
atividades procuraram, especificamente: formar para a cidadania; ensinar a

consumir e poupar de modo ético, consciente e responsável; oferecer conceitos
e ferramentas para a tomada de decisão autônoma baseada em mudança de
atitude; a segunda estruturação metodológica proposta, esteve relacionada à
dimensão temporal. Considerando o conjunto das oficinas realizadas buscouse explicar que as decisões tomadas no presente podem afetar o futuro.
Dessa forma, as atividades, independente do número de participantes,
procuraram auxiliar a planejar a curto, médio e longo prazos e desenvolver a
cultura da prevenção, proporcionando a reflexão sobre a possibilidade de
mudança da condição atual. Como iniciativas efetivadas para a consecução
desses objetivos, destacam-se:
a) A oferta da disciplina de Educação Financeira para a Licenciatura dos
Educadores do Campo, constituindo-se em importante reflexão, não apenas
dos conteúdos apresentados, mas, ainda, considerando as diferenças na
estrutura produtiva atual e as demandas voltadas aos movimentos sociais que
compõem essa graduação na universidade; ainda que pudessem ser
verificados diferentes posicionamentos no que tange à existência do mercado,
das trocas, do uso do dinheiro, incluindo-se, muitas vezes perspectivas de nãoescolha pela condição de renda de grande parte dos participantes, a
compreensão das questões relativas à educação financeira, bem como
decisões econômicas ali implícitas, foi, de fato, efetivada por meio das
propostas elaboradas pelos acadêmicos como aplicação dos conteúdos
direcionados às bases; esta iniciativa totalizou 30 horas/aula;
b) A oferta da disciplina de Educação Financeira para a graduação em Ciências
Econômicas, como disciplina optativa, que possibilitou ampliar a leitura e a
interpretação dos conteúdos inicialmente oferecidos no âmbito da extensão
universitária, aos acadêmicos do curso, permitindo questionamentos e novas
interpretações das teorias econômicas, bem como a própria retomada da
essência da ciência econômica que se refere, fundamentalmente às escolhas e
à escassez, que acompanham a formação do profissional economista. Assim,
além de permitir tais reflexões, foi oportunizada aos acadêmicos matriculados,
a elaboração de um orçamento doméstico, como parte da interpretação do
planejamento econômico-financeiro em âmbito familiar caracterizado como
estudo de caso. A carga horária da disciplina totalizou 68 horas/aula;
c) A oferta da disciplina de Educação Financeira para o PDE – Plano de
Desenvolvimento da Educação, que contou com a participação de sete
docentes de Colégios Agrícolas da região Oeste do Paraná. Na exposição dos
conteúdos identificaram-se as possíveis metodologias e desdobramentos de
conteúdos voltados ao Ensino Médio e que contribuem para o conhecimento
dos alunos das questões voltadas à Educação Financeira; Foram muito
importantes os questionamentos apresentados pelos professores participantes,
no sentido de refletir sobre os inúmeros desafios que envolvem a educação
financeira na formação dos jovens e adolescentes. Tal iniciativa somou 30
horas/aula.
d) A participação nas atividades voltadas ao NEI – Núcleo de Estudos
Interdisciplinares da Unioeste que oferta, anualmente o Curso Pré-Vestibular,
também foi de suma importância para o desenvolvimento do projeto, pois
relacionou conteúdos voltados às escolhas profissionais ao tempo de trabalho,
bem como às decisões de consumo dos participantes, auxiliando na reflexão
acerca do tempo envolvido nas questões econômicas do cotidiano de cada um;
Essa oficina foi desenvolvida em 4 horas.

e) A realização de encontros bimestrais em parceria com o Centro Educacional
Nossa Senhora dos Anjos, permitiu ampliar a compreensão das mães
participantes do projeto, acerca de questões voltadas ao dia-a-dia dos
cidadãos, de forma geral como, a leitura das contas (água, luz, telefone,
cartões de crédito); interessante mencionar a necessidade de esclarecimento
de questões elementares, por meio da interpretação dos dados que compõem
uma fatura de cartão de crédito como mecanismo para diminuir a cobrança de
juros e taxas pagos, muitas vezes, de forma equivocada, por desconhecimento
por parte das participantes do projeto. Noções relativas à alimentação,
economia doméstica foram importantes na formação e reflexão de todas as
participantes, com destaque para os seguintes conteúdos: pesos, medidas e
rotulagens. Desses encontros, observou-se a necessidade de desenvolver
discussão voltada às inúmeras dificuldades enfrentadas por conta da falta de
informação bem como pelos limites impostos pela renda restrita. Cada
encontro realizado somou duas horas, totalizando, 12 horas.
f) A participação em parceria com o projeto GUA – Gestão das Unidades
Artesanais permitiu o repasse de informações vinculadas à educação
financeira, considerando as questões relativas às decisões econômicas. Tais
encaminhamentos auxiliaram na formação do trabalho das assistentes sociais
e secretarias municipais de serviço social, para o trabalho nos respectivos
municípios de origem na região Oeste do Paraná. A oficina realizada somou 4
horas.
g) Foi realizada, também, iniciativa voltada ao grupo de mulheres participantes do
Programa Economia Solidária, em parceria com a EMATER/PR e APAE. Na
discussão proposta, as artesãs e produtoras puderam observar as principais
características voltadas ao planejamento financeiro no âmbito familiar e as
interrelações desse com a estrutura dos microempreendimentos desenvolvidos
pelas mesmas. Nesses encontros, muitos questionamentos foram
apresentados e referiram-se, especificamente, às inúmeras dificuldades que
envolvem o cotidiano da produção artesanal, vinculado às exigências
familiares, destacando as decisões econômicas ali implícitas. Questões como
orçamento doméstico, escolhas voltadas ao consumo ocuparam uma parte
importante das discussões ali propostas. Os encontros somaram 12 horas.
h) Houve ainda a apresentação e discussão dos conteúdos do projeto Primeiros
Passos em jornadas pedagógicas envolvendo professores e técnicos de duas
escolas na região Oeste do Paraná, respectivamente nos municípios de Toledo
e Marechal Cândido Rondon. Tais iniciativas, perfizeram o total de quatro horas
cada e possibilitaram o entendimento das questões voltadas à dinâmica do
consumo, endividamento, bem como as questões que envolvem a elaboração
do orçamento doméstico como requisito para o planejamento financeiro
familiar.
Novamente, a ideia das decisões econômicas serviu como
fundamento para a discussão.
i)

Os conteúdos do projeto que abordam a questão das escolhas e decisões
econômicas puderam ser apresentados aos Técnicos da Unioeste, campus
Cascavel, como uma interpretação prévia à discussões que podem ser
desdobradas ao longo do ano de 2013 em novas iniciativas; Essa oficina
totalizou quatro horas.

j)

A proposição de minicurso junto ao SEU/2012 oportunizou, ainda, a
apresentação de oficina temática relacionada às questões do Planejamento

Financeiro no evento SEURS na cidade de Rio Grande/RS, com a participação
dos acadêmicos colaboradores do projeto, que proporcionou ganhos
importantes na formação desses discentes e permitiu a partilha de experiências
em escala interregional. Essa atividade totalizou três horas/aula.

As atividades desenvolvidas se apresentaram como parte de um esforço
de informação e instrumentalização das temáticas relacionadas à educação
financeira não apenas dos participantes dessas iniciativas, mas também
entendendo que esses se fazem ainda multiplicadores dos conteúdos nos seus
grupos e comunidades.
Considerações finais
Cabe considerar que o conjunto de iniciativas realizadas ao longo do ano
de 2012 possibilitou reflexões e conhecimento acerca das decisões
econômicas, ainda que, em alguns casos, de forma implícita como relatado no
item anterior. As atividades desenvolvidas apontaram, que, para decidir de
forma mais acertada, é fundamental o conhecimento. No caso das decisões
econômicas esse conhecimento não pode se restringir ao ramo das finanças e
a estrutura da economia (lado externo), ou seja, a questão não se esgota em
saber como funcionam os juros ou como se faz o próprio orçamento, é
necessário um entendimento também das operações mentais que embasam as
decisões (lado interno), ampliando a consciência de como se age, identificando
os próprios padrões de decisão e seus limites. Quanto mais conscientes de
seus atos, mais difícil culpar os outros, o governo, a chuva ou o que for.
Significa tomar a vida mais nas mãos, apropriar-se dela e de suas decisões.
Quanto maior o entendimento acerca das decisões econômicas a tomar, maior
a chance de acertos.
Referências:
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: TRABALHANDO CONTEÚDO DE SISTEMA
ESQUELÉTICO E MUSCULAR COM ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM
ESCOLA PÚBLICA DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

Área Temática: Educação: Ensino Fundamental.
Rosa Maria Rodrigues1
Franciele Foschiera Camboin
Edileusa Fernandes Alves Ferreira
Andressa Larissa Dias Müller de Souza2
Modalidade: Estande / Atividade Cultural / Pôster
Palavras-chave: ensino fundamental; ossos; músculos.
Justificativa: A resolução CEB Nº 02/98 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental na qual é relatada uma base nacional comum, estando
pertencente a ela a disciplina de ciências. Esta disciplina abrange vários temas,
sendo um deles o sistema esquelético e muscular. O Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem em um de seus objetivos possibilitar aos
alunos de licenciatura da Unioeste a participação em experiências metodológicas e
práticas docentes, sendo assim a acadêmica de enfermagem atuou vivenciando a
ação docente com a professora supervisora do PIBID que leciona ciências em uma
escola pública de Cascavel. Objetivo: Partilhar a experiência vivenciada pela
acadêmica do Curso de Enfermagem durante vivência da ação docente.
Metodologia: Relato de experiência vivenciado pela acadêmica do 4º ano do Curso
de Enfermagem da Unioeste – Campus de Cascavel-PR participante do PIBID
durante vivência da ação docente na disciplina de Ciências realizada no mês de
novembro de 2012, em uma escola pública na Região Oeste do Paraná.
Resultados: Durante a vivência da atividade docente, desenvolveu-se com os
alunos o tema locomoção cuja principal característica é a utilização de ossos e
músculos. Sobre a temática destacou-se a função, a estrutura, o formato e a
quantidade dos ossos pertencentes ao corpo humano salientando seus nomes e a
divisão anatômica dos membros; as articulações existentes e sua função. Logo após
exemplificou-se quais são os músculos do corpo humano, suas funções, os tipos e
do que são constituídos. Após a apresentação do conteúdo realizou-se atividade
com perguntas, palavras cruzadas e figuras, sobre os temas explicados. Os alunos
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foram receptivos e participativos durante o processo de ensino-aprendizagem. A aula
ocorreu de forma expositiva utilizando quadro e giz, livros didáticos e exemplos do
cotidiano. Conclusão: Através da atividade de exercícios sobre o conteúdo,
juntamente com a observação do nível de interesse e participação dos alunos no
decorrer da aula, foi possível diagnosticar a compreensão da turma sobre o
conteúdo, verificar se os objetivos foram alcançados e se as técnicas e recursos
utilizados foram adequados destacando-se a positividade da aproximação do ensino
de conteúdos científicos ao cotidiano dos escolares.
Referências:
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RELATO DE EXPERIÊNCIA VIVENCIADO DO PROJETO SECRETÁRIA DO LAR
E GOVERNANÇA

Área Temática: Educação e Trabalho.
Aurelinda Barreto Lopes1
(Coordenador da Ação de Extensão)
Manoela Marli Jaqueira2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Secretária do Lar; Direitos Trabalhistas; Experiência.
Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiências vivido por uma
acadêmica do curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
Campus de Foz do Iguaçu, no curso Secretária do Lar e Governança com o escopo
de auxiliar os professores nas diversas atividades do projeto e ministrar palestra
acerca dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. O curso tem o escopo
de contribuir com a comunidade, qualificando os participantes para ingressarem no
mercado de trabalho doméstico em casas de famílias e em outras oportunidades.
Através deste trabalho tenta-se demonstrar a experiência vivida pela acadêmica,
bem como a importância do projeto na sua formação acadêmica.
INTRODUÇÃO

O Projeto Secretária do Lar e Governança em parceria da parceria com a
PROVOPAR, professores, técnicos administrativos e acadêmicos da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, ministram
os mais variados assuntos durante o Curso de Aperfeiçoamento para Secretárias do
Lar. O projeto é formado por um conjunto de atividades que buscam à melhoria de
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vida e qualificação da mão-de-obra da comunidade carente de Foz do Iguaçu. No
período de 2007 e 2008 o curso foi oferecido para as pessoas beneficiadas pelo
programa Bolsa Família e a partir 2009, para toda a comunidade carente de Foz do
Iguaçu. O curso é realizado três vezes por ano, totalizando 24 encontros de 4 horas
cada. O PROVOPAR oferece todo suporte de infraestrutura, equipamentos e
utensílios para que as Secretárias do Lar possam colocar em prática os
conhecimentos teóricos aprendidos durante o curso, fato de suma importância para
saírem excelentes profissionais.

OBJETIVOS

O objetivo principal do projeto é contribuir com a comunidade, qualificando os
participantes para ingressarem no mercado de trabalho doméstico em casas de
famílias e em outras oportunidades. Os objetivos específicos do projeto Secretária
do Lar e Governança são permitir a qualificação de membros da comunidade
assuntos domésticos e de governança, apresentar noções de economia doméstica,
trazer conhecimentos sobre a saúde da mulher, ensinar os cuidados especiais com
crianças e idosos, informar a necessidade de higiene de ambientes com animais e
promover o intercâmbio de conhecimentos acadêmicos com a comunidade externa.

MÉTODOS

O Curso de aperfeiçoamento para Secretárias do Lar e Governança é
ministrado na sede do Programa do Voluntariado Paranaense – Provopar/Foz do
Iguaçu, tendo como público alvo a comunidade carente desta cidade.
Os palestrantes são formados por professores, técnicos administrativos e
alunos do Curso de Hotelaria e Direito da Unioeste/Foz do Iguaçu, servidores da
mesma Universidade, professores do Provopar, bem como membros dos Bombeiros,
do Sistema Nacional de Empregos – SINE PR, da Companhia de Saneamento do
Paraná – SANEPAR e da Companhia de Energia Elétrica – COPEL PR.
O curso tem duração de três meses (96h) e as aulas são oferecidas duas
vezes por semana, quatro horas por encontro. O conteúdo é dividido em teoria e
mail: manoelajaqueira@hotmail.com.

atividade prática, para que, desta forma, ao final do curso as secretárias do lar e
camareiras atinjam a excelência profissional.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Este projeto de extensão visa contribuir com a comunidade de Foz do Iguaçu,
qualificando os participantes a terem noções de conhecimento das disciplinas
básicas dos cursos da UNIOESTE, como direito do trabalho, do curso de direito,
segurança alimentar no curso de hotelaria, economia e meio ambiente no curso de
hotelaria, preparo de alimentos nos cursos de hotelaria e turismo, organização das
tarefas e serviços na hotelaria, conhecimento de equipamentos na hotelaria,
cerimonial e protocolo de recebimento de visitas no curso de hotelaria e turismo,
planejamento e organização de cardápios no curso de hotelaria, elaboração de
currículos e responsabilidades no trabalho no curso de administração, como fazer
um orçamento doméstico no curso de contábeis, cuidados com o vestuário no curso
de hotelaria, bem como outras matérias que se fazem necessário no dia a dia de
uma trabalhadora doméstica bem como de uma camareira.
A atividade da Secretária do Lar no mundo moderno é tão importante quanto
às demais atividades do cotidiano. Porém, dessas anônimas colaboradoras é cada
vez mais exigida uma formação especializada e voltada para o aprimoramento do
seu trabalho, visando o suporte necessário dos lares brasileiros.
Aqueles que não encontram tempo para realizar os afazeres domésticos,
sabem reconhecer a importância desta profissão. São elas, as empregadas
domésticas, as responsáveis em organizar a rotina familiar, desde lavar, passar,
cozinhar deixando tudo, enfim, na mais devida ordem.
Em específico a situação da Secretária do Lar se faz necessário que essas
profissionais adquiram conhecimento acerca de seus Direitos Trabalhista, além de
seus deveres. Muitas delas não sabem da existência da legislação especial que
garante o direito da empregada(o) doméstica(o), trazendo para as Secretárias do Lar
segurança Jurídica e protegendo seus direitos como trabalhadoras.
Secretária do lar é o nome politicamente correto que se adota para a
empregada doméstica. De acordo com Renato Saraiva3 “empregado doméstico é
3
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aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não-lucrativa à
pessoa ou à família, no âmbito residencial dessas”. O emprego doméstico possui
legislação específica que rege a sua relação de trabalho que é a Lei n.º 5. 859/1972,
ou seja, ao empregado doméstico não se aplica a CLT, em função do art. 7.º, “a” da
CLT:
“Art. 7.º - Os preconceitos constantes da presente Consolidação, salvo
quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não
se aplicam:
a)

“Aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo

geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à
família, no âmbito residencial destas;”

A secretária do lar é figura cada vez mais requisitada no mercado de trabalho,
é uma área que está em ascensão, pois é cada vez mais comum as famílias
necessitarem de uma secretária do lar para auxilia-las nas tarefas do dia-a-dia, como
deixar a casa organizada, almoço pronto, roupa lavada e passada entre outras
atividades que a secretária do lar pode prestar. No entanto o mercado de trabalho
está cada vez mais exigente com a qualificação dos profissionais, tornando-se
importante não apenas referência de um bom serviço, mas também cursos
profissionalizantes na área.
Recentemente foi aprovada a “PEC das Domésticas” que regulamenta aos
empregados domésticos os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural garantido
na CLT, como por exemplo, seguro desemprego, fundo de garantia por tempo de
serviço e pagamento de horas extras e fixação da jornada de trabalho. Diante das
alterações da Lei n.º 5859/1972 (Lei dos empregados domésticos), cabe o projeto
Secretária do Lar e Governança atualizar as alunas a respeito de seus novos
direitos, bem como os deveres, instruindo como elas podem proceder em caso de
desrespeito à legislação que deverá entrar em vigor em 90 dias.
A disciplina “direitos trabalhistas” se faz importante porque é nesse momento
que as participantes têm contato com seus direitos e deveres, bem como podem
sanar as dúvidas que possuem a respeito de seus direitos trabalhistas. A palestra é
ministrada em 4 horas, nesse tempo a lei é apresentada as participantes de forma
didática, enfatizando seus direitos e deveres e como proceder com o empregador

que não reconhece seus direitos. Nesta palestra também é aberto espaço para
questionamento, onde elas têm liberdade não somente para questionar acerca dos
direitos dos empregados domésticos, assim como direitos trabalhistas em geral.
Durante a palestra é realizado o intercâmbio de conhecimento entre o
acadêmico e a comunidade. O acadêmico tem a oportunidade de transmitir o
conhecimento adquirido durante sua formação, a base teórica, e a comunidade traz
casos práticos e questionamentos de seus direitos, o que faz que o acadêmico tenha
que utilizar seu conhecimento teórico para sanar essas dúvidas e até mesmo instruir
como proceder em cada caso de desrespeito à legislação trabalhista.
Nessa troca de conhecimento, o acadêmico não fica preso ao conhecimento
teórico, ele tem que aliar a base teórica com a prática, o que contribui imensamente
na formação deste universitário, bem como sua postura frente ao público,
aprendendo técnicas de oratórias e postura para futuras apresentações de trabalhos
acadêmicos como o Trabalho de Conclusão de Curso.

CONCLUSÃO

Ser acadêmico vai além de livros e sala de aula, é colocar em prática aquilo
que aprendemos, é oportunizar conhecimento à comunidade que contribui para a
nossa formação, é dividir nosso conhecimento através de projetos como Secretária
do Lar e Governança, que dá a oportunidade de estar em contato com um público
que não frequenta universidade, mas tem sede de conhecimento e necessita dele
para se qualificar no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo.
Participar do Projeto Secretária do Lar e Governança é colocar em teste todo
o conhecimento adquirido na universidade, é desafiar os próprios limites, é estar
aberto a trocas de conhecimento, é devolver para a sociedade um pouquinho do
conhecimento adquirido durante anos de estudos, é falar a língua do povo e
transmitir um conhecimento que muitas vezes não chega a ele, como é o caso dos
Direitos Trabalhistas, é fazer com que a comunidade não tenha medo da justiça e
das leis, é aproximar a Jurisdição e o conhecimento dela a população mais afetada
diante da ignorância dos seus próprios direitos.
Enfim o Projeto Secretária do Lar e Governança é fundamental para a
formação acadêmica não somente na área de Direito, como em outras áreas que
podem auxiliar no projeto, pois faz com que o acadêmico tenha uma experiência de

vida única aliado ao aprendizado fora das muralhas da universidade, encontrando
problemas reais a serem resolvidos com o que foi aprendido durante o curso
universitário.
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RESUMO DO PROJETO CINE CAMPUS/COMUNIDADE
Palavras-Chave: cinema; debate; desvelamento;
Resumo:
Por entendermos a complexidade das questões que tratamos nos cursos de
humanas, principalmente as que nos remetem a configuração atual da
sociedade, acreditamos ser pertinente o esforço para criação de novos
espaços de discussão e reflexão, e que estes possam colaborar com a
comunidade toledana, no sentido de se fazer cumprir de fato o papel da
extensão universitária.
E no que diz respeito à comunidade acadêmica colaborar com a apreensão e
entendimento dos temas abordados nas diferentes disciplinas que compõem a
grade curricular dos diversos cursos de humanas e de suas respectivas
abordagens.
Por isso este Projeto Cine Campus/Comunidade tem duas frentes de atuação,
uma tem o intuito de trabalhar por meio de filmes e debates, com o cidadão
toledano no seu próprio ambiente, tirando-o do senso comum e superficial e
trazendo a este a possibilidade de um entendimento científico do cotidiano e
para isso os filmes são apresentados em associações de bairro, sindicatos,
escolas etc. E no interior da universidade para os alunos dos diversos cursos,
servirá como um reforço das aulas, possibilitando uma maior aprendizagem.
A dinâmica será de projeção de filme seguida de debate crítico, coordenado
por um dos participantes do projeto e um convidado, que desempenhará o
papel de “debatedor”- pontuando questões pertinentes ao tema abordado e
respondendo às questões levantadas pelo público.
Tem como suposto a intenção a ampliar a vivência cultural da comunidade
acadêmica com o próprio município, através de um meio de comunicação que
é o cinema, com a intenção de propiciar, através de uma ferramenta prazerosa,
a possibilidade de uma troca de conhecimentos científicos sobre as questões
de nosso cotidiano. Compreendemos que a multimídia pode se apresentar
como meio facilitador de apreensão da teoria, pois permite, através de um
acesso imediato, um entendimento pontual das reflexões abstratas da
racionalidade teórica e, dessa forma, possibilita ao expectador atravessar a
ponte da apreensão reflexiva com mais facilidade.
fone: (45) 30541987/ (45) 9929747
e-mail: vandradebr@yahoo.com.br

Robótica na educação

A robótica está inserida em diversos seguimentos empresariais, sendo que os
controles não passam de sistemas computacionais. Por conseguinte, existe a
necessidade de um controlador, ou seja, alguém capaz de operar tais
equipamentos ou dar suporte a eles. Sendo assim, cabe às instituições de
ensino capacitar ou pelo menos dar embasamento nessa área tão carente de
profissionais.
Baseando-se na robótica esta proposta visa auxiliar os alunos e professores no
processo de aprendizagem, tento em vista que a mesma oferece uma grande
vantagem para isso, já que ela desperta o interesse e fixa atenção dos alunos
com muita facilidade. Com um simples problema proposto por um professor
aplicado a robótica, o aluno teria inúmeros questionamento a fazer, e inúmeras
áreas para explorar, áreas estas como a logica, utilizada na programação do
algoritmo que opera o robô, e até mesmo a eletrônica, e outras tantas que
poderão ser colocadas no contexto do problema (matemática, física). Desta
forma os alunos sairiam do tradicional e já desgastado espaço da sala de aula
para passar por experiências e questionamentos novos.

RODAS DE CONVERSA INTERCAMPI: PROCESSO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES PELA NARRATIVA NA/DA DOCÊNCIA
Área Temática: Educação
Crisna Daniela Krause Bierhalz1
Loossllen Queerolayn Goulart dos Santos2
Eril Medeiros da Fonseca2
Erica Adriane Maciel de Los Santos2
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: narrativa; docência; rodas de conversa.
O projeto de extensão tem a intenção de promover a partilha de experiências de
professores da Educação Básica e licenciandos, potencializar ambientes de diálogos
com pesquisadores universitários, bem como fortalecer as relações entre os campi
da Universidade Federal do Pampa – Unipampa (Bagé - Dom Pedrito). As ações
justificam-se pela necessidade de espaços de formação inicial e continuada de
professores, possibilitadores de um trabalho a partir da valorização dos aspectos
locais e das experiências docentes e discentes. Esta proposta desafia o campo da
educação a problematizar a formação de professores e a criar espaços de discussão
e de compreensão do sujeito como objeto principal do saber, emergindo como
pessoa distinta e única, que se revela na ação e no discurso, se constitui no
processo. Conforme (HALL 2003, p.38) “A identidade é realmente algo formado ao
longo do tempo, através dos processos, e não algo inato, existente na consciência
no momento do nascimento”. Metodologicamente será desenvolvido através de
encontros em rodas de formação de professores, focando no estudo da realidade
local das escolas envolvidas, na escrita de narrativa das experiências docentes, na
articulação de professores experientes e iniciantes, na articulação universidadeescola-comunidade e na elaboração de matérias didáticos pedagógicos para o
ensino. Como resultados espera-se que os professores se compreendam em
comunidade e que aprendam a ser autores de suas propostas pedagógicas, que as
propostas pedagógicas possam ser discutidas e articuladas ao coletivo da escola,
valorizando a opinião e as contribuições dos estudantes, entendendo o seu papel
enquanto docentes para que (re)signifiquem suas histórias, ampliando suas ações
em diversos contextos.
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SECRETÁRIA DO LAR
DOBRAS DE TOALHAS

Área Temática: Educação

Aurelinda Barreto Lopes, Me
Turismo/CCSA/Foz
Lavínia Raquel Martins de Martins, Me
Hotelaria/CCSA/Foz
Modalidade: OFICINA
Palavras-chave: Secretária do Lar; Treinamento; Profissionalização.
Resumo: O Projeto de Extensão “Secretária do Lar” do Curso de Hotelaria da
UNIOESTE/Foz visa qualificar a mão-de-obra das domésticas de Foz do Iguaçu/PR
e para isso conta com um amplo cronograma de atividades. As aulas são
ministradas por professores e discentes da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, UNIOESTE/Foz. Esta oficina objetiva apresentar uma das atividades do
projeto demonstrando o aproveitamento deste curso pelas participantes.
Texto: Este projeto visa aprimorar a mão-de-obra carente da comunidade de Foz do
Iguaçu em noções básicas de saúde e nos serviços domésticos. O curso beneficia
cerca de 100 pessoas entre a comunidade carente e os discentes participantes da
UNIOESTE. No curso são apresentadas palestras e atividades práticas nos
assuntos: Relações interpessoais e aptidão para o trabalho, apresentação e etiqueta
pessoal, técnicas de limpeza e cuidados especiais, noções de governança, noções
de direito e deveres trabalhistas, higiene e segurança no trabalho, primeiros
socorros, organização de mesa, como recepcionar visitas e preparar festas
familiares, planejamento de cardápios, culinária trivial, aproveitamento de sobras, a
importância da higiene alimentar, procedimentos básicos de enfermagem, economia
ambiental, noções de economia doméstica, personalidade, responsabilidade e
idoneidade, saber se apresentar para o 1º emprego, entre outras. O projeto tem uma
grande aceitação dos órgãos governamentais, mas a comunidade que tem
participado apresenta uma grande evasão durante o projeto. Estamos efetivando
novas técnicas para manter o público mais cativo.
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SECRETARIADO EXECUTIVO – PREPARANDO PARA O 1º EMPREGO
EVOLUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO NOS ANOS DE 2011 E 2012
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Extensão; Evolução; Secretariado Executivo.
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar a evolução do Projeto de Extensão
intitulado: Secretariado Executivo – Preparando para o 1ºEmprego, nos anos de
2011 e 2012, realizado por acadêmicos e professores do curso de Secretariado
Executivo da Unioeste - Campus de Toledo. O projeto teve como propósito a
preparação de jovens e adolescentes que frequentam entidades beneficentes no
município de Toledo/PR para o ingresso no mercado de trabalho. De acordo com
Carrieri e Sarsur (2004), ter empregabilidade é conseguir rapidamente emprego em
qualquer organização, independentemente do momento em que vive o mercado de
trabalho em termos de maior ou menor demanda sendo que, o indivíduo precisa
estar apto para desempenhar qualquer tarefa. Quem não consegue atender às
exigências ficará à margem das boas vagas de trabalho.
Assim, nas duas edições do projeto, os acadêmicos do curso de Secretariado
Executivo, com o auxílio de docentes, desenvolveram material didático e ministraram
oficinas, cujos assuntos eram direcionados à conquista do primeiro emprego. Dessa
forma, além do objetivo social, possibilitou-se ao acadêmico a experiência do contato
com a sala de aula, o que justifica a dupla importância desta atividade de extensão.
Para acompanhar os resultados do projeto em suas edições, foi aplicado aos
jovens um questionário para avaliar os objetivos das oficinas, seus conteúdos e
instrutores. Para Parasuraman (1991, p. 21) um questionário “é tão somente um
conjunto de questões, feito para gerar dados necessários para se atingir os objetivos
do projeto”.
Aqui, por questões estruturais, optou-se por apresentar três questões do
instrumento de pesquisa: a primeira está relacionada ao objetivo do programa; a
segunda refere-se ao conteúdo; e uma terceira remete-se aos instrutores. Deste
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modo, fez-se a comparação das respostas das duas edições, em percentuais. De
modo geral, além das três questões citadas, os percentuais gerais do ano de 2012
foram superiores aos de 2011. Destarte, pode-se inferir que a última edição
demonstrou evolução se comparada a primeira e que isso se deve principalmente ao
aperfeiçoamento do material didático, do conteúdo programático e dos instrutores.
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Sensibilização: Uma ferramenta para o desenvolvimento do turismo
sustentável

Área Temática: Educação
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1
Joelma Santos de Oliveira2
Alana Okuma3
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: sensibilização; turismo sustentável; desenvolvimento.

As informações apresentadas baseiam-se em pesquisa bibliográfica e
documental com assuntos relacionados a turismo sustentável e sensibilização.
Sensibilizar segundo o dicionário Luft possui como significado: “tornar sensível,
comover, impressionar vivamente”. Assim, podemos afirmar que sensibilizar uma
pessoa é fazer com que ela se comova a respeito de um determinado assunto,
percebendo sua importância. O Autor Celso Antunes (1998 p. 73) descreve
sensibilização como: “Sintetizar em poucos minutos o longo amadurecimento de
uma experiência e, desta forma permitir que se possa ganhar, com algum trabalho,
muita reflexão, e ainda que com pequena vivência, uma certa sabedoria de vida que
somente a longa existência poderia acumular”.
O Ministério do Turismo (2005, p. 5) também descreve sensibilização como
“propiciar meios e procedimentos para que cada pessoa possa decidir e enfrentar as
mudanças e as transformações necessárias para adoção de uma nova postura,
coerente com os seus valores e avaliações.”
O objetivo de uma sensibilização turística é oferecer oportunidades de
conhecimento, passar informações corretas e relevantes sobre o local, mostrar a
realidade, os reais problemas, levar as pessoas que se deseja sensibilizar a reflexão
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sobre o mesmo. Quando o indivíduo está sensibilizado ele torna-se um elemento
chave no processo de sensibilização, pois ele percebe sua importância como agente
modificador e sua atuação no contexto social (Ministério do Turismo, 2005, p. 7).
Com isso, aumenta sua autoestima, pois se sente parte do processo.
Compreende-se que um público nunca será atingido de uma só maneira,
portanto, é importante que haja disponibilidade para serem criados vários artifícios e
que seja respeitado a individualidade das pessoas sem esquecer que a mudança de
comportamento não é imediata nem definitiva. Deste modo, a sensibilização nos
parece um caminho primordial para se desenvolver um turismo sustentável em uma
localidade.
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Sexualidade, Adolescência e Educação Sexual na escola.
Área Temática: 04 - Educação
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras - chave: Educação sexual; Escola; Adolescência.
Resumo: A sexualidade é parte de cada um de nós e está manifestada nas relações
sociais através de carinhos, desejos, emoções, e de forma que muitas vezes não
temos a dimensão da sua presença. O projeto tem por objetivo desenvolver
juntamente com o laboratório de Educação Sexual ADOLESCER, inaugurado na
Escola Oficina Adelíria Meurer, um trabalho de Educação Sexual por meio de
encontros para estudos, palestras, cursos, dinâmicas e reflexões junto aos alunos
acerca de suas vivências afetivo-sexuais presentes no cotidiano da escola. O público
alvo são 150 adolescentes em situações de risco social com idades entre 10 e 18
anos. A intervenção através desse projeto de extensão no âmbito escolar tem
retratado a construção afetiva de cada participante, estimulado o companheirismo,
promovido o respeito às emoções de cada um e ampliado a consciência por uma
sexualidade mais responsável, prazerosa e vista como condição ontológica de todo
ser humano. Desta forma, a escola assume o papel de educadora sexual de seus
alunos além da própria família e se constitui num espaço de vivências e construção
de conhecimentos acerca das relações afetivo-sexuais de acordo com a sua
realidade social. O espaço desse laboratório dentro da escola tem suscitado o
interesse dos alunos sobre a temática da sexualidade, a interação e inúmeros
questionamentos realizados pelos alunos sobre masturbação, virgindade, namoro,
1

Professora Doutora do curso de Pedagogia e da Pós-graduação Mestrado em Educação, Centro de
Ciências Humanas (CCH), da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Campus de
Francisco Beltrão. lab.adolescergedus@gmail.com. Fone: (46)35204853. Rua: Maringá, 1200, Bairro:
Vila Nova, CEP: 85605-010. Francisco Beltrão – PR.
2
Graduanda em Pedagogia, Centro de Ciências Humanas (CCH), da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (UNIOESTE), Campus de Francisco Beltrão.
.

relações sexuais, afetos, desejos, dúvidas, medos, gravidez e doenças sexualmente
transmissíveis.
INTRODUÇÃO
A educação sexual nos espaços escolares vem se tornando indispensável,
uma vez que desenvolve o humano, tanto no aspecto físico quanto no psíquico,
englobando o afeto, o amor, a qualidade de vida, as relações sexuais e sociais, o
desenvolvimento e as mudanças no corpo.
Segundo Gagliotto (2009), a sexualidade é
[...] produção do homem para a vida em sociedade, produção dos
equipamentos humanos, produção da organização da conduta humana [...]
é transmissão formal dos conhecimentos, das habilidades, das disposições
mentais, éticas, estéticas, comportamentais e sociais (p.160-161).

A autora afirma que a educação é uma forma do homem fazer homem,
organizando suas relações com o meio social, com o trabalho e com a natureza.
Na escola o professor ainda sente-se inseguro ao tratar da sexualidade, tanto
por motivos de preconceitos ou ausência de formação quanto à preocupação que
decorre da imposição social e familiar dos alunos, sobrando aos adolescentes
procurarem informações de maneira inadequada em meios de informação de massa.
O projeto tem como objetivo central promover a Educação sexual de 150
alunos adolescentes da Escola oficina Adelíria Meurer que frequentam o laboratório
de
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proporcionando um espaço de formação para a bolsista do curso de pedagogia da
UNIOESTE. Tem por objetivos específicos fazer levantamentos de dados através de
questionários aplicados aos adolescentes frequentadores do projeto, reflexões e
discussões a partir de suas dúvidas, explicar sobre as DSTs, promover curso de
formação em Educação sexual e sexualidade aos profissionais envolvidos no projeto
no ambiente escolar.
O referencial teórico psicanalítico articula quatro temáticas: Sexualidade,
Educação Sexual, Psicanálise e Adolescência e a metodologia é investigativa,
reflexiva e conceitual.
A partir da temática SEXUALIDADE iniciou-se o trabalho com oficinas,
palestras e minicursos envolvendo filmes, vídeos educativos, músicas, teatro,
literatura e dinâmicas de grupo. Este espaço de formação dos adolescentes dispõem

de revistas, livros, frases, imagens que permitem discussões sobre sexo,
desenvolvimento do corpo humano e constituições familiares, se constituindo um
espaço aconchegante.
Os encontros baseiam-se não apenas em falas expositivas e informativas,
mas sim, um constante processo de construção de saberes, com diálogo e troca de
experiências entre alunos e professores, levando-os a participar ativamente como
sujeito que pensa e se expressa, tanto intelectualmente quanto afetivamente.
De acordo com Nunes e Silva (2001):
[...] nenhum adolescente é um aborrecente, como se diz no cotidiano. Ao
contrário, a adolescência é um importantíssimo período do desenvolvimento
psicossocial, marcado pela riqueza das transformações corporais, psíquicas
e sociais. [...] uma etapa bela e única da vida, que deve ser serenamente
compreendida para ser plenamente vivenciada (p. 26).

Também, confundem-se muitas vezes, no senso comum, os termos puberdade
e adolescência muito embora não se possa tratá-los como sinônimos. A puberdade
é marcada pelas mudanças corporais, pelo desenvolvimento físico, isto é,
representa o amadurecimento biológico do corpo. Já, a adolescência inclui
aspectos psicológicos e comportamentais; representa mudanças na forma de ver e
compreender o mundo; conhecer-se e impor-se como sujeito neste mundo.
A adolescência é a etapa na qual o ser humano enfrenta as maiores
dificuldades e modificações no processo de vida, pois, seu papel perante a
sociedade vai se transformando em todos os sentidos: sexual, afetivo, social,
psicológico, e profissional, tornando-se necessária a busca da sua identidade social.
Essa fase é marcada por conflitos sociais (familiares, escolares e comunitários)
importantes para o processo de desenvolvimento humano, mas que podem agravarse caso os adultos não estejam preparados para lidarem de maneira compreensiva,
com tantos acontecimentos e transformações que ocorrem com os adolescentes. É
fundamental estabelecer com o adolescente uma relação de diálogo, de afeto e de
parceria. A vivência plena e menos dolorosa da adolescência depende da qualidade
da relação estabelecida entre o adolescente e o mundo adulto.
Aquino (1997) afirma que os adolescentes praticamente imploram para que se
fale no assunto Sexualidade, com a seguinte observação:
[...] mesmo comumente pensada como um exercício exterior aos muros
escolares, a sexualidade insiste em mostrar seus efeitos, deixar seus
vestígios no corpo da instituição. Seria mais legítimo dizer que ela se

inscreve literalmente à vezes, na estrutura das práticas escolares. Exemplo
disso? As pichações nos banheiros, nas carteiras, os bilhetes trocados, as
mensagens insinuantes. O que dizer, então, dos olhares à procura de
decotes arrojados, braguilhas abertas, pernas descobertas? E aquele (a)
professor (a), ou colega de sala, para sempre lembrado(a) como objeto de
uma paixão juvenil? (p.9).

Se a escola não trata da questão sexual ou se esta trabalha apenas a
questão biológica da sexualidade, ela está transmitindo aos alunos que o assunto é
mesmo um tabu, do qual não se pode falar. A omissão da escola e da família faz
com que as crianças e adolescentes busquem informações sobre o assunto em
fontes bem menos seguras, como em revistas, internet, na rua com “amigos”, tão
despreparados quanto eles. Dessa forma de um jeito ou de outro, está acontecendo
uma educação sexual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Laboratório de Educação Sexual Adolescer, esse ambiente estimulador e
de oportunidades de aprendizagem, por meio das interações junto aos adolescentes,
o desenvolvimento deste trabalho busca grande abrangência de informações e
conhecimentos sobre a sexualidade, quebrando os mitos e os tabus sociais e
históricos impostos. O trabalho vem contribuindo na construção de novos valores e
atitudes afetivo-sexuais, o que acaba por tornar melhor a formação de todos os
adolescentes alunos da escola e da bolsista que no projeto busca a práxis de
conhecimento.
As atividades realizadas em grupo favorecem os questionamentos, as trocas
de informações e experiências de forma respeitosa, bem como esclarecimento de
dúvidas, até mesmo de adolescentes casados que não têm noção mínima do
funcionamento do próprio corpo e nem de seu parceiro. Todo esclarecimento
proporciona liberdade com segurança, respeito e valorização tão importantes para a
vivência do processo de educação sexual afetivo.
Defende-se a educação sexual no âmbito da escola que resgate o
adolescente de forma abrangente, embasada pelo respeito e conhecimento humano.
Uma educação na qual prevaleça a qualidade e a afetividade nas relações sociais e
sexuais. O trabalho de educação sexual deve ser realizado de acordo com a
realidade da comunidade e principalmente em função dos valores, costumes,
crenças dos orientadores e dos adolescentes e famílias a qual o trabalho se destina.
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Resumo:
A arte e a educação podem unir-se e proporcionar aprendizagens por meio da
utilização dos nossos sentidos e estes podem ter origem em uma experiência
artística. A educação pela arte é um caminho para transformar a escola em um
espaço de integração sociocultural.
Para Gardair e Schall (2011, s.p) “[...] a relação entre Teatro e Educação não
se dá apenas na experiência do espectador, mas, também, pode se dar naquelas
ações nas quais o participante vivencia diferentes etapas e locus do processo
teatral, podendo ocupar a platéia ou o palco.”
As experiências de teatro têm sido cada vez mais frequentes em locais
diversos como: centros comunitários, escolas, praças, hospitais, bares, prisões,
empresas e outros. Todas essas experiências têm como objetivo aproximar a arte ao
grande público. No caso da escola as experiências acontecem em diferentes áreas
do conhecimento e não apenas no espaço reservado a disciplina de Arte. No ensino
de ciências algumas experiências vêm sendo realizadas por parte de professores e
pesquisadores. Uma dessas experiências foi realizada no ano de 2012 pelo grupo
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PIBID/Química com adaptação do roteiro e organização da peça teatral Branca de
Neve e os Sete Químicos.
A peça teatral teve como temática principal a discussão de uma questão
ambiental, na qual a vilã (bruxa), tenta prejudicar o meio ambiente produzindo uma
chuva ácida. No decorrer da peça são apresentados alguns conceitos químicos para
a compreensão do tema (chuva ácida). Os sete químicos são personagens que
atuam como estudantes de Química que ajudam a solucionar o problema.
As apresentações aconteceram no segundo semestre do ano de 2012, em
duas escolas da rede pública da cidade de Toledo/PR, conveniadas com o projeto
PIBID/Química. Participaram da atividade aproximadamente 400 estudantes do
ensino fundamental e médio.
De modo geral o teatro possibilitou aos acadêmicos do PIBID/Química
vivenciar uma experiência educativa diferenciada, na qual todos puderam atuar e
mostrar capacidades artísticas até então não reveladas. Para os estudantes do
ensino fundamental e médio a peça foi um momento de descontração e
compreensão da Ciência como um campo integrado à outras áreas do
conhecimento.
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Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Inclusão digital; Informática; Infosocial.
Resumo: O Infosocial surgiu com o objetivo de socializar conhecimentos e noções
básicas de informática para a comunidade visando à melhoria ou aquisição de
emprego e renda, inserção social, lazer, cidadania. No período 2012/2013, diversas
foram as ações realizadas, dentre elas a oferta de cursos, a colaboração em projetos
de pesquisa e a elaboração de sites. Neste trabalho a ênfase é dada ao
planejamento e programação de quatro edições do Curso de Introdução à Educação
Digital.
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Introdução
A popularização dos computadores e a facilidade de acesso à internet têm
contribuído ainda mais para a disseminação do uso dos recursos da informática nas
diversas áreas de conhecimento e atuação, e a área educacional não é exceção.
Atualmente, existem diversos softwares, para diversas finalidades, público alvo e
qualidade, disponíveis para serem utilizados como ferramenta de apoio a
professores e alunos nos processos de ensino e aprendizagem.
Tarouco e colaboradores defendem que a utilização do computador possibilita o
desenvolvimento de novas competências cognitivas como maior responsabilidade
dos alunos pelo trabalho, novos laços de entre ajuda e novas relações professoraluno (TAROUCO et al, 2004). A utilização do computador viabiliza a chamada
Inclusão Digital (ID), cujo significado exato ainda não é consenso (SILVEIRA &
CASSIANO, 2003), (REBÊLO, 2005), (BERMAN-BIELER, 2001).
Essa expressão tem sido utilizada em diversos fóruns, incluindo políticos e
empresariais. Dependendo do fórum, ao termo são atribuídos objetivos e ênfases
específicas e por vezes diferenciadas. Porém, de modo geral, ID refere-se à
democratização do acesso à tecnologia, ao uso do computador conectado à Internet,
com vista à melhoria da qualidade de vida de quem dela participa.
Tomando-se essa definição, o principal objetivo de um projeto de ID para uma
comunidade está para além de ensinar-lhe noções básicas de informática. Trabalhar
com essa população sobre como o computador e a internet podem ser utilizados
visando à melhoria ou aquisição de emprego e renda, inserção social, lazer,
cidadania, é uma necessidade. E o principal objetivo de um projeto de ID para uma
comunidade de professores, está para além de ensinar-lhe noções técnicas sobre o
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computacionais podem ser utilizadas para a melhoria da qualidade de ensino, com
implicações em novas formas de aprendizagem. É neste contexto que se insere o
presente trabalho. Assim, os principais objetivos deste projeto são:
1) Oferecer cursos de treinamento e capacitação no uso instrumental da informática
básica e internet para indivíduos pertencentes a comunidades carentes deste tipo de
treinamento e capacitação.
2) Oferecer cursos de treinamento e capacitação no uso instrumental de softwares

que podem ser utilizados como ferramenta de apoio à educação.
3) Oportunizar ao acadêmico bolsista situações de vivência coletiva e de
colaboração através da socialização de conhecimentos da área de informática.
4)

Desenvolver

materiais

didáticos,

produzir

artigos

científicos

e

realizar

apresentações em eventos acadêmicos.
5) Viabilizar ao acadêmico bolsista oportunidade de colaborar através da realização
de ações de extensão, em projetos de pesquisa em andamento.

Metodologia
Para alcançar os objetivos propostos neste projeto estão sendo realizadas
atividades teóricas e práticas periódicas com o envolvimento dos participantes,
docentes e o acadêmico bolsista.
Estão sendo produzidos materiais didáticos (apostilas, tutoriais, páginas web) e
estão sendo previstas a realização de procedimentos metodológicos adequados a
cada atividade a ser desenvolvida.
Estão previstas atividades práticas com o computador em laboratório de informática
da UNIOESTE. Essas atividades serão acompanhadas, analisadas e avaliadas.
Para além da oferta de cursos vinculados à área de Informática na Educação,
visando integrar o aluno bolsista aos projetos de pesquisa nos quais a orientadora é
colaboradora, ele tem dedicado 8 horas semanais a atividades de iniciação a
pesquisa, que apresentam caráter extensionistas. Essas atividades envolvem a
colaboração na coleta e armazenamento de dados referentes à Dengue ou H1N1, ou
Trânsito do município de Cascavel e a elaboração / manutenção de sites.

Detalhamento das Atividades
Com relação às atividades de colaboração em projetos de pesquisa, uma delas foi a
realização de testes com o software desenvolvido pelo projeto de pesquisa
SigDengue. No conjunto desses testes, foram digitados os casos de dengue
ocorridos em 2011 em Cascavel.
Outra atividade de colaboração ao projeto de pesquisa foi o georeferenciamento dos

casos suspeitos de dengue em Cascavel. Usando o google maps foi possível fazer
esse georreferenciamento referente aos anos de 2011 e 2012. Embora essas e
outras atividades desenvolvidas no âmbito do presente projeto sejam relevantes,
para este trabalho, a ênfase está na apresentação e discussão do curso denominado
“Curso de Introdução à Educação Digital”.
No dia 21/02/2013 foi possível participar de uma reunião ocorrida no Núcleo
Regional de Educação de Cascavel, com a participação de representante do Núcleo
de Estudos Interdisciplinares (NEI) da UNIOESTE. Dessa reunião, definiu-se que 4
edições deste curso seriam oferecidas em parceria com aquela instituição.
O curso de Introdução à Educação Digital terá uma carga horária que totalizara 24hs
e será realizado em um dos laboratórios da UNIOESTE, campus de Cascavel. O
publico alvo principal será professores e profissionais que necessitem de
conhecimentos básicos sobre o uso do computador e internet. Com requisito mínimo
de 75% de frequência, a certificação será da própria UNIOESTE. Serão 23 vagas
disponibilizadas para cada edição do curso. O conteúdo programático foi organizado
em 6 módulos de 4 horas, conforme mostra a figura 1 apresentada a seguir.

Módulo I:
Conhecendo o computador
- Noções sobre o computador
- Noções sobre Windows
- Noções sobre Linux
- Criar pastas e copiar arquivos
- Utilizar pendrive.
Módulo III:
Planilha Eletrônica
- Inserir e editar dados
- Formatar
- Inserir linhas e colunas
- Utilização de fórmulas e funções
- Criação de gráficos
- Noções de classificação.
Módulo V:
Redes de computadores e Internet
- Noções sobre redes de computadores
e o funcionamento da Internet
- Utilização de navegadores para Linux e
Windows
- Pesquisa na internet: Google.

Módulo II:
Editor de textos
- Noções sobre criação de arquivo
- Copiar, recortar, colar
- Formatação de texto
- Inserir imagem
Módulo IV:
Criação de Apresentações
- Noções básicas sobre apresentações
- Salvar, abrir, fechar
- Modos de apresentação
- Imagens
- Transições
- animações.
Módulo VI:
Explorando a Internet
- Cadastro e utilização de e-mail.
- Noções sobre antivírus
- Noções sobre redes sociais
- Uso da internet para cidadania e
diversão

Figura 1: Organização do curso de de Introdução à Educação Digital
A figura 2 apresenta a página inicial e uma parte do sumário objetivando dar uma
ideia do material elaborado para o curso

Figura 2: Exemplo da primeira página e parte do sumário do material produzido para
o primeiro módulo.

Análise e Discussões e Considerações Finais
As atividades de extensão previstas neste projeto estão sendo desenvolvidas. No
que se refere especificamente a cursos no âmbito da Informática na Educação, este
trabalho apresentou como ênfase as 4 edições do curso denominado “Curso de
Introdução à Educação Digital” que serão realizadas a partir de 04/04/2013.
O que se pretende é oferecer este curso voltado para professores interessados em

utilizar recursos computacionais para fins de ensino e aprendizagem. Durante os
cursos serão utilizados softwares no contexto da filosofia de software livre
considerando aqueles que são disponibilizados nas escolas.
Assim, o principal desafio, motivação e justificativa deste projeto é contribuir nos
âmbitos da inclusão digital para que os indivíduos que dele participem adquiram
conhecimentos em termos do uso do computador a fim de que possam melhorar ou
conquistar melhores oportunidades em suas vidas (inclusão digital) ou em suas
atividades docentes.
Do ponto de vista pessoal, tenho em minhas mãos uma oportunidade impar de
aprendizado, da qual tenho tentado aproveitá-la da melhor maneira possível. Não é
fácil, reconheço que particularmente é um grande desafio ministrar essas aulas de
maneira que seja algo envolvente coeso e útil para quem estiver aprendendo.
Entendo agora que sair do “papel” para sala de aula é uma prática que me
proporciona a convivência e interação com essas pessoas algo que jamais os livros
me proporcionariam e que na prática faz grande diferença para um crescimento
acadêmico maior. Da mesma maneira, contribuir com as pesquisas como no caso do
Sigdengue só tem a acrescentar e me desafiam ainda mais a continuar aprendendo
nessa “jornada” em busca do conhecimento.
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UMA LEITURA DA OBRA DE SIGMUND FREUD
Área Temática: Educação
João Jorge Correa1(Coordenador da Atividade de Extensão)
Flávia Anastácio de Paula2
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Psicanálise; Pensamento de Freud; Psicanálise e Educação.
Resumo: Freud é daqueles autores que costumamos denominar de grande
pensador devido à sua genialidade em função do arcabouço teórico que criou com a
finalidade de compreender a mente humana: a Psicanálise. Justificativa: Importância
da leitura e da compreensão da obra de Sigmund Freud em função da relevância
das suas teorias no campo da educação, da psicologia e da psicanálise. Objetivo:
Promover a leitura e a compreensão da obra completa de Sigmund Freud, bem
como entender os seus pressupostos teóricos e a evolução do seu pensamento.
Metodologia: Está baseada na leitura prévia das obras e na discussão livre do tema
a partir de seminários conduzidos pelos cursistas e sistematizados pelos
coordenadores do projeto. A coleção adotada para leitura são os 24 volumes
publicados pela Editora Imago “Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas de Sigmund Freud” a partir de originais em inglês. Estão previstas 24
reuniões de estudo perfazendo um total de 96 h/a. As reuniões de estudo ocorrem
no terceiro sábado de cada mês de acordo com cronograma previamente
estabelecido. O curso inicia com a análise e discussão de duas biografias de Freud:
uma de autoria de Ernest Jones e outra de Peter Gay. Contribuições esperadas:
Promover uma ampliação da leitura da obra freudiana e articular suas análises
teóricas com o campo da pedagogia, da psicologia e da psicanálise possibilitando
aos cursistas um entendimento mais articulado da sua própria formação e atuação
profissional.
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Pós-Doutor, Pedagogia, Centro de Educação e Letras, Campus de Foz do Iguaçu. Contato:
joaojorgecorrea@gmail.com e https://www.facebook.com/groups/430683743663255/
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UNATI: QUALIDADE DE VIDA À TERCEIRA IDADE

Eneida Maria Troller Conte¹
Evandra Hein Mendes1
Aline Cristina Dierings²
Patrícia Backes²
Sérgio Alfonso²
Sandra Ruschel²
Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral

RESUMO: O programa UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade) é
destinada ao público idoso e orienta-se pelos princípios da educação nãoformal, em que o sistema de ensino é aberto e oferece ao aluno uma ampla
liberdade para escolher as atividades de ensino que correspondem as suas
necessidades e anseios. Nesse sentido, o objetivo principal do programa é
possibilitar à população idosa de Marechal Cândido Rondon e região a
oportunidade de ampliação do conhecimento e a elevação do nível cultural a
partir do desenvolvimento de habilidades e competências pessoais nas
diversas dimensões do ser humano. Para tanto, são desenvolvidas
oficinas/disciplinas, cursos e palestras envolvendo os docentes dos cursos do
campus de MCR e da comunidade externa à universidade quando possível. No
decorrer do programa, são realizadas oficinas/aulas de informática, de ioga, de
memórias e histórias individuais, além de encontros de reflexão e palestras
sobre temas da atualidade e do cotidiano. Com a realização das atividades os
idosos relataram ter adquirido conhecimento sobre diversos assuntos que tem
colaborado para melhorar a qualidade de suas vidas, tanto no que se refere ao
âmbito individual quanto coletivo.
Palavras – chave: Terceira Idade, qualidade de vida e desenvolvimento
humano.

INTRODUÇÃO:

1 Coordenadora do Programa Unati – Campus de Marechal Cândido Rondon.
2 Monitores do projeto e acadêmicos do curso de Educação Física

Na atualidade a população idosa aumentou em larga escala, o que
suscita na opinião de BEAUVOIR (1970) a sociedade atual a criar políticas
públicas para esse público alvo, ou seja, a velhice tornou-se o objeto de uma
política.
São considerados idosos ou da terceira idade os indivíduos que atingem
a faixa etária dos 55 aos 70 anos.
Sendo considerada a última fase da vida do ser humano a terceira idade
gera em muitos casos ao indivíduo desestímulo perante a vida, a partir das
inúmeras transformações que ocorrem tanto na dimensão física, quanto
cognitiva e social e que afetam diretamente a sua atuação no mundo.
De fato, as diversas alterações no estilo de vida que acompanham a
fase da velhice ou da terceira idade podem interferir de forma negativa na
percepção individual que geram em alguns casos até mesmo depressão e
sentimento de inutilidade social.
Sendo assim, já em meados dos anos 60 na França idealizava-se uma
Universidade Aberta à Terceira Idade, em que a idéia central pautava-se em
promover atividades educacionais e lúdicas aos idosos. (CACHIONI, 1998).
Contudo, com o passar dos anos percebeu-se que no que se refere à
educação e desenvolvimento pessoal não há idade para aprender e ampliar,
pelo saber, os horizontes da vida.
Além disso, sabe-se que uma vida ativa, tanto física quanto mental,
permite preservar mais tempo níveis satisfatórios de saúde.
Assim, as Unatis foram criadas e a cada dia que passa surgem em maior
número em território brasileiro, geralmente vinculadas a Universidades.
De uma forma geral, as Unatis pretendem desenvolver a qualidade de
vida, bem-estar e promoção à saúde, temas que vem sendo amplamente
discutidos pelos profissionais de diversas áreas de atuação humana.
A Unati na Unioeste possui uma história recente, especificamente a do
campus de Marechal Cândido Rondon que configura-se como recém-iniciada,
pois possui a duração de um ano de programa até o presente momento.

OBJETIVOS:
Geral:
- Oportunizar à população idosa de Marechal Cândido Rondon e região a
possibilidade de ampliação do conhecimento e a elevação do nível cultural a
partir do desenvolvimento de habilidades nas atividades do programa.
Específicos:
- Promover oficinas/disciplinas e cursos para idosos visando atualizar seus
conhecimentos contribuindo para integrá-los à sociedade contemporânea.
- Propiciar espaço de debates, discussão e valorização das experiências de
vida do idoso contribuindo para a construção da cidadania na terceira idade;

- Congregar profissionais, professores, estudiosos e alunos de diversas áreas
constituindo-se num laboratório para atividades de ensino, pesquisa e
extensão;
- Disseminar informações acerca do programa UNATI através da divulgação
das ações desenvolvidas nos meios de comunicação disponíveis no município
(rádio, televisão e jornal), possibilitando estender os benefícios aos idosos nãoparticipantes efetivos.
MÉTODOS:
No decorrer do ano de 2012, no campus de MCR, desenvolveu-se
encontros semanais nas terças-feiras à tarde em que eram realizadas oficinas
de reflexão, de informática, ioga e de Memórias e Histórias Individuais.
Além disso, nas quartas e sextas-feiras iniciou-se o desenvolvimento da
oficina de Atividades Aquáticas, porém por um problema técnico da piscina foi
cancelada temporariamente até que o concerto da mesma aconteça.
A duração de cada aula era de 1 hora, totalizando 5 horas semanais.
As aulas eram desenvolvidas nas dependências da Unioeste de MCR,
incluindo salas de aula, sala de informática e piscina.
As atividades eram ministradas pelos professores coordenadores das
oficinas e os acadêmicos do curso de Educação Física e de história.

CONCLUSÕES:
O grupo era formado por pessoas na maioria do sexo feminino, viúvas
ou casadas, com média de três filhos, com nível de escolaridade do ensino
médio ou fundamental, participantes de grupo de idosos pertencentes a
municipalidade e que ingeriam algum tipo de medicamento diariamente, mais
especificamente para hipertensão ou colesterol.
O programa recebeu idosos do município de Marechal Cândido Rondon
residentes na zona urbana, rural e distritos (Iguiporã).
Percebe-se ao final de um ano de realização do projeto que os idosos
tem demonstrado interesse em continuar a realizar as atividades e
apresentaram através de depoimentos diversos pontos positivos da
participação no programa, especialmente no sentido de vivenciar experiências
diferentes que contribuíram para desenvolver mais segurança e auto-estima,
assim como a integração e união entre os integrantes.
A partir da realização das ações e através de depoimentos dos próprios
participantes do projeto, identificou-se melhora significativa na dimensão física,
psicológica e afetivo-social.
Na dimensão física percebeu-se especialmente a diminuição de dores
em diferentes partes do corpo a partir das aulas de ioga. Em muitos casos já no
final da aula os idosos comentavam que experimentavam uma sensação
agradável de bem-estar.
Da mesma maneira, identificou-se ainda melhora visível da flexibilidade
e alongamento.

Alguns participantes também relataram diminuição de quedas, melhora
do equilíbrio, da mobilidade e aumento da disposição física para realizar as
tarefas da vida cotidiana.
No que se refere à dimensão psicológica, verificou-se através dos
depoimentos da maioria dos participantes o aumento da auto-estima, a
diminuição da ansiedade, a melhora do sono e conseqüente diminuição de
insônia.
Já no que diz respeito à dimensão afetivo-social, alguns participantes
demonstraram uma atitude mais positiva perante a vida, interpretando os fatos
e acontecimentos de maneira simples e equilibrada, diminuindo as
reclamações e cobranças, o que se refletiu na melhora nos relacionamentos e
até mesmo em quadros de depressão já instalados em alguns participantes do
projeto.
Finalmente, tornou-se possível identificar através da convivência
sistemática e especialmente dos relatos individuais e coletivos antes, durante e
ao final das atividades realizadas que os participantes do projeto preocupavamse em diminuir os fatores de risco à saúde especialmente pela adoção de estilo
de vida mais ativo e saudável.
Ao final do ano letivo de 2012 as atividades encerraram-se com jantar de
confraternização em que pode-se observar as relações de amizades ampliadas
e melhor estruturadas entre o grupo.
Um fato importante a ser considerado é o de que alguns idosos
relataram que ensinavam ou repassavam conhecimentos ou experiências
vivenciados no programa para familiares, amigos ou pessoas da sua
convivência, ou seja a abrangência do projeto tornou-se maior a medida que
ultrapassou os muros da Universidade e os próprios idosos se tornaram
disseminadores de conhecimento.
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UNIOESTE NA COMUNIDADE

Área Temática: Saúde

Adriane de Castro Martinez Martins1(Coordenador )
Eduardo Deon Fortunato2
Silmara Juliana Likoski2
Roberto Longoni de Souza
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação, Prevenção, Câncer bucal
Resumo: Atualmente, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná são
desenvolvidas diversas atividades de extensão, que proporcionam uma riqueza de
experiências e, que vem marcando a trajetória da Pró-reitoria de Extensão e
principalmente, a trajetória dos acadêmicos e das comunidades envolvidas no seu
desenvolvimento. Desta forma, consideramos de extrema importância trabalharmos
para multiplicar essas experiências e aumentar as áreas de atuação da Unioeste
dentro da comunidade, seja realizando atividades de prevenção, capacitação ou
orientação, atuando juntamente com as demais entidades do município e do estado,
buscando a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento educacional,
econômico e social das comunidades das regiões oeste e sudoeste do Paraná.
Neste primeiro ano de projeto, as ações foram desenvolvidas na área da saúde,
participaram 54 acadêmicos e 8 professores dos cursos de farmácia, enfermagem,
fisioterapia, odontologia e serviço social. A realização de exames bucais e aferição
da pressão arterial beneficiaram 877 pessoas. Diante disso, o projeto “Unioeste na
Comunidade” se tornou mais uma ferramenta disponível aos professores e
acadêmicos da instituição para que coloquem em prática seus conhecimentos, com
a finalidade de contribuir com desenvolvimento da comunidade a qual estão
inseridos, além de possibilitar ao acadêmico, vivenciar experiências de trabalho em
ambientes reais, que não podem ser reproduzidos dentro da universidade.
1

Docente, Mestre, Odontologia, Reitoria, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus de
Cascavel e E-mail: adriane.martins@unioeste.br.
2

Discentes, Odontologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus de Cascavel.

Contexto da Ação:
Uma universidade de qualidade e que preza pelos altos índices de
desempenho, deve ter como princípios o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Universitária. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, principal referência no
ensino superior no oeste e sudoeste do estado do Paraná, vem desenvolvendo
relevantes projetos de extensão e tendo crescente participação em editais e projetos
externos, como a Universidade Sem Fronteira e o Projeto Rondon.
Na Unioeste as atividades desenvolvidas apresentam na sua fundamentação
o objetivo de “contribuir com o processo educativo, cultural e científico articulando o
Ensino e a Pesquisa de forma indissociável, buscando viabilizar a relação
transformadora entre a universidade e a sociedade”, como está previsto no Plano
Nacional de Extensão Universitária. Diante disso, se fez necessário que tivéssemos
dentro da Pró-reitoria de Extensão um projeto que pudesse atender as demandas
externas de atividade educativas e de prevenção durante eventos e atividades que
são desenvolvidas nos diversos seguimentos da sociedade (UNIOESTE, 2002).
A proposta desta atividade vai além dos benefícios que podem ser produzidos
para a comunidade, pois tem na sua fundamentação a filosofia da humanização, que
buscar aproximar nossos acadêmicos com a comunidade, para que eles também
possam sofrer uma mudança, a partir da possibilidade de se discutir nossas práticas,
como profissional ou como cidadão (BENEVIDES;PASSOS, 2005).
Portanto, é fato que tanto para a sociedade, quanto para os acadêmicos o
desenvolvimento de projetos de extensão, produz enriquecimento. Para a
sociedade, estes projetos possibilitam acesso a informação, serviços e educação, e
para os acadêmicos, possibilita um aprimoramento na sua formação acadêmica,
tornando-os profissionais diferenciados no mercado de trabalho, uma vez que além
do conhecimento específico da profissão, terão também um conhecimento da
realidade social, conquistado a partir da vivência das atividades de extensão.
Pensando em organizar e ampliar as atividades de extensão desenvolvidas
para atender as demandas da sociedade, é que iniciamos esta proposta, tendo como
objetivo também possibilitar a participação de acadêmicos e servidores, que não
conseguem realizar essas atividades, contribuir para o desenvolvimento de
atividades de prevenção, capacitação ou orientação que possam melhorar a
qualidade de vida e o desenvolvimento educacional, econômico e social das
comunidades das regiões Oeste e Sudoeste do Paraná, divulgar as atividades
desenvolvidas pela Unioeste nas comunidades Oeste e Sudoeste do Paraná,
possibilitar o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar entre acadêmicos,
docentes e servidores técnicos e fortalecer as parcerias com entidades e órgãos
governamentais e não-governamentais das regiões de abrangência da Unioeste.
Detalhamento das atividades
A partir das demandas da comunidade foram realizadas chamadas internas
para inscrição de acadêmicos voluntários, de todas as áreas que tivessem interesse
em participar das atividades que seriam desenvolvidas. Também convidado os

professores para atuarem como orientadores na elaboração das atividades.
A seguir descrevemos as atividades realizadas ao no período de maio a
dezembro de 2012, destacando o evento, as atividades desenvolvidas e os
resultados alcançados individualmente.
EVENTO 1: Paraná em Ação, promovido pela Secretaria Especial de Relação com a
Comunidade no município de Toledo, realizado no período de 25 a 27 de maio de
2012.
Atividades desenvolvidas: orientação de saúde bucal para adultos e crianças
(Figura 1), realização de anamnese e exame físico intrabucal (Figura 2) com o
objetivo de identificar fatores de risco para o Câncer Bucal.

Figura 1 – Orientações de saúde bucal

Figura 2 – Exame bucal

Resultados: 207 pessoas foram examinadas, sendo que 35% (n=73) apresentavam
alteração bucal que necessitava de diagnóstico, sendo as mesmas encaminhadas
para atendimento nas unidades básicas de saúde do município de Toledo.
EVENTO 2: Paraná em Ação, promovido pela Secretaria Especial de Relação com a
Comunidade no município de Palotina, realizado no período de 15 a 17 de junho de
2012.
Atividades desenvolvidas: orientação de saúde bucal para adultos (Figura 3),
realização de anamnese e exame físico intrabucal (Figura 4) com o objetivo de
identificar fatores de risco para o Câncer Bucal.

Figura 3 – Orientações de saúde bucal

Figura 4 – Exame bucal

Resultados: Foram atendidas 175 pessoas, sendo que 30% (n=53) apresentaram
alterações bucais, e destes 13% (n=7) apresentaram suspeita de serem lesões com
potencial para transformação maligna. Todas as pessoas examinadas foram
encaminhadas para a Secretaria de Saúde do município para agendamento do
atendimento.
EVENTO 3: IV Encontro das Trabalhadoras Rurais, desenvolvido pelo Sindicato de
Trabalhadores Rurais e Prefeitura Municipal do município de Espigão Alto do Iguaçu,
realizado em 20 de julho de 2012.
Atividades desenvolvidas: Foram realizadas palestras sobre saúde bucal,
parasitoses, uso racional de medicamentos, tabagismo e câncer bucal (Figura 5).
Também realizamos exame clínico para a prevenção do câncer bucal (Figura 6),
aferição da pressão arterial (Figura 7) e atividades de alongamento nos intervalos
das palestras e dança no final das atividades (Figura 8).

Figura 5 – Palestra

Figura 6 – Aferição da pressão arterial

Figura 7 – Exame Bucal

Figura 8 – Alongamento e Dança

Resultados: Participaram das palestras cerca de 200 pessoas, e foram examinadas
63 pessoas, sendo que 6% (n=4) apresentaram pressão arterial acima do níveis
normais e 29% (n=18) apresentavam lesões bucais. Os participantes com alteração
na pressão arterial foram encaminhados para atendimento no município e os
pacientes com lesões bucais foram encaminhados para o Centro de Especialidades
Odontológicas da Unioeste-CEO/Unioeste.

EVENTO 4: Movimento Outubro Rosa, desenvolvido pela Associação Comercial e
Prefeitura Municipal do município de Assis Chateubriand, realizado em 27 de outubro
de 2012.
Atividades desenvolvidas: Realizamos exame bucal (Figura 9), orientação sobre o
câncer bucal e distribuição de fôlderes educativos sobre saúde bucal (Figura 10).

Figura 9 – Exame Bucal

Figura 10 – Orientação

Resultados: Participaram da atividade 12 alunos do curso de Odontologia da
Unioeste e 130 pessoas foram examinadas. 31% dos examinados apresentaram
lesões na cavidade bucal e foram encaminhados para o atendimento e diagnóstico
na Unidade Básica de Saúde do município.
EVENTO 5: Dia Nacional de Combate ao Câncer, realizado pelo Hospital do Câncer
da Uopeccan no município de Cascavel no dia 27 de Novembro de 2012.
Atividades desenvolvidas: Exame bucal, orientação sobre o câncer bucal e
distribuição de fôlderes educativos sobre saúde bucal (Figura 11). Também foi
realizada aferição da pressão arterial (Figura 12).

Figura 11 – Exame bucal, Orientação, distribuição
de fôlder

Figura 12 – Aferição da pressão arterial

Resultados: Participaram da atividade 5 acadêmicos e 3 professores do curso de
Odontologia. A aferição da pressão arterial foi realizada em 27 pessoas e 65
pessoas fizeram o exame bucal, sendo que 20% (n=13) apresentaram alteração
bucal e foram encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades
Odontológicas da Unioeste-CEO/Unioeste.

Análise e discussão:
Participaram desta atividade 54 alunos e 8 professores, dos cursos de
farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia e serviço social que tiveram a
oportunidade de desenvolver um trabalho multiprofissional, buscando a integração e
a interdisciplinaridade no desenvolvimento das atividades.
As ações educativas são essenciais e devem anteceder e acompanhar
qualquer ação para prevenção de doenças crônicas degenerativas, como o câncer e
a hipertensão (BRASIL, 2005). Neste projeto foi possível a realização de 5
atividades, que foram ações pontuais na forma de campanhas de conscientização,
que atingiu um público total de 877 pessoas, sendo que 486 receberam orientações
de saúde, 418 fizeram exame bucal, 90 aferiram a pressão arterial e 123 pessoas
que apresentavam alteração bucal, foram encaminhadas para atendimento
especializado.
Entendemos que se faz necessário a continuidade das ações educativas,
para que possamos observar a transformação das informações disseminadas, em
mudanças de atitudes e de comportamento favoráveis a uma vida mais saudável
(BRASIL, 2005).

Considerações finais:
O projeto “Unioeste na Comunidade” facilitou a organização de equipes de
acadêmicos e professores que puderam levar para a sociedade, o conhecimento
adquirido dentro da universidade, e ao mesmo tempo tiveram a possibilidade de
ampliar a possibilidade de integração com a comunidade e com outros profissionais,
possibilitando o exercício da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, que são
habilidades importantes para a formação acadêmica e profissional.
A participação deste projeto em eventos organizados por diferentes entidades
e em municípios diferentes possibilita que a Unioeste inicie uma caminhada para se
consolidar como um importante prestador de serviço à comunidade, com
competência para contribuir com o desenvolvimento da sociedade e do estado.
Referências:
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das políticas de saúde. Ciência e Saúde Coletiva, vol. 10, n. 03, p. 561-571, 2005.
BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Extensão Universitária Edição
Atualizada Brasil 2000 / 2001. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das
Universidades Públicas Brasileiras e SESu / MEC. 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. A vigilância, o controle e a prevenção das doenças
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UNIOESTE NO PROJETO RONDON

Área Temática: Educação
Erosania Lisboa1
Loana Priscila Mangolin2
Modalidade: Estande

Palavras-chave: Projeto Rondon; Unioeste; Universitários.
Resumo: O Projeto Rondon é uma ação do governo federal, coordenada pelo
Ministério da Defesa, com a participação de outros ministérios e o apoio das Forças
Armadas. O Projeto Rondon constitui uma oportunidade para os jovens universitários
vivenciarem diferentes realidades do nosso Brasil, colocarem em prática o que
aprenderam nas salas de aula e trocarem saberes. A partir da interação com a
comunidade, os rondonistas retornam à universidade e refletem sobre sua própria
construção como estudantes-cidadãos e futuros profissionais comprometidos com a
busca de solução para os problemas nacionais.
As ações realizadas nos municípios são desenvolvidas por duas Instituições de
Ensino Superior, sendo uma responsável pelo conjunto “A” de ações (Cultura,
Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde) e a outra pelo conjunto “B” de
ações (Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e Trabalho).
A abordagem adotada na Unioeste, de institucionalização do processo de
participação no Projeto Rondon desde o ano de 2005, quando o Projeto Rondon foi
relançado, nos permitiu participar de todas as operações já lançadas pelo Ministério
da Defesa. As equipes são multicampi e multidisciplinares o que permite ajustar às
necessidades específicas dos municípios envolvidos. A Unioeste no decorrer destes
anos atuou em 38 municípios, de 16 estados, com 334 Rondonistas.
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VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS NAS ESCOLAS: CONSTRUINDO A PROFISSÃO
DOCENTE
Área Temática: Educação Básica
José Ricardo Souza1
Juliana Raupp dos Reis 2
Andréia Rubi Bonete Castro 3

Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Educação Matemática; Atividade Lúdica; Formação Docente.
Resumo:
O Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) tem
desenvolvido um projeto apoio nas escolas estaduais Barão do Rio Branco e Ipê
Roxo, onde buscamos oferecer através de atividades lúdicas a oportunidade de
observarmos os conhecimentos, as dificuldades dos alunos além oportunizar a
descoberta e a articulação de conteúdos. O trabalho desenvolvido despertou o
interesse de docentes não participam do projeto, mas atuam nestas escolas, desta
forma surgiu à proposta de elaboramos uma oficina para apresentarmos aos
mesmos o projeto, por sugestão dos próprios docentes, as atividades foram
direcionadas aos conteúdos de radiciação e função, visto que estes conteúdos eram
considerados difíceis de serem trabalhadas e com poucas possibilidades de
atividades diferenciadas.
As atividades foram elaboras para que pudessem contribuir com o ensino e
aprendizado destes conteúdos, sob a ótica de serem atividades viáveis as salas de
aula, além disso, elas possibilitam aos acadêmicos compreenderem as dificuldades
enfrentadas pelos professores em sua rotina de trabalho.
Entendemos que a integração escola e universidade contribui com a formação
de futuros professores, permitindo sua inserção no ambiente escolar, mas também
que através do trabalho colaborativo de professores da rede estadual e acadêmicos
todos podem refletir sobre suas prática educativas.
Após a apresentação das oficinas recebemos sugestões e questionamentos vindos
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de professores, os quais nos fizeram refletir sobre a clareza de nossos discursos em
sala e acabaram contribuindo para que as atividades estejam em concordância com
as necessidades dos alunos, e ainda para que os acadêmicos identifiquem e
superem dificuldades próprias da profissão docente.
De uma forma geral podemos afirmar que as atividades do projeto colaboram
para o amadurecimento dos conhecimentos sobre a profissão docente.
Referências:
Souza, J. R., & Lubeck, K. R. PIBID/MATEMÁTICA/FOZ: refletindo sobre a construção de
ambientes de aprendizagem. Foz do Iguaçu. (2013).

1º Dia de Campo da Agronomia

Área Temática: Meio Ambiente
Wilson João Zonin1
Anderson Luis Heling; Vanessa Aline Egewarth; Paulo Sergio Diel2; Fábio Corbari;
Matheus Franke Cornélio; Luan Suzin; Livia Hoepers; Andressa Salamoni; Fabiane
Karine Barp; Jessica Ariane Vorpagel; Arthur Maurício Eckert; Danimar Dalla Rosa;
Thomas Favaretto Bueno
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: educação; exposição; projetos
Resumo: No dia 21 de novembro de 2012 a turma do 4° ano de Agronomia da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, juntamente com o curso de Agronomia e o
Centro de Ciências Agrárias, com o apoio do Grupo PET Agronomia, Centro Acadêmico de
Agronomia, Prefeitura Municipal, SEAB, SAAE, Curso de Zootecnia da UNIOESTE, e
empresas do ramo agropecuário, realizaram através da Disciplina de Comunicação e Extensão
Rural o Primeiro Dia de Campo da Agronomia, nas dependências da Fazenda Experimental
da UNIOESTE – Linha Guará, Marechal Cândido Rondon.
Este Dia de Campo visou mostrar aos participantes um pouco das atividades desenvolvidas
pelos discentes do Curso de Agronomia, através da divulgação de resultados e ações de
pesquisa e extensão, buscando interação do curso com a comunidade local e regional e assim,
contribuir na formação didático-pedagógica de docentes e discentes.
O evento voltado para agricultores e agricultoras familiares, profissionais da área técnica,
gestores municipais de Secretarias de Agricultura, estudantes, professores e servidores
contando com a participação de 78 participantes, teve início às 08:30 com a abertura do
evento, seguida de cadastramento e visita às estações.
Os temas em exposição foram os seguintes: Centro Mesorregional do Leite; Biodigestor;
Pesquisa na agricultura – Quinoa; Tecnologia de aplicação de defensivos no município de
Marechal Cândido Rondon; Conservação dos solos e adubação verde; Variedades forrageiras;
Adequação ambiental e Preservação das nascentes; Pequenos animais; Galinhas caipiras;
Peixe na merenda escolar; Vitivinicultura; Manejo Integrado de Pragas –MIP; Controle de
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doenças no morangueiro.
Contudo, o evento realizado auxiliou a desenvolver habilidades extensionistas nos
acadêmicos envolvidos com a atividade. Nesse sentido, ARAÚJO (1995) afirma que “as
atividades de Extensão Rural deverão ser executadas em consonância com os interesses da
população rural servindo de fonte realimentadora do sistema de ensino e irradiadora de novas
pesquisas”.

REFERÊNCIAS
1. ARAÚJO, Manoel Mendieta. Dia Especial - Atividade integrada de ensino,
pesquisa e extensão rural - DCSA/FAEM/UFPEL - 30/03/95 (Folder)
Pelotas/UFPEL. 1995. 4 p

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO EM
PROPRIEDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR

Área Temática: Meio Ambiente
Nardel Luiz Soares da Silva1
Fábio Corbari2; Wilson João Zonin; Matheus Franke Cornélio; Elson Lopes Dias;
Graziely Godoy; Danimar Dalla Rosa; Thomas Favaretto Bueno; Alisson Daroda
Cassiano; Willian dos Reis
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: DRP; extensão; conscientização
Resumo: O DRP (Diagnóstico Rural Participativo) é um conjunto de técnicas e
ferramentas a fim que as comunidades e propriedades façam o seu próprio
diagnóstico e a partir daí comecem a auto gerenciar e assim promover a
readequação de suas propriedades. A elaboração do DRP é realizada por meio da
observação, identificação e levantamento de informações. Este trabalho é possível
através do diálogo com o produtor, a qual viabiliza uma abordagem fiel sobre as
práticas de apropriação, produção e comercialização dos produtos agrícolas
contribuindo com a gestão de sua propriedade. Além do objetivo de impulsionar a
autoanálise e a autodeterminação de propriedades rurais da região e grupos
comunitários, o diagnóstico permite uma nova visão de gestão.
Buscando a maior amplitude possível para entendimento dos resultados foram
adotados os seguintes procedimentos como: entrevistas semi-estruturadas, mapas,
calendário histórico, leitura de paisagem, calendários histórico de propriedades,
arvores de problemas, diagramas de Venn e fluxogramas das atividades rurais.
O DRP demonstrou aos participantes, que a organização das propriedades e
também comunidades é muito importante, pois só através de medidas práticas,
corretas e dentro nas normas ambientais, as propriedades rurais, que primam pelos
princípios da agricultura familiar, podem alcançar um limiar para a sustentabilidade,
produzindo e extraindo da terra e das atividades exercidas, todos os bens
necessários sem agredir o meio ambiente e agroecossistemas da região.
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A PRÁTICA DE TÉCNICAS DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DE
ALIMENTOS PARA A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DA
SUSTENTABILIDADE.
Área Temática: área 05 – meio ambiente
Rosislene de Fátima Fontana1
Sadraque Caetano da Silva²; Adair Gallo Júnior²; Natália Regina Casanova²;
Erosania Lisboa³
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Reaproveitamento de Alimentos; Educação Ambiental;
Sustentabilidade.

Resumo: A Ingestão Diária Recomendada (IDR) é a quantidade de vitaminas,
minerais e proteínas que deve ser consumida diariamente para atender às
necessidades nutricionais da maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas
de uma população sadia (BRASIL, 1998). Na maioria das casas muitos
nutrientes se perdem quando enormes quantidades de talos e partes de
alimentos são descartados diariamente, frutas e vegetais são exemplos de
importantes fontes de elementos essenciais como os minerais, importantes
para o desenvolvimento e boa saúde do corpo humano, que são em muitos
casos descartados. No combate ao desperdício, fortalecendo o aproveitamento
integral dos alimentos visando a importância da utilização de cascas, talos e
folhas que diminui os gastos com alimentação e melhora a qualidade
nutricional do cardápio, surge a Oficina proposta pela Equipe do Projeto
Rondon presente na “Operação 2 de Julho” formando então multiplicadores
desta prática. O reaproveitamento dos alimentos foi aliado à sustentabilidade
que nesta oficina surge na ação de reaproveitar, na forma de utilizar melhor o
alimento, tornando possível a criação de novas receitas, como, por exemplo,
sucos, doces, potencializando suas qualidades nutritivas. Uma vez que a
sustentabilidade não se restringe apenas a uma ação, foi apresentado noções
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de Consumo versus Sociedade, 5’R da educação ambiental entre outros
tópicos que foram discutidos com os participantes, em seguida ocorreu a
prática onde juntos montaram e prepararam pratos com receitas que
reutilizavam totalmente os alimentos. Sendo assim, temos que é importante a
utilização de cascas, talos e folhas, pois aproveitar integralmente os alimentos
não faz bem apenas ao meio ambiente e à sociedade, mas também ao corpo e
à mente.
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AÇÃO DA JUVENTUDE NA DEFESA DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
SADIO E EQUILIBRADO E DOS DIRETOS HUMANOS
Área temática: 05 - Meio Ambiente
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5
Larissa Teodoro R. da Silva
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Maiara Aline Bagetti
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação Ambiental; Projeto Florir Toledo; PET Serviço Social
Resumo: As Oficinas Socioambientais direcionadas à Educação Ambiental para a
ação da juventude são processuais da Sala de Estudos e Informações em Políticas
Ambientais e Sustentabilidade - SEIPAS e pelo Programa de Educação Tutorial PETss, do Curso de Serviço Social – Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE, campus de Toledo, e estão concentradas nas áreas de estudos,
informações e pesquisas em meio ambiente, gestão e educação ambiental, políticas
de população, ética e sustentabilidade. Toma-se por base na implementação das
oficinas, à difusão, as políticas ambientais e documentos planetários que visam a
efetivação dos princípios da educação ambiental para sociedades equilibradas e
sustentáveis. O objetivo geral das oficinas socioambientais junto ao Projeto Florir
Toledo, com encontros semanais, foi de fomentar com os 35 jovens participantes do
período vespertino discussões das questões ambientais e da questão social
dimensionando a participação dos mesmos na defesa e proteção do meio ambiente
sadio e equilibrado e dos direitos humanos para um futuro seguro e saudável. As
atividades centraram-se em metodologias participativas, dinâmicas estimuladas a
partir de discussões de textos recortados da Agenda 21 Global - em especial o
capitulo 25, Agenda 21, Carta da Terra, filmes que reportassem para as questões
socioambientais, discussão de políticas ambientais, Declaração Universal dos
1

Docente do Curso de Serviço Social, Tutora do PET Serviço Social e Coordenadora do Projeto de Extensão em 2012 e 2013.
Docente do Curso de Serviço Social e Coordenadora do Projeto de Extensão em 2011/2012.
3
Acadêmica do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012.
4
Acadêmico do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012 e 2013.
5
Acadêmica do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012
6
Acadêmica do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012
7
Acadêmica do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012
8
Acadêmica do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012
9
Acadêmica do Curso de Serviço Social, Bolsista do PET Serviço Social e integrante do Projeto de Extensão em 2012 e 2013.
2

Direitos humanos, das Deliberações das Conferências Nacionais de Meio Ambiente,
da Política Nacional de Educação Ambiental e outros documentos de
reconhecimento nacional e internacional. O resultado que se espera são de que os
jovens compreendam a importância da promoção do direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, em uma formação cidadã.
Introdução: O presente artigo tem por finalidade expor a importância do Programa
de Educação Tutorial- PET, a Sala de Estudos e Informações em Políticas
Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS e o Projeto Florir Toledo, tanto nas suas
conexões voltadas nas discussões sobre o meio ambiente e na educação ambiental
orientando a ação da juventude na proteção do meio ambiente equilibrado e sadio e
dos direitos humanos, como também expor os resultados adquiridos pelas oficinas
ambientais. Com o aprofundamento da degradação do meio ambiente o mundo vem
sentindo as consequências desse movimento. A intensificação da utilização dos
recursos naturais do meio ambiente sem o planejamento adequado repercute no
deterioramento da qualidade de vida da população e do meio ambiente.
Compreendendo essas transformações socioambientais em nossa sociedade como
resultado da exploração dos recursos naturais se faz necessário pensar
possibilidades de enfrentamento e de intervenção nesses fatores determinantes da
estrutura da sociedade. Para tal, vale salientar a importância de programas e
projetos da comunidade acadêmica PET Serviço Social e o SEIPAS, como também
da sociedade civil Projeto Florir Toledo no entendimento das questões ambientais e
sociais. Esse reconhecimento possibilita trabalhar assuntos relevantes para a
comunidade juvenil do Florir Toledo, possibilitando-lhes entendimento do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sua participação ativa
nos processos de debate da sociedade civil. Destarte, as ações do grupo PETss
oportunizadas pela SEIPAS desenvolvem atividades de modo a estimular a
efetivação dos direitos referentes à criança e ao adolescente conforme o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA prevê, procurando também despertar nos jovens
participantes do projeto a consciência a de seus direitos e deveres, e o respeito, a
sensibilização voltadas para o meio ambiente. Proporcionando-lhes uma visão
sistêmica e crítica dos meio onde eles vivem. Portanto, se verifica a importância das
oficinas de educação ambiental na relação de desenvolvimento dos adolescentes do
Projeto Florir Toledo, mas pensar o papel da educação ambiental é pensar e refletir
os fatores determinantes que expuseram o movimento da crise ambiental. Desse
modo, a educação ambiental abrange a dimensão ético-político por que possibilita

uma reflexão crítica, consciente e transformadora a respeito ao meio ambiente.
Portanto, “A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por
finalidades a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que
possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável
de atores sociais [...]”. (LOUREIRO, 2008, p. 69). Assim, contribui para um novo
projeto societário que autonomize o indivíduo, ou seja, que o mesmo crie
consciência de entender o contexto sócio-histórico de cidadania no qual faz parte
para discutir os problemas socioambientais.

Objetivos: Objetiva-se, com as oficinas de formação em educação ambiental sobre
o tema central “Ação da juventude na defesa da proteção do meio ambiente sadio e
equilibrado e dos direitos humanos” oportunizar debates referentes às questões
ambientais,

sociais,

políticos,

direitos

fundamentais,

educação

ambiental,

sustentabilidade propiciando um espaço amplo de discussões e ações nos quais os
jovens do Projeto Florir Toledo possam apreender, questionar, propor e assumir
responsabilidades com o meio ambiente. Resulta-se assim, na ampliação das
perspectivas destes jovens no que tange à educação ambiental, ao futuro destes e
as futuras gerações. Busca-se potencializar debates de políticas e documentos que
fazem referencia a proteção do meio ambiente e a educação ambiental como acesso
para a construção da sustentabilidade do Planeta Terra, a proposição de atividades
formativas em educação ambiental e de construção de saberes ambientais, o
incentivo à discussões sobre a correlação entre as questões ambientais e o acesso
a uma sadia qualidade de vida, à educação e formação para o emprego dos
adolescentes e jovens. Estimular que os jovens se tornem centros efetivos de
atenção para a sensibilização em relação às questões ambientais, observados os
objetivos do Projeto Florir Toledo.

Detalhamento das atividades: Os procedimentos metodológicos usados na
execução das atividades foram planejadas e implementadas de forma dinâmica e
interativa com a participação do PETss, SEIPAS e pelos participantes do Projeto
Florir Toledo e demais iniciativas, como as ações implementadas no Projeto Florir
Toledo, prevendo em sua execução recursos didático-pedagógicos e materiais
acessíveis à equipe de acadêmicos, docentes e demais colaboradores do Projeto.
Viabilizadas com exposição de temas, estudos dirigidos, debates, visitas, e outras

formas metodológicas apropriadas para a aprendizagem dos conteúdos e motivação
de participação ativa dos participantes. Para facilitar o trabalho das atividades com
os jovens tivemos o cuidado de trabalhar as questões ambientais de forma lúdica e
que envolvesse os participantes do projeto, para compreensão do papel social diante
da escassez dos recursos naturais. Foram abordados e debatidos temas que
envolvesse o cotidiano dos participantes, isto é, questões que representassem e
falasse do contexto social onde estão inseridos, e de forma direta que atinge o meio
ambiente.O desenvolvimento das oficinas temáticas no Projeto Florir Toledo, cujo
público alvo se concentra em adolescentes do período vespertino, se deram do dia
12 de abril ao dia 06 de novembro de 2012. Foram realizadas as seguintes
atividades: Apresentação do grupo e atividades; Exposição sobre a “Água”;
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Agenda 21; Juventude e emprego;
Filme: Gigantes de Aço e Questionário; Carta da Terra; Filme: Um Sonho Possível;
Filme e Questionário; Bullyng e Preconceito; Reciclagem; Organização dos filmes
para outubro; Regras de Futsal; Filme: Cidade do Silêncio; Filme: Cidade do
Silêncio; Atividade dos filmes; Avaliação.
Análise e discussão: Participaram dessa forma ativamente das atividades 35
jovens inscritos no Projeto Florir Toledo – Turno: Vespertino. O Projeto juntamente
com as atividades, portanto, propicia no conjunto uma significativa melhora de
comportamento, de disciplina, de relações familiares, de amizade e promove a
educação dos jovens relacionada aos temas ambientais e de diretos humanos.
Sobretudo, inscreve-se na educação informal, uma vez que o projeto ocorre em
contra turno escolar, de defesa da garantia desses direitos fundamentais e sociais,
dentre eles, a do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da participação
coletiva na promoção do desenvolvimento sustentável. Referenciando-se nas
análises e discussões que permearam as oficinas formativas que
A educação ambiental pode suprimir muitos vazios ideológicos desse
tempo de extremismos políticos, desperdícios de recursos
ambientais, exageros de produção e consumo. A educação ambiental
opera processos que oferecem vantagens práticas, sensíveis,
palpáveis e às vezes, imediatas e muito positivas àqueles que
prezam os atos humanitários, o pensamento holístico, a
solidariedade, a saúde, o equilíbrio ambiental e a paz. Busca-se,
assim, um concerto global para a implementação desse enfoque
educacional, determinante da transformação política para a criação
de um novo mundo, calcado na sustentabilidade, cujos atores serão

cidadãos ativos, trabalhando para obtenção de soluções concretas
que visem à dignidade humana e o bem estar ambiental, através da
ação solidária comunitária. (COSTA apud RICHTER; REIS, s/d, p.
566).

Conclusão: O presente trabalho teve como propósito compreender em que medida
o Projeto Florir Toledo tem contribuído à promoção do direito fundamental ao Meio
Ambiente ecologicamente equilibrado, formação e prática cidadã dos jovens
participantes. Evidencia-se, assim, a importância do tema ambiental que vem sendo
trabalhado no Projeto Florir Toledo, como oportunidade para que os jovens
despertem o interesse em adquirir conhecimentos significativos à promoção da sua
própria condição de vida pessoal e social. Este trabalho possibilitou, portanto, a
compreensão da importância das ações desenvolvidas no Projeto Florir Toledo,
como um espaço de efetivação da Política de Juventude em conjunto com a Política
do Meio Ambiente, de forma que se desenvolva o protagonismo juvenil na promoção
de um meio ambiente saudável e sustentável.

Espera-se que com o resultado

exposto neste trabalho se compreenda a importância da promoção do direito
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a formação e a prática
cidadã da juventude. Assim, é importante considerar o comprometimento que os
projetos sociais devem ter em relação à instrumentalização de políticas sociais, a
garantia de direitos humanos fundamentais, o enfrentamento de questões
ambientais, a promoção do desenvolvimento sustentável e avaliação de seus
impactos à formação e à prática cidadã da juventude. Quanto aos bolsistas que
executam as atividades no Projeto espera-se uma formação culta, posição crítica e
de participação ativa frente às questões socioambientais. Um formador e
multiplicador de opiniões e de atitudes que promovam o bem estar dos cidadãos
com prudência no trato do meio ambiente - um lugar de interação entre aspectos
naturais e sociais. Procura-se, com respaldo nas políticas ambientais e de
desenvolvimento em tempo de consumo consciente, integradas às demais políticas
públicas setoriais, atingir as propostas do Programa de Educação Tutorial – PET
relacionando suas ações de ensino, pesquisa e extensão com o curso de Serviço
Social. Deixamos com reflexão final que
Muitos são os sonhos e desafios que permeiam o imaginário da
juventude, ou melhor, das juventudes, já que estas são plurais e
diversificadas, cada qual carregando consigo sonhos, anseios,
aspirações, angustias e esperanças. Ser jovem é ter vontade de

fazer mais, é energia. É estado de espírito e respeito à diversidade,
pois a juventude, na sua pluralidade, tem diversas tribos. Ser jovem é
antes de tudo a tentativa de compreender o mundo a nossa volta. É
nessa tentativa que surgem jovens mais preocupados com a vida do
planeta e com disposição para transformá-lo (BRASIL, MMA, 2008,
p. 17).
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Resumo: As ações socioambientais e de formação em educação ambientais da
SEIPAS, voltadas à ação de crianças, jovens e demais atores sociais, são
planejadas e executadas em conformidade ao interesse manifestado. Em 2012,
realizou-se atividades na instituição Casa de Maria, conforme sub-projeto
encaminhado a PROEX, no período de março a dezembro, sob o título: Ação
socioambiental e formação em educação ambiental: a instituição Casa de
Maria Assistência a Criança e Adolescente em defesa dos diretos humanos e
da proteção do meio ambiente, e convênio firmado para viabilização do
pagamento de bolsa a acadêmica Letícia Croce dos Santos. As atividades
executadas no projeto de extensão compreendem dentre outras iniciativas: a)
Orientações de planejamento e acompanhamento permanente das atividades com
coordenador do projeto de extensão; b) Orientações com a equipe de profissionais
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interdisciplinares, e em especial, do Serviço Social (profissional assistente social)
na instituição de desenvolvimento do projeto; c) Levantamento e organização de
material para desenvolvimento dos Trabalhos de Grupos; d) Execução dos
Trabalhos de Grupo; e) Elaboração de relatórios dos Trabalhos de Grupos; f)
Apoio às atividades ampliadas do serviço social, demais setores da instituição e
atividades de extensão do Projeto/SEIPAS; g) Participação do I Encontro InfantoJuvenil: Tema: Cuidando do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos, organizado
pelo Programa de Educação Tutorial – PET Serviço Social e pelo Projeto de
Extensão: Ação Socioambiental e Formação em Educação Ambiental da Sala de
Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS
(2011-2013), realizado no dia 04 de dezembro de 2012; h) Relatório Final.
Introdução - Fundamentos e desenvolvimento das atividades de extensão:
Baseados inicialmente nos textos legais de políticas ambientais - Política Nacional
do Meio Ambiente, de 1981; Política Nacional de Educação Ambiental, de 1999;
do texto de Lei 12.633, de 2012, que estabelece o dia 3 de junho como o Dia
Nacional da Educação Ambiental, de documentos afetos, o projeto de extensão
teve por objetivo geral: “Criar espaços de discussões e ações socioambientais nos
quais os participantes de atividades executadas pela Instituição Casa de Maria crianças, adolescentes e familiares atendidos pelo Serviço Social, conforme
atribuições que lhe cabe, possam apreender, questionar, propor e assumir
responsabilidades na proteção do meio ambiente como protagonistas de
mudanças no fomento do desenvolvimento sustentável e defesa dos diretos
humanos”. Aproxima-se assim, inicialmente, do objetivo geral definido no projeto
de extensão, do desenvolvimento e relato de atividades, a intencionalidade da
socialização, da disseminação de conhecimentos, saberes singulares e coletivos
sobre o meio ambiente e formas de preservação do ambiente de forma
sustentável através da educação ambiental – partindo-se, do fundamento
transversal dado ao conjunto da política ambiental brasileira, que a
sustentabilidade socioambiental só avança com consciência e mobilização de toda
a sociedade. Perante essa determinação, assim compreendida pela equipe, as
atividades desenvolvidas, em especial, pela acadêmica bolsista foram subsidiadas
por fundamentos teórico-metodológicos e direcionadas por meio de Trabalhos de
Grupo para melhor sistematização dos assuntos - temas, de acordo com as
características etárias, dentre outras formas e demandas que compõem a
dinâmica institucional para as atividades com as crianças e adolescentes,
familiares e comunidade local. Sendo assim, os trabalhos de grupo com crianças
e adolescentes foram alocados em 8 salas, sendo 4 no período matutino e 4 no
período vespertino, compreendidas por crianças e adolescentes de 8 à 13 anos de
idade.
Dinâmica e conteúdo das atividades formativas em educação ambiental: As
atividades foram realizadas de forma continuada (encontros semanais e/ou
quinzenal), com duração de 1h30, o espaço em que eram desenvolvidos os
trabalhos de grupo ficou disposto nas as próprias salas, no “Espaço Cultural
Arlindo Paludo” anexo a instituição (optou-se pelo teatro por ser um espaço amplo,
o que veio a facilitar o trabalho com o grupo, pois as exposições sempre eram
seguidas de dinâmicas ou exercício o que exigia então um espaço maior para
execução) e externos (participação em evento na Unioeste/Toledo), ao longo do

período de execução do projeto durante os meses de maio a dezembro de 2012.
O publico alvo atingido totalizou em média por 300 crianças e adolescentes. De
acordo com documentos institucionais, são atendidas diariamente 400 crianças e
adolescentes, no período de contra turno escolar (matutino e vespertino). A cada
turno as crianças retornam aos seus lares para convívio familiar. A instituição atua
em ampla área sócio-educativa envolvendo educação complementar à escola e ao
âmbito familiar, arte e cultura, saúde, garantia dos direitos da infância e da
adolescência, a iniciação profissional (na condição de aprendiz), o trabalho, a
renda e a justiça social. A metodologia de trabalho está centrada no conceito
básico de respeito à pessoa na afetividade e no diálogo, na busca da capacitação
da criança e da superação de suas dificuldades pessoais e sociais. Muitas das
atividades desenvolvidas foram baseadas no “Programa Criança Ecológica, da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo”, que teve como objetivo
informar e sensibilizar as crianças e adolescentes sobre os conceitos básicos da
agenda ambiental, trazendo como temas provocadores para as atitudes/mudanças
de
comportamento
pessoal
e
grupal
(http://www.criancaecologica.sp.gov.br/crianca.php)
e
em
orientações
preconizadas por documentos planetários: Ex: Carta da Terra; Agenda 21 Global;
Lei da Política de Educação Ambiental (com ênfase na educação informal,
concebida como processo de aprendizagem contínuo e incidental que se realiza
fora do esquema formal de ensino, ou seja, as atividades ou programas
organizados fora do sistema regular de ensino, com objetivos educacionais bem
definidos). O processo de aprendizado foi fundamentado/estimulado por meio de
uma grande aventura, capaz de provocar mudanças de comportamento e
despertar novas atividades. Assim, as crianças e adolescentes tiveram a
oportunidade de se “tornar um verdadeiro agente de mudança na sociedade”,
vindo de encontro ao entendimento do próprio e complexo paradigma referente ao
protagonismo infanto-juvenil.
Aproximando-se aqui, o entendimento dos
fundamentos da formação em educação ambiental que a partir de 2003
desenvolveu características pautadas na proposta inspirada na pedagogia de
Paulo Freire, que adaptadas a questões sócio ambientais implicam processos
participativos ao invés de cursos direcionados a disseminação de informações
ambientais marcadas somente de conteúdos. Com isso foi rompido o esquema
centralizador das Políticas Publicas Ambientais e foi adotada uma metodologia
participativa e descentralizada, visando formação mediante processos de caráter
inclusivo, continuado e permanente incluindo pessoas, grupos, instituições e
comunidades. As atividades desenvolvidas através do Trabalho de Grupo foram
organizadas em dois momentos: a) exposição do conteúdo/tema de forma escrita
sobre os conceitos trabalhados, dispostos em slides para as crianças e
adolescentes acompanharem visualmente e b) realização na prática através de
dinâmica ou atividades que pudessem melhor aproximar a criança ou adolescente
ao conteúdo, a fim de firmar o conteúdo exposto de uma forma divertida e mais
próxima de sua realidade. Os conteúdos trabalhados nas atividades foram: a) as
legislaturas referentes à educação ambiental, b) os componentes que ajudam a
constituir o meio ambiente, c) as plantas, d) a água, e) os animais, f) a
necessidade de preservação, g) dicas de preservação h) incentivo a mudança de
hábitos. Meio Ambiente definido e trabalhado a partir dos fundamentos da Lei nº

6.938/1981, no artigo 3ª, que fala sobre “o conjunto de condições, leis, influências
e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida
em todas as suas formas”. As atividades práticas desenvolvidas com objetivos de
fixação do conteúdo foram: a) desenhos, b) confecção de cartazes com matérias
diversos, c) labirinto, d) palavras cruzadas, e) jogo dos sete erros, f) experiência
do feijão no algodão, g) dobradura, h) dinâmica “O fim do mundo”, i) dinâmica
“Água do planeta”.
Avaliação integrada das atividades com as crianças e adolescentes na
Instituição Casa de Maria: O processo de realização das atividades ocorreu por
igual em todos os grupos trabalhados, ou seja, o planejamento das atividades
ocorria de acordo com os grupos de coletivos trabalhados semanalmente. No
decorrer do desenvolvimento das atividades, aconteceu boa participação por
grande parte das crianças e adolescentes que sempre relatavam situações vividas
em suas casas, por alguém da família ou por um vizinho ou alguém da
comunidade, fazendo um comparativo com os conteúdos que estavam sendo
expostos. Tiveram questionamentos sobre o futuro da cidade e do planeta,
exemplos das boas atitudes e perspectivas de melhora na preservação do meio
ambiente. Demais atividades institucionais desenvolvidas pelo Serviço Social e
acompanhadas pela bolsista foram igualmente consideradas essenciais ao
desenvolvimento das ações do projeto e entendimento da complexa formação e
exercício profissional contemporânea, das expressões das questões sociais e
ambientais, da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Oportunidades
de participação, avaliações, proposições integralizadas e crescimento pessoal e
institucional. Tais atividades ocorreram através da integralização das atividades
em ação de recepção, entrevistas individuais, encaminhamentos e visitas
domiciliares. Assim, os itens mencionados aproximam o desenvolvimento dado
nas atividades de extensão, de forma objetiva/resumida relatadas, aos objetivos
específicos definidos: Potencializar ações socioambientais e de formação em
educação ambiental que estimulem a participação ativa das crianças, dos
adolescentes e dos familiares nas em discussões e atitudes em defesa dos diretos
humanos e da proteção do meio ambiente, a partir da realidade local e dos
desafios da promoção do desenvolvimento local; Estimular que as crianças, os
adolescentes e familiares se tornem centros efetivos de atenção nas atividades
educativas socioambientais, trazendo seus conhecimentos, sentimentos, crenças,
contradições, para suscitar diálogos entre gerações, fortalecendo o conjunto de
ações da Instituição Assistencial Casa de Maria de Toledo; Proporcionar maior
envolvimento e conhecimento da realidade local referente às questões
socioambientais e das atividades executadas pela Instituição Casa de Maria
Assistência a Criança e Adolescente; Fortalecer a mediação e intersetorialidade
das ações interventivas na área de assistência social voltada à criança e ao
adolescente com as políticas ambientais; Oportunizar a ampliação dos contatos,
ações, monitoramento e avaliação de atividades executadas pela Casa de Maria
com as famílias atendidas com a execução de Oficinas Formativas em Educação
Ambiental e atividades correlatas; Estimular a parceria de projeto de extensão
universitária com a participação de docente e acadêmicos da UNIOESTE com as
ações desenvolvidas por profissionais assistentes sociais e acadêmicos
estagiários de Serviço Social e extensionistas. Bem como com a equipe

multiprofissional e Direção da Instituição Casa de Maria Assistência a Criança e
Adolescente. Destaca-se aqui, que o publico externo da Casa de Maria faz parte
do território geográfico do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS II –
Jardim Europa, onde no mesmo espaço se concentra vários Centros de
Atendimento as necessidades básicas dos cidadãos como: Escola de Ensino
Fundamental e Médio com curso técnico, Centro Municipal de Educação Infantil,
Centro Esportivo, Unidade Básica de Saúde e Restaurante Popular. A Casa de
Maria em parceria com outros órgãos possibilita o desenvolvimento de um
trabalho na Política de Assistência Social e na Política da Criança e do
Adolescente, visando atendimento as crianças e adolescentes provenientes de
famílias desempregadas e trabalhadores de baixa renda; crianças e adolescentes
em situação de rua e prostituição; desprotegidos do amparo familiar e/ou
encaminhados pelo Ministério Público; bem como os familiares das crianças e dos
adolescentes e de pessoas da comunidade onde a entidade está inserida. Sobre o
bairro Jardim Europa, em especial, destaca-se que o mesmo apresenta uma
característica ambiental: um dos seus limites territoriais é margeado pelo Rio
Toledo, que nasce no município e corta a área urbana da cidade de Toledo. Um
importante e estratégico recurso hídrico destinado ao abastecimento de água à
população pela Sanepar, e objeto de projetos ambientais de preservação
ambiental na Bacia do Paraná 3, conforme dados disponibilizados em órgãos
municipais; estaduais e parcerias. Com essas características fundou-se uma
abordagem sobre um meio ambiente ecologicamente equilibrado, onde a proteção
ambiental, abrangendo a preservação da natureza em todos os elementos
essências à vida humana e à manutenção do equilíbrio ecológico, visa tutelar a
qualidade do meio ambiente em função da qualidade de vida, como uma forma de
direito fundamental a pessoa humana. Assim, necessita-se assegurar à juventude
um futuro seguro e saudável, o que inclui um meio ambiente de qualidade. A
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em seu
Capítulo 25, fala da Infância e da Juventude no Desenvolvimento Sustentável,
ressaltando que é preciso conscientizar desde cedo, educando para hábitos
sustentáveis para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras.
Durante o período de desenvolvimento do projeto a recepção por meio do
atendimento às famílias da comunidade referentes às entrevistas feitas com as
famílias da comunidade que tinham o intuito de vincular suas crianças ou
adolescentes a instituição, apresentação do espaço da instituição e suas
atividades para diversos grupos dos municípios (universitários, estudantes de
escolas locais, visitantes, dentre outros). Dentre as visitas realizadas e que
ocorreram nos limites dos bairros, se observou à precariedade de serviços e
infraestrutura do saneamento básico, referente a esgoto, escoamento indevido de
água, acumulo de lixo e mau cuidado com animais domésticos. Concebendo-se
por saneamento básico, conforme disposto na Política Nacional de Saneamento
Básico Lei Nº 11.445 de 2007 no seu art. 3º o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável:
constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao
abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais
e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: constituído
pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Considerações Finais: O publico alvo atingido totalizou em torno de 350
atendimentos divididos entre crianças e adolescentes, seus familiares e
comunidade em geral. A aproximação com o Serviço Social da Instituição no
intuído de aprimoramento da formação e exercício profissional ocorreu,
principalmente, através dos itens elencados e da possibilidade de contribuição dos
profissionais do Serviço Social ao desafio da sustentabilidade, que foram de
grande importância no processo de formação profissional e possibilidades de
ampliação das ações e projetos institucionais, sobretudo, com maior
intersetorialidade entre as políticas públicas de assistência social, atendimento a
criança e adolescente e proteção do meio ambiente, como direitos fundamentais
sociais – direitos humanos. Por último, registra-se a participação de 15 crianças e
adolescentes no Encontro Infanto-Juvenil: Tema: Cuidando do Meio Ambiente e
dos Direitos Humanos, organizado pelo Programa de Educação Tutorial – PET
Serviço Social e pelo Projeto de Extensão: Ação Socioambiental e Formação em
Educação Ambiental da Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e
Sustentabilidade - SEIPAS, realizado no dia 04 de dezembro de 2012, no
Miniauditório do campus da Unioeste/Toledo. A aproximação com o Serviço Social
da Instituição no intuído de aprimoramento da formação e exercício profissional
ocorreu, através dos relatos apresentados e da possibilidade de contribuição dos
profissionais do Serviço Social ao desafio da sustentabilidade, que foram de
grande importância no processo de formação profissional e possibilidades de
ampliação das ações e projetos institucionais. Sobretudo, com maior
intersetorialidade entre as políticas públicas de assistência social, atendimento a
criança e adolescente e proteção do meio ambiente, como direitos fundamentais
sociais – direitos humanos. No conjunto de atividades desenvolvidas deu-se a
observância permanente (ética, teórico-metodológica e política formativa que cabe
a extensão universitária), reconhecendo as possibilidades e limites colocados e,
os permanentes espaços de diálogo, de conhecimento, de troca de saberes e de
novas proposições que emergem na superação da cotidianidade. Instigando e
exigindo particulares modos de fazer, metodologias e procedimentos adequados a
partir de reflexões de acordo com a demanda existente.
Referência Bibliográfica:
TOLEDO. Ação socioambiental e formação em educação ambiental da Sala
de Estudos e Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade –
SEIPAS – Ano 2011-2013. FABRIS, Diuslene Rodrigues (Coordenadora).
UNIOESTE/Curso de Serviço Social/CCSA, Toledo, 2011.
TOLEDO. Ação socioambiental e formação em educação ambiental: a
instituição Casa de Maria Assistência a Criança e Adolescente em defesa
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Renate von Borstel (Coordenadora do Projeto de Extensão). UNIOESTE/Curso de
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ANÁLISE CRÍTICA DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

Área Temática: 05 - Meio Ambiente.
Roney Carlos Becker1
Oscar Gomes Figueiredo Junior2
Modalidade de Apresentação – Pôster.
Palavras-Chave: Meio Ambiente, Responsabilidade, Recepção.
Resumo: Os Direitos Fundamentais, assim entendidos aqueles inerentes à
sobrevivência e convívio adequado do homem em comunidade, especialmente
em um Estado Democrático de Direito, não estão elencados apenas no Artigo
5° da nossa Constituição, não se tratando, portanto, de um rol exaustivo
(numerus clausus). Exemplo disso é o Direito de todos ao Meio Ambiente
ecologicamente equilibrado (Artigo 225, CF), alvo de uma tutela difusa pelo
Legislador, estabelecendo o dever tanto do Estado quanto dos particulares na
sua defesa e preservação.
Apesar de inovar, dedicando um Título inteiro à tutela ambiental, a Constituição
de 1988 não foi exaustiva, recepcionando a Lei de Política Nacional do Meio
Ambiente. A Lei 6.938/81, em seu Artigo 14, §1°, estabelece a
Responsabilidade Objetiva quando da ocorrência de um Dano Ambiental, ou
seja, aquela responsabilidade onde o dever de indenizar surge independente
da existência de culpa, bastando somente a existência do nexo causal entre o
dano e a conduta do agente responsável. Para reforçar o sentido desta
Responsabilidade Objetiva, inseriu-se no Artigo 225, §3° da nossa Constituição
a tríplice responsabilidade, todas independentes: Penal, Civil e Administrativa.
Neste sentido de responsabilização objetiva (Teoria do Risco Integral – Artigo
927, Parágrafo Único, Código Civil) e norteado pelos princípios da prevenção e
precaução, sobretudo pelo princípio do poluidor pagador, o qual estabelece ao
poluidor o dever de recuperar/indenizar os danos causados (Artigo 4°, VII, Lei
6.938/81), a responsabilização subjetiva administrativa estampada no Artigo
72, §3° da Lei dos Crimes Ambientais (9.605/98), pautando-se nos paradigmas
da negligência e dolo, não estaria em choque com a atual Constituição? Tratase assim de norma não recepcionada!
De uma forma geral, o referido estudo paraleliza o Art. 72, §3° da Lei 9.605/98
com os ditames Constitucionais e principiológicos afetos à área ambiental,
discutindo a sua não recepção pela atual Constituição. Com este escopo,
valemo-nos de uma abordagem qualitativa, sobretudo documental.
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Apicultura

Área Temática: ÁREA 05 - MEIO AMBIENTE;
Rosislene de Fátima Fontana1
Dieisson Gregory Grunevald²; Marcos Felipe Leal Martins²; Sadraque Caetano da
Silva²; Adair Gallo Junior²; Charles Giovane de Salles²; Luiz Cássio Melo dos
Santos²; Lívia Maria Lemos Hoepers²; Natália Regina Casanova²;
Erosania Lisboa³
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Apicultura; agronegócio; mel.
Resumo: A apicultura refere-se à prática da criação de abelhas para obtenção, a
partir do néctar das flores, do mel e outros produtos derivados (OLIVEIRA; SEABRA,
2006), como geléia real, pólen, apitoxina, cera e própolis. O mel é o principal produto
das abelhas no Brasil, onde a produção e comercialização destes outros produtos
ainda são reduzidas. A prática apícola é uma das raras atividades que promove
simultaneamente os fatores econômico, social e ambiental para a melhoria da
qualidade de vida de uma população (REVISTA RURAL, 2008). A sustentabilidade
da apicultura se dá graças ao importante papel polinizador exercido pelas abelhas.
Segundo Pereira (2003) o Brasil apresenta características especiais de flora e clima
que lhe conferem um potencial fabuloso para a atividade apícola, ainda pouco
explorado. A Oficina de apicultura proposta pela equipe da “Operação 2 de Julho” do
Projeto Rondon na município de Capim Grosso – BA priorizou o contato direto com
os pequenos produtores em forma de conversas, debates e apoio tecnológico
(multimídia) , apresentando-lhes as vantagens de se produzir além do mel, os outros
produtos acima citados. Foi discutido sobre a viabilidade da construção de um
entreposto dos produtos de abelhas (EPA), tendo em vista que o mel era processado
em uma cidade vizinha para então somente retornar ao município para ser
comercializado, aumentando assim o lucro, pois os custos com transporte e
processamento diminuem. Também foi discutida sobre a possibilidade de se fazer
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uma feira exclusivamente do mel, com o objetivo de divulgar o próprio produto e
estimular o consumo, que no Brasil ainda é baixíssimo quando comparado com
outros países. Tal estimulo ao consumo poderia acontecer ao mostrar para a
população que todos os produtos da atividade apícola possuem propriedades
medicinais comprovadas representando assim um ponto positivo no quesito
marketing. A feira disponibilizaria aos seus consumidores o mel e outros produtos,
além de culinária a base do mel, como por exemplo, bolacha, pudim, bolo de mel,
entre outros.
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AVALIAÇÃO DA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO UTILIZADA EM PROPRIEDADES
RURAIS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Área Temática: Meio Ambiente
Mônica Lady Fiorese1 (Coordenadora)
Paula Cristine Nogueira2, Dayandra T. Kaefer Endler 2, Karen Andressa P. Viar2,
Dahiane G. Cecchin Gebert2, Veronice Slusarski Santana3, Salah Din M. Hasan3
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Qualidade microbiológica da água; contaminação de alimentos;
coliformes.
Resumo: Geralmente, a água utilizada na irrigação de verduras é proveniente de
rios, córregos, lagos ou poços adjacentes às hortas, sendo raramente encontrada a
utilização de água de abastecimento público, devido principalmente ao seu alto
custo. Portanto, a água destinada à irrigação é transportada através de bombas ou
canais desde o rio e riacho até as hortas, sem qualquer tratamento prévio, podendo
vir a ser uma fonte potencial de enteropatógenos para o vegetal que será irrigado. As
águas destinadas à irrigação são fontes originais de contaminação quando
comportam grande quantidade de microrganismos, como coliformes de origem fecal,
aeromonas, salmonelas, parasitas intestinais entre outros. Entretanto, alimentos que
estão em contato direto com águas contaminadas e são consumidos crus constituem
fontes prováveis desses microrganismos e merecem especial atenção,
principalmente nos países em desenvolvimento, onde o estado nutricional da
população é precário, interferindo diretamente nas condições imunológicas dos
indivíduos (PACHECO et al., 2002). Considerando a importância da segurança
alimentar e atualidade do tema em questão, este trabalho objetiva avaliar a
qualidade da água de irrigação das propriedades rurais do munícipio de Toledo –
PR, além de conscientização sobre agrotóxicos e boas práticas de higiene no
manuseio de alimentos. Pretende-se realizar coletas de água de irrigação em cada
propriedade em períodos diferentes, durante um ano e fazer análises físico-quimicas
e microbiológicas para monitoramento da qualidade da água.
Referências:
PACHECO M.S.R. et al. Condições higiênicos–sanitárias de verduras comercializadas no
Ceagesp de Sorocaba–SP. Higiene Alimentar, São Paulo, v. 16, n.101, p.50-51, 2002.
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AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO DE LEVEDURA PROBIÓTICA EM
RESÍDUO DE SORO DE QUEIJO
Coordenador: Mônica Lady Fiorese
Ministrante: Matheus da Silva Lucas
Colaboradores: Matheus da Silva Lucas, Grettya Maria Assunção, Juliana
Passamani Sandri, Karine de Andrade, Millene Viana Prado, Salah Din Mahmud
Hasan, Ana Cecilia Ferruzzi, Franciny Amaral
Área Temática: Área 5 - Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Pôster
Palavras-Chave: resíduo de soro de queijo; levedura probiótica; processos
fermentativos.
Aproximadamente um terço da produção de leite nacional destina-se a produção de
queijo, uma vez que somos o quinto maior produtor mundial de leite. Em 2010 a
produção de queijo passou de 800 mil toneladas. O soro de queijo é um líquido
remanescente do processo de fabricação de queijos e representa aproximadamente
90% do total do volume do leite empregado, retendo cerca de 55% dos seus
nutrientes. Os componentes principais do soro de queijo são a lactose em maior
proporção, proteínas, ácidos, lipídeos e sais minerais. Tratando-se de um poluente
em potencial, pois, na maioria dos casos o soro é descartado no solo e corpos
d’água, e ao mesmo tempo um substrato rico em fontes de carbono e outros
nutrientes, o soro de queijo se torna um substrato atraente para sua utilização em
processos fermentativos, agregando-se valor ao mesmo e concomitantemente
reduzindo a sua alta carga orgânica, com valores de DQO e DBO respectivamente
de 50000-80000 ppm e 40000-60000 ppm, sendo 90% destes total devido à lactose.
O permeado de soro por sua vez, é um subproduto obtido quando o soro de queijo é
ultrafiltrado para concentrar a proteína do soro, as proteínas do soro ficaram retidas,
enquanto pequenas moléculas como lactose e sais passam através da membrana.
Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos visando a utilização deste resíduo de
soro de leite como fonte de nutrientes para o consumo humano na forma de
probióticos. As leveduras probióticas vêm sendo uma excelente solução, pois elas
consomem parte destes nutrientes presentes no resíduo e o transformam em
proteína microbiana, assim, diminui os elevados níveis de DQO e DBO, evitando
custos referentes ao tratamento do efluente, e geram ainda um subproduto de alto
valor agregado. Estas leveduras são utilizadas como preparações farmacêuticas ou

produtos fermentados. Em adição ao seu valor nutritivo, as leveduras modulam
beneficamente os distúrbios do ecossistema gastrointestinal. O foco desse estudo foi
avaliar o crescimento da levedura S. boulardii em resíduo de soro de leite, buscando
assim, utilizar um meio rico nutricionalmente e de baixo custo, diminuindo os custos
referentes ao processo de fabricação e também do tratamento deste efluente, além
da obtenção de um produto final com alto valor agregado.
Formas de Contato: mlfiorese@gmail.com (3379-7057)

BENEFÍCIOS DA INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA PARA UMA
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

Área Temática: Meio Ambiente
Fábio Corbari1
Edleusa Pereira Seidel2; Armin Feiden; Graziely Godoy; Elson Lopes Dias; Matheus
Franke Cornélio; Willian dos Reis; Alisson Daroda Cassiano; Danimar Dalla Rosa;
Thomas Favaretto Bueno; Vanessa Aline Egewarth; Anderson Luis Heling; Vinicius
Mattia; Andressa Salamoni; Arthur Maurício Eckert; Tatiane Camila Wisch; Fabiola
Allein; Thaisa Munarin de Lima;
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: conservação; manejo; proteção
Resumo: O sistema de Integração Lavoura Pecuária (ILP) consiste de diferentes sistemas
produtivos de grãos, fibras, madeira, carne, leite e agroenergia, implantados na mesma área,
em consórcio, em rotação ou em sucessão de culturas, envolvendo o plantio, principalmente,
de grãos, e a implantação ou recuperação de pastagens.
O sistema de ILP aperfeiçoa o uso do solo, com aumento da produção de grãos em áreas
geralmente cultivadas com pastagens, e aumentando a produtividade das pastagens em
decorrência da sua renovação ou aproveitamento da adubação residual da lavoura de grãos.
Aliada a práticas conservacionistas, se constitui em uma alternativa econômica e sustentável
para recuperar áreas degradadas, como pastagens com baixa produção de forragens e lavouras
com problemas de produtividade. Esse sistema também busca a redução de custos, pois as
lavouras são utilizadas com vista que a produção de grãos pague, pelo menos em parte, os
custos, da recuperação ou da reforma das pastagens, além de melhorar as condições físicas e
biológicas do solo e diminuir a dependência por insumos externos, já que a pastagem
recuperada ou reformada no sistema ILP, passa a contribuir em maior proporção na dieta dos
animais e na maioria das vezes o próprio grão produzido na propriedade é usado na produção
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de ração, diminuindo a necessidade de aquisição no mercado.
Embora seja praticado há muito tempo nas propriedades familiares, o Sistema Integração
Lavoura-Pecuária ainda apresenta muitos erros de interpretação e de aplicação dos seus
conceitos básicos na prática.
Portanto, o presente projeto pretende passar informações práticas para condução do Sistema
Integração Lavoura-Pecuária com grande ênfase e preocupação em esclarecer os principais
tabus e entraves que dificultam a utilização e impedem a maximização dos efeitos positivos
desse sistema, mostrando aos produtores que a implantação desse sistema em agriculturas
familiares auxilia na obtenção de uma agricultura sustentável.

BIOCONVERSÃO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS POR MICROORGANISMOS DO BIOMA AMAZÔNICO
Área Temática: Meio Ambiente
Salah Din Mahmud Hasan1(Coordenador)
Karen Andressa Pelle Viar2, Dahiane Gabriela Cecchin Gebert2, Thiago Bernardi da
Silva2, Isabela Furquim Marra2, Fabiano Bisinella Scheufele3, Mônica Lady Fiorese4
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Resíduos lignocelulósicos; Celulases; Fungos da Amazônia.
Resumo: A biomassa lignocelulósica contêm altos teores de celulose e outros
polissacarídeos em sua constituição química, podendo ser hidrolisados em açúcares
fermentescíveis. A geração de resíduos agroindustriais anual tem crescido
resultando no acúmulo de resíduos que contribuem para a poluição do meio
ambiente e na perda de materiais que possuem potencial na bioconversão a
produtos de alto valor agregado, como por exemplo, biocombustíveis.
Recentemente, há a necessidade de fontes energéticas de origem renovável, devido
à diminuição dos combustíveis fósseis, viabilizando a conversão das biomassas
lignocelulósicas via enzimas hidrolíticas (SINGHANIA et al., 2010). O objetivo deste
trabalho é avaliar a produção de enzimas celulases por fungos lignocelulolíticos
provenientes do bioma amazônico visando a bioconversão de resíduos
agroindustriais. Diferentes fermentações serão realizadas, tanto em meio submerso
quanto em estado sólido, através das quais serão selecionados os micro-organismos
com melhor capacidade produtiva de celulases. Estuda-se também a influência de
parâmetros como pH, utilização de diferentes compostos indutores, aeração e
agitação, além do tratamento alcalino oxidativo do bagaço de cana. Espera-se obter
as cepas de fungos do bioma amazônico que apresentem potencial na produção de
novas enzimas celulases de elevado valor comercial.
Referências:
SINGHANIA R. R. et al. Advancement and comparative profiles in the production
technologies using solid-state and submerged fermentation for microbial cellulases. Enzyme
and Microbial Technology, v.46, p.541–549, 2010.
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BOAS PRÁTICAS NA MANIPULÇÃO DE ALIMENTOS E HIGIENIZAÇÃO:
MUDANÇAS DE CONDUTA, HIGIENE ALIMENTAR E QUALIDADE
NUTRICIONAL.
Área Temática: área 05 – meio ambiente
Rosislene de Fátima Fontana1
Sadraque Caetano da Silva²; Natalia Regina Casanova²; Charles Giovane de
Salles²; Erosania Lisboa³
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: manipulação de alimentos; higienização; educação ambiental.

Resumo: A alimentação é considerada como uma das mais importantes
atividades dos seres humanos, a produção de energia é garantida pelos seres
vivos autótrofos através da fotossíntese, e, em segundo lugar, pelo que se
denomina de alimentação, ou seja, a capacidade que os seres heterótrofos
possuem de captura e digestão dos alimentos necessários para a sua
sobrevivência. Desde os primórdios o ser humano se organizou para a
obtenção de seu sustento, alimentar-se então, engloba vários aspectos que vai
desde a obtenção do alimento até seu preparo e transformação em refeições.
No Brasil, segundo dados da Análise Epidemiológica dos Surtos de Doenças
Transmitidas por Alimentos, no período de 2000 a 2011, 51,8% (3746 casos)
dos locais de ocorrências tiveram origem domiciliar (BRASIL, 2011). Todo
alimento é passível de se comportar como veículo de transmissão de doenças
devido a: contaminação por produtos químicos, como defensivos agrícolas;
toxinas naturais presentes nos alimentos; parasitas como amebas, tênias e
vermes; microrganismos como bactérias, fungos e vírus, e em muitos casos a
população não teve contato com práticas que reduz a incidência de doença e
preparo de alimentos isento de patógenos, dificultando então a mudança de
condutas em relação à higiene no preparo de alimentos. Tendo em vista o
exposto os cuidados na manipulação dos alimentos, nos domicílios,
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representam, hoje, importante etapa para reduzir a incidência de doenças.
Surge então à oficina proposta pela equipe da “Operação 2 de Julho” do
Projeto Rondon, onde foi trabalhado e apresentado os seguintes tópicos:
agrotóxico nos alimentos, pré-preparo de alimentos, alimentos regionais,
aproveitamento de alimentos, sobras versus restos, armazenamento de
alimentos, princípios gerais das conservação de alimentos e as dinâmicas:
lavagem das mãos e lavagem dos alimentos. Uma vez que os domicílios são
elo fundamental para prevenir as doenças transmitidas por alimentos à
comunidade foi sensibilizada sobre as medidas necessárias para prevenir
doenças e adoção de boas práticas na manipulação de alimentos.
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Resumo:
O objetivo deste trabalho foi difundir o controle biologico de conservação,
estabelecendo em uma propriedade unidades modelos desse sistema e formar
recursos humanos (acadêmicos) capacitados para atuarem na area de controle
biologico e na assistencia tecnica junto aos agricultores organicos, bem como no
reconhecimento dos insetos benéficos para controle de pragas que ocorrem
naturalmente na propriedade. O projeto foi executado de forma participativa em uma
propriedade agroecológica do senhor Paulo Spech, localizada no município de São
Pedro do Iguaçu, com produção de plantas medicinais, olerícolas e tomate em
cultivo protegido. O trabalho foi realizado sem interferir na dinâmica e planejamento
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de plantio do agricultor, sendo as estratégias de conservação e manutenção dos
inimigos naturais implantadas em conformidade com esse planejamento, em áreas
de bordadura não utilizada para plantio comercial. As estratégias foram adotadas
considerando a logística de produção e de deslocamento até a propriedade. Foram
priorizadas estratégias voltadas ao fornecimento de alimento alternativo (néctar e
pólen) e abrigo aos inimigos naturais, tais como o plantio de flores, de plantas
banqueiras, de plantas com hidatódios e o plantio consorciado. Como resultado
houve a mudança do manejo do agricultor, sendo que este passou a adotar tais
estratégias e a difundi-las junto a sua Associação de Produtores. A propriedade tem
recebido várias visitas de outros agricultores e grupos ligados à agricultura orgânica,
na qual o produtor, além das suas atividades rotineira de produção, apresenta as
estratégias do controle biológico de conservação. Como o projeto envolveu vários
acadêmicos foi possível formar recursos humanos no controle biológico de
conservação e na interação dos acadêmicos com o agricultor.

Contexto da ação

A região Oeste do Paraná, constituída por 45 municípios, corresponde a 12,3%
da população total do Estado, deste 19,5 % encontra-se na área rural. Em alguns
municípios a população rural corresponde a mais de 40% da população, como é o
caso dos municípios de Mercedes (64%), sendo que no município de Marechal
Cândido Rondon esse percentual fica em torno de 24 % (IBGE, 2013).
Desenvolvida a partir de uma colonização diferenciada, onde as companhias
colonizadoras buscaram trazer famílias com histórico de agricultura familiar, essa
região caracteriza-se pelas pequenas propriedades. A região caracteriza-se pela
diversificação na produção agrícola. Além de grãos (soja, milho e trigo), cultivados
em maior proporção, a região tem uma significativa produção de mandioca e
olerícolas. Apresenta também um elevado plantel de suínos, frangos e bovinos de
corte e leite.
A tecnificação da agricultura regional tem causado elevado impacto de
agroquímicos, uma vez que praticamente todas as culturas são alvos de aplicações
excessivas de insumos e defensivos agrícolas, aumentando os custos de produção,
a exposição do produtor a esses produtos, os resíduos nos alimentos, no solo e nas

águas. Portanto, atualmente um dos grandes desafios para agropecuária da região
está centrado na implantação de ações que promovam a geração de tecnologias
voltadas para agricultura familiar, tornando-a sustentável, agregando valor ao
produto e diminuindo os custos de produção, os quais são necessários para
promover a sobrevivência e permanência do homem no campo com qualidade de
vida em consonância com o meio ambiente.
Nesse contexto surgem as agriculturas de base ecológicas, principalmente a
agricultura orgânica, estimulada na região, buscando maior rentabilidade ao
agricultor, pela agregação de valor ao seu produto, na ordem de 30 a 50% e custos
de produção de cerca de 10 a 15% menores que os produtos convencionais, em
função do não uso de adubos químicos sintéticos e agrotóxicos. Contudo, embora
seja uma excelente opção para o pequeno produtor, esse sistema de produção
agropecuária encontra sérias dificuldades no tocante ao desenvolvimento, validação
e difusão de tecnologias e sistemas apropriados e na assistência técnica
especializada.
Dentre as tecnologias de baixo impacto no controle de insetos pragas tem-se o
controle biológico, sendo este um dos alicerces do manejo integrado de pragas. Em
nível mundial a adoção destes métodos vem crescendo nos últimos anos, seja pela
pressão dos consumidores por produtos limpos, livres de resíduos de agrotóxicos ou
pela necessidade de redução dos impactos ambientais.
No Brasil esse método vem sendo demandado, tanto pelas agriculturas de
base ecológica, como pela agricultura convencional, buscando reduzir a carga de
agroquímicos utilizados para controle de insetos pragas. Contudo, poucas são as
empresas que produzem e comercializam agentes de controle biológico, deixando
assim o agricultor sem opção na hora de selecionar um agente de controle
conhecidamente eficiente.

Dentre os vários motivos que

levam

a

baixa

disponibilidade de agente de controle biológico no mercado nacional, destacam-se
os entraves da legislação e a falta de interesse dos grandes conglomerados
financeiros ligados ao agronegócio.
Visando contornar essa dificuldade de disponibilidade, torna-se fundamental a
manutenção e conservação dos inimigos naturais já presentes no ambiente, o
chamado controle biológico de conservação. Estima-se que mais de 90% das
espécies de insetos herbívoros sejam mantidos sobre controle pelos agentes de
controle biológicos que ocorrem naturalmente (VAN LANTEREN, 2000), não sendo

consideradas pragas.
Portanto, este projeto visou difundir o controle biológico de conservação,
implantando em uma propriedade unidades modelos desse sistema e formar
recursos humanos (acadêmicos) capacitados para atuarem na area de controle
biologico e na assistencia tecnica junto aos agricultores organicos, bem como no
reconhecimento dos insetos benéficos para controle de pragas que ocorrem
naturalmente na propriedade.

Detalhamento das atividades

O

projeto

foi

executado

de

forma

participativa

em

um

agricultor

agroecológico, o senhor Paulo Spech, que produz plantas medicinais, frutíferas e
hortaliças, tendo também tomate em cultivo protegido. Sua propriedade está
localizada a 24º58´33.32”S e 53º51´59.61”O, no município de São Pedro do
Iguaçu/PR.
Para seleção da propriedade foram considerando algumas características da
propriedade e do agricultor, tais como: o agricultor é líder e participativo dentre os
agricultores agroecológicos da região; a propriedade tem diversificação de produção;
embora produtiva, a propriedade não apresentava nenhuma estratégia de
conservação dos inimigos naturais e por fim o fato do agricultor ser receptivo a
novas propostas de manejo e ter aceitado a realização do projeto em sua
propriedade.
Em conjunto com o agricultor, foram traçadas estratégias para a realização das
atividades, optando-se por não interferir na dinâmica e planejamento de plantio do
agricultor, fazendo uso de pequenas áreas não cultivadas, geralmente na bordadura
das áreas produtivas, para estabelecer áreas de refúgio e alimento alternativo
(néctar, exsudatos de plantas e pólen) aos inimigos naturais de forma a manter estes
próximos aos cultivos.
A estratégia básica para a estabelecimento de alimento alternativo e refúgio foi
implantar áreas com flores, plantas banqueiras, plantas com hidatódios, isoladas ou
consorciadas com os cultivos. As espécies foram escolhidas de acordo com a
exigência dos inimigos naturais, resistência, ciclo e pincipalmente pelo fato de, após
introduzidas, nascem espontaneamente, sem a necessidade do agricultor voltar a
fazer o plantio. As mudas foram produzidas em estufas na universidade e na área do

agricultor. Algumas espécies, principalmente de adubos verdes, foram plantadas
diretamente nos locais destinados a estas. As principais plantas escolhidas foram os
girassóis (vários tipos), tagetes (anão e gigante), dálias, margaridas (vários tipos),
ervilhaca peluda, crotalárias (várias espécies), guandu e mamona. Alguns exemplos
destes plantios são mostrados na figura 1.

Figura 1. Plantio de áreas de flores para manutenção de inimigos naturais

Analises e discussões

A condução da proposta de forma participativa possibilitou um amplo
envolvimento de toda a família em todas as etapas. O agricultor passou a produzir
mudas e introduzir diferentes manejos de suas áreas produtivas em função da
conservação dos inimigos naturais, tendo como exemplo, além do plantio de flores, o
mesmo passou a fazer em sua área de frutífera, roçadas alternadas visando sempre
oferecer áreas de refúgio aos inimigos naturais, sem que houvesse prejuízo à
produção, pois o mesmo não deixava as plantas espontâneas crescerem muito,
porém sempre mantendo uma linha com estas em maior porte.
A propriedade tem recebido várias visitas de outros agricultores e grupos
ligados à agricultura orgânica, onde o produtor, além das atividades rotineiras de
produção, apresenta o trabalho de conservação dos inimigos naturais, fazendo a
difusão do mesmo.
Outro ponto positivo foi o envolvimento de vários acadêmicos nas atividades,

inclusive de outros projetos, permitindo, além da qualificação destes, a interação
entre projetos.

Considerações finais

O projeto demandou a participação de vários acadêmicos na execução das
atividades atingindo, portanto, o objetivo de formar recursos humanos e de
possibilitar a interação destes com os agricultores. Em algumas ocasiões passou-se
o dia na propriedade, almoçando junto com a família do agricultor, possibilitando total
interação.
Para o agricultor, considerando seu perfil, foi um bom aprendizado, levando
este a tomar a iniciativa de adotar estratégias para favorecer os inimigos naturais em
sua propriedade e de difundir para os demais agricultores.
Além da interação entre os atores, foi possível fazer uma interação entre
projetos, com o projeto aprovado junto ao CNPq, visando formar na Unioeste o
Núcleo de Agroecologia.
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RESUMO: A contaminação do solo e da água no meio rural, inclusive nos ambientes
escolares é comum e tão preocupante quanto nas áreas urbanas. A disposição
incorreta de resíduos sólidos e líquidos no meio ambiente é o principal agente de
contaminação, pois na maioria das vezes são lançados a céu aberto pela falta de
saneamento básico, tornando-se constantes fontes de poluição. O ambiente escolar,
quando não dispõe de um adequado sistema sanitário pode ser foco de disseminação
de doenças, e apresentar sério risco à saúde pública, uma vez que concentra grande
número de pessoas, principalmente crianças, que podem ter contato com os focos de
contaminação. Diante do exposto, a UNIPAMPA, por intermédio da Secretaria Municipal
de Educação (SEME) de São Gabriel, visou, através deste trabalho, avaliar as
estruturas e aspectos relacionados às formas de descarte de efluentes e propor ações
de melhorias na escola em questão. Esse trabalho é parte do projeto Caracterização
higiênico-sanitaria e Educação Ambiental em escolas Pólo da zona rural de São Gabriel
- RS, e foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ernesto José
Annoni – Cerrito, distrito de Catuçaba. A caracterização foi feita através de observações
in loco, entrevistas e registros fotográficos. Através das informações e características
observadas, diagnosticou-se que os efluentes, tanto da cozinha como dos banheiros,
são lançados sem tratamento prévio, diretamente na superfície do solo. Com isso, a
exposição de contaminantes põe em risco a saúde das crianças e dos funcionários,
além de poluir visualmente e com mau cheiro. Foram diagnosticados vários problemas
estruturais e por fim, o lançamento de esgoto bruto diretamente na mata adjacente à

escola. Baseado no diagnóstico, a escola pode ser considerada vulnerável à
contaminação das crianças. Contudo, os problemas evidenciados podem ser facilmente
solucionados, através de propostas simples e de baixo custo. O tratamento dos
efluentes sugerido para a escola compreende a adequação das estruturas e construção
de uma fossa séptica para tratamento primário, seguida de um sistema de tratamento
por zona de raízes. Este sistema é de fácil implantação e pode servir de modelo de
sistemas alternativos de tratamento de efluentes em pequena escala. A partir dos
resultados obtidos neste projeto-piloto, percebeu-se a necessidade e viabilidade de
expansão às demais escolas pólo do município.
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Resumo
Este projeto tem como objetivo fazer um estudo de viabilidade econômica para
implantação da Unidade de Saneamento Ambiental Energeticamente Sustentável do
Programa Entre Rios do Oeste - Paraná. O Programa Entre Rios do Oeste prevê o
tratamento da biomassa presente nos resíduos sólidos urbanos, nos esgotos
domésticos e também nos dejetos animais produzidos pela pecuária (aves, suínos e
bovinos), representa uma proposta de saneamento que integra o ambiente urbano e
rural. A implantação do Programa, bem como operacionalização dos projetos de
saneamento, se viabilizará por meio do aproveitamento energético do biogás gerado
pelo processo de tratamento da biomassa residual existente no município,
permitindo a produção e a comercialização de: energia térmica; energia elétrica;
biometano veicular; e, biometano residencial. O trabalho está sendo realizado
através de pesquisa junto às propriedades rurais e prefeitura com vistas a levantar o
potencial de dejetos animais e resíduo sólido urbano para geração de energia. Os
dados serão tratados através de estatística descritiva. A viabilidade do projeto será
1

Doutor em Economia, Professor e Pesquisador do Curso de Economia/CCSA/Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (UNIOESTE)/Cascavel-PR – E-mail: ronaldo.bulhoes@unioeste.br.
2
Graduando em Economia/CCSA/Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)/
Cascavel-PR - E-mail: willian@imelros.com.br.
3
Graduado em Economia CCSA/Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)/CascavelPR - E-mail: marcelo@imelros.com.br.
4
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Energia na Agricultura/ Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (UNIOESTE)/Cascavel-PR - E-mail: ea.angelo@gmail.com.
5
Engenheiro Ambiental, Professor da União Dinâmica de Faculdades Cataratas – UDC/Foz do
Iguaçu-PR. E-mail: luisthiagolucio@gmail.com.
6
Secretário de Agricultura da Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste-PR - E-mail
eltonwillens@hotmail.com.

verificada através do Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e Payback.
Caso o projeto seja viável e implantado, estima-se que sejam criados pelo menos
180 empregos diretos na Central de Geração de Energia e nas propriedades rurais.
Outro benefício é a preservação do meio ambiente tanto no meio rural quanto
urbano, onde os dejetos e resíduos sólidos atingem diretamente os mananciais.
Introdução
O Programa Entre Rios do Oeste – Saneamento Ambiental Energeticamente
Sustentável tem por objetivo estabelecer condições para viabilizar o saneamento no
município de Entre Rios do Oeste. Para isso apresenta um novo modelo de
saneamento ambiental, que integra as áreas rural e urbana, e que propõe a
produção do biogás, a coleta, o transporte e o aproveitamento energético deste
biogás como um combustível capaz de tornar factíveis as operações de saneamento
no município.
Para compreender esta proposta, é necessário conhecer a problemática de
Entre Rios do Oeste: de acordo com os dados do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES (2012) o município de Entre Rios
do Oeste, localizado na Região Oeste do Paraná, possui 1.430 domicílios, 970 na
área urbana e 460 na área rural, perfazendo um total de 3.842 habitantes,
distribuídos em uma Área territorial de 120,327 km². O município não é atendido pela
Companhia de Saneamento do Paraná. Tampouco é atendido por programas de
saneamento do governo federal, uma vez que esta abaixo da linha de corte
estabelecida.
Sem serviços de saneamento no quadro urbano, a situação fica agravada
pela intensa atividade econômica rural, com forte presença de rebanhos confinados
e elevada produção de dejetos. Estes plantéis fixos existentes no município
consistem em mais de 130 mil suínos, 2,5 mil vacas leiteiras e 355 mil aves. Trata-se
do município com maior densidade de suínos por área territorial no Estado do
Paraná. As atuais ações de tratamento das dejeções e resíduos orgânicos
resultantes da atividade pecuária se mostram insatisfatórias – de tal forma que estas
atividades representam risco acentuado de poluição ambiental, tanto do solo e da
água, devido a contaminação por cargas orgânicas, como também da atmosfera,
devida a emissão de gases do efeito estufa e de maus odores.
Como resultado, a carga orgânica dos esgotos domésticos e dos resíduos
animais se soma para criar um quadro crítico de saneamento ambiental, com riscos
à saúde pública e à qualidade de vida tanto na área urbana como na área rural.

Além disso, mostra-se difícil a sustentação econômica e ambiental do
saneamento em toda a extensão do território municipal, uma vez que as ações com
este objetivo demandarão recursos técnicos e financeiros, não apenas na fase de
implantação, mas também durante a operacionalização e a manutenção do sistema
proposto – se estes requisitos não forem satisfeitos, sempre se produzirá
vulnerabilidades.

Assim,

buscar

reduzir

estas

vulnerabilidades

oferecendo

sustentabilidade econômica ao projeto, valorizando a enorme quantidade de
resíduos orgânicos gerada no município, se confirmou como a alternativa técnica e
economicamente mais interessante.
Atualmente, Entre Rios do Oeste possui dois importantes insumos
disponíveis para a implantação do projeto: uma rede de distribuição de água ligada à
poços artesianos espalhados pelo município, atendendo a quase totalidade dos
munícipes; e um conjunto de estudos prévios e projetos básicos desenvolvidos ao
longo de dois anos em parceria com a Itaipu Binacional e com a Agência de
Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná, capaz de dar suporte e
direcionar

as

ações

voltadas

ao

Saneamento Ambiental

Energeticamente

Sustentável no município. Com base nesses estudos, o planejamento é que,
iniciando-se as obras, o projeto esteja completamente implantado dentro de um
horizonte de dois anos.
Nesse sentido, o objetivo do projeto é fazer um estudo de Viabilidade
Econômica

para

implantação

da

Unidade

de

Saneamento

Ambiental

Energeticamente Sustentável do Programa Entre Rios do Oeste – Paraná visando
implantar a infraestrutura para o saneamento energeticamente sustentável de Entre
Rios do Oeste. Especificamente, estes objetivos incluem:
a) Fazer um estudo junto às propriedades rurais com vistas a levantar o volume
de dejetos animais (aves, suínos e bovinos) para conversão de bioenergia;
b) Fazer um estudo junto a Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste-PR, com
vistas a levantar o volume de resíduo sólido urbano para conversão de
bioenergia;
c) Fazer um estudo sobre a estrutura necessária para implantação da Central de
Aproveitamento de Biogás e da Estação de Tratamento de Esgoto (SASE);
d) Levantar os custos e receitas e fazer a avaliação de viabilidade
econômica/financeira da Central de Aproveitamento de Biogás e da Estação
de Tratamento de Esgoto (SASE).

e) Elaboração do Modelo de Gestão do Negócio para operacionalizar a Central
de Energia e Estação de Tratamento de Esgoto (SASE).
A pesquisa está sendo realizada através de levantamentos das propriedades
existentes, plantel e volume de dejetos e resíduos sólidos urbanos gerados no
município junto a Prefeitura Municipal, Instituto EMATER, SEAB/DERAL, IPARDES,
IBGE, Itaipu Binacional, visita às propriedades entre outros.
Os dados serão tabulados e tratados através de estatística descritiva. A
avaliação de viabilidade econômica se dará través das técnicas tradicionais de
viabilidade como Valor Presente Líquido (VAL), Taxa Interna de Retorno (TIR),
Tempo de Retorno do Capital Investido (Payback) e Índice de Lucratividade sobre o
Faturamento. Essas técnicas, segundo Buarque (1991), Woiler e Mathias (2010),
Machado (2002) e Brito (2003) são as mais utilizadas para elaboração, aceitação ou
rejeição de projetos de viabilidade econômica.
Resultados e Discussões
O Programa Entre Rios do Oeste – Saneamento Ambiental Energeticamente
Sustentável trará inovações tecnológicas em todos os aspectos aos quais se propõe:
o conceito em si é inovador e representa um passo para a sustentabilidade do
município. Inovações ocorrerão no meio rural, onde as propriedades deixarão de
possuir apenas uma esterqueira, mas também contarão com um biodigestor ligado a
um sistema automatizado de injeção pressurizada de biogás no gasoduto – e os
produtores contarão com o apoio de técnicos especializados do SASE em questões
relacionadas a produção de biogás. No meio urbano, há a inovação no sistema de
tratamento integrado de esgoto e resíduos sólidos urbanos, em um reator capaz de
aproveitar o material orgânico existente nos resíduos para maximizar o potencial de
produção de biogás pelo saneamento urbano. No entanto, as principais inovações
estão relacionadas a conversão do biogás em energia, que ocorrerá nas indústrias,
nas residências, no comércio e na Central de Aproveitamento do Biogás.
Nesse sentido, caso o projeto seja viável e implantado espera-se os
seguintes resultados:
1.

Implantação da rede coletora de esgoto e de uma Estação de Tratamento de

Esgoto voltada a produção de biogás;
2.

Modernização do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, envolvendo

investimentos em coleta seletiva, apoio aos catadores, obtenção de equipamentos e

infraestrutura para o armazenamento temporário, o transporte e o tratamento
preliminar dos resíduos sólidos urbanos;
3.

Implantação de um gasoduto rural para coletar e transportar o biogás

produzido nas granjas de suínos e bovinos encontradas na área rural do município;
4.

Implantação de uma Central de Aproveitamento do Biogás (CAB), incluindo

filtros e queimadores de segurança para o biogás, uma pequena central
termoelétrica com grupos moto-geradores movido a biogás, um pequeno posto de
abastecimento veicular de biometano (biogás purificado), e a infraestrutura de apoio;
5.

Implantação de uma estação de compressão e de uma rede de distribuição de

biometano, para oferecer este gás às residências e comércios do município;
6.

Implantação do escritório do Serviço de Água Saneamento e Energia (SASE),

autarquia municipal responsável pela gestão e operacionalização do Programa de
Saneamento Energeticamente Sustentável em Entre Rios do Oeste.
A partir destes objetivos, o Programa Entre Rios do Oeste – Saneamento
Ambiental Energeticamente Sustentável persegue as seguintes metas:
1.

Ligação de 100% das 93 granjas de suinocultura ao gasoduto para coletar

biogás;
2.

Ligação de 100% das 970 residências urbanas à rede coletora de esgoto em

dois anos;
3.

Diminuição de 70% da atual massa de resíduos sólidos urbanos

encaminhadas para o aterro em até três anos;
4.

Diminuição de 90 % da atual massa de resíduos sólidos urbanos

encaminhada para o aterro em até seis anos;
5.

Conversão de 100% da frota do SASE em veículos híbridos, movidos a

biometano e combustível convencional em quatro anos;
6.

Ligação de 10% das residências à rede de distribuição de biometano a cada

ano;
7.

Atendimento de 100% da demanda de energia elétrica do Paço Municipal com

energia renovável produzida a partir do biogás em quatro anos;
8.

Redução de emissões de gases do efeito estufa da ordem de 50.000 tCO2e

por ano;
9.

Melhoria nos resultados das análises de qualidade de água dos poços de

abastecimento público conduzidas regularmente pelo SASE.

Considerações finais
Caso o projeto seja viável e implantado, estima-se que sejam criado pelo
menos 180 empregos diretos na Central de Geração de Energia e nas propriedades
rurais. Outro benefício é a preservação do meio ambiente tanto no meio rural quanto
urbano, onde os dejetos e resíduos sólidos atingem diretamente os mananciais.
A implantação deste projeto trará receitas adicionais para os produtores
rurais, que se tornarão também fornecedores de biogás para o gasoduto do SASE; e
também economia para os consumidores de biogás e biometano, uma vez que estes
combustíveis (e também a energia elétrica produzida a partir deles) apresentará
preços mais interessantes que as atuais fontes de energia empregadas. Além disso,
há os ganhos com a regularização ambiental dos empreendimentos de suinocultura
e a melhoria da imagem do município e demais consumidores de energia do biogás.
No entanto, os principais ganhos obtidos com o projeto serão a redução das
emissões de gases do efeito estufa e da poluição ambiental; bem como a melhoria
da qualidade de vida e da saúde da população entrerriense.
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HORTA SUSPENSA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO
PARA A PRÁTICA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Área Temática: área 05 – meio ambiente
Rosislene de Fátima Fontana1
Sadraque Caetano da Silva²; Lívia Maria Lemos Hoepers²; Marcos Felipe Leal
Martins²; Erosania Lisboa³
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Educação Ambiental; Horta Suspensa; Compostagem.

Resumo: Ao lançar-se um olhar sobre a evolução da humanidade, percebe-se
que o homem, ao longo dos tempos, colocou em ação sua capacidade de
construir tecnologias que levassem a sua emancipação social e econômica.
Por outro lado, provocou uma cadeia de modificações no espaço natural,
tornando-se, consequentemente, um gerador de transformações no meio.
Dentro do contexto, faz-se necessário deixar de ver a educação ambiental
como um tema pontual e entendê-la como uma prática cotidiana e contínua, a
horta orgânica surge como uma das muitas alternativas, em virtude do amplo
espectro de benefícios que a realização da mesma traduz. A oficina buscou
estimular, na comunidade, mudanças de atitude diárias, proporcionando o
respeito entre os seres humanos e os demais seres vivos, promovendo hábitos
de alimentação saudável e um trabalho coletivo por meio de uma prática
prazerosa e significativa visando a continuidade dessa atividade. O principal
foco do trabalho realizado, não foi, efetivamente, ensinar a comunidade a fazer
uma horta, mas sim, as razões de realizar-se uma mudança de
comportamento, deixando de lado a utilização de agroquímicos na manutenção
da mesma, o que se traduz em uma maior sanidade do que é produzido, um
menor impacto no ambiente em relação à microfauna e microflora do local de
estabelecimento da horta orgânica, além da prática do reaproveitamento dos
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resíduos orgânicos, sendo esta repassada aos participantes por meio do
processo de compostagem. Também buscou com a oficina incentivar o
consumo de alimentos frescos ao invés de produtos processados, os quais, por
possuírem grande quantidade de aditivos químicos, podem causar danos à
saúde humana, o que pode ser evitado com o consumo dos vegetais frescos,
provenientes do sistema orgânico de cultivo. A oficina permitiu que a
comunidade vivenciasse um contexto por meio de atividades ambientais, as
quais fazem parte do seu cotidiano e que, após a prática na construção da
horta, passaram a ter um novo sentido, mais ético e real, mediante os
problemas ambientais.

I ENCONTRO INFANTO-JUVENIL: TEMA - CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE E DOS
DIREITOS HUMANOS
Área Temática: Meio Ambiente
Marli Renate von Borstel Roesler - Coordenadora do Projeto
Diuslene Rodrigues Fabris - Subcoordenadora do Projeto
Marli Renate von Borstel Roesler 1
Diuslene Rodrigues Fabris2
Adir Airton Parizzoto3
Ester Taube Toretta4
Rafaela Melo Damasceno Couto5
Camila da Silva6
Maiara Aline Bageti7
Larissa Teodoro Reckziegel da Silva8
Emilio Teodoro Reckziegel da Silva9
Thais Aparecida da Silva10
Adriana Alves Costa11
Mirian Pereira12
Marguita Marcia Kaufert13
Jessica Sartor Busanello14
Alessandra Sallet Lunkes15

Patrícia Borile16
Karina Aparecida Feliciano da Silva17
Oséias Soares18
Letícia Croge dos Santos19
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Meio ambiente; Infância; Juventude
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Resumo: Fundamentamos a iniciativa da realização do evento defendendo que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental e universal e que para tanto deve ser
garantido equitativamente. O acesso às informações, socialização e a organização de grupos
específicos trazem um novo cenário quando se trata do compromisso de executar no contexto das
políticas públicas, dentre elas as educacionais e formativas de profissionais universitários e sujeitos
envolvidos com a realização de projetos sociais a noção de desenvolvimento sustentável. O evento
objetivou sensibilizar as crianças e jovens em relação à preservação do meio ambiente e a
importância em desenvolver ações próprias e coletivas relacionadas às questões ambientais e a
defesa de seus direitos humanos fundamentais; bem como, socializar atividades de extensão
universitárias e outras atividades em defesa da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos.
O trabalho com o grupo de crianças e jovens foi desenvolvido por meio da apresentação de
atividades realizadas na execução de subprojetos de Extensão vinculados a SEIPAS e ao PET
Serviço Social, e outras iniciativas locais. Contou com a participação de representantes de
instâncias municipais e estaduais: Secretaria do Estado do Meio Ambiente/Escritório Regional de
Toledo; Conselho Municipal do Meio Ambiente de Toledo; Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE. O evento realizado no dia 4 de dezembro de 2012, das 13h30 às 17h30
possibilitou a integralização de atividades extensionistas, com o apoio de parceiros. Foram relatadas
as seguintes atividades: Projeto de Extensão desenvolvido na Instituição Casa de Maria,
representada pela extensionista Letícia Croge dos Santos, e que contou com a participação de 15
crianças na apresentação de atividades prática; do Projeto de Extensão desenvolvido no Porjeto
Florir Toledo representado pelos integrantes Lucas Vinicius, Bruna Contini e Jonathan Backes e
pela acadêmica extensionista Maiara Bageti, a qual retratou as atividades desenvolvidas pelo PET
Serviço Social e SEIPAS neste espaço; do Eco Clube, representado pela integrante Jéssica Renata
de Souza relatando as atividades desenvolvidas pelos jovens, participação em atividades parceiras
locais, regionais e internacionais; e, do Programa de Educação Tutorial – PET – Serviço Social,
representado pelas acadêmicas extensionistas Marguita Márcia Kaufert e Thaís Aparecida da Silva,
com a exposição das atividades em desenvolvimento em 2012, e cuja temática do programa é: meio
ambiente e uso sustentável dos recursos naturais. O evento alcançou os propósitos, contou com 55
participantes. Segundo avaliação dos participantes o evento deverá ter nova edição em 2013.
Apoiadores: SANEPAR; PRIMATO.
Contato: mroesler@certto.com.br; (45) 99721937

II MOSTRA DE PLANTAS MEDICINAIS AROMÁTICAS E CONDIMENTARES

Área Temática: (meio ambiente)
Marinelva Curti1
Paola Regina Hansel Trevisan; Aljian Antônio Albano; Guilherme de Paula Barbosa;
Fernanda Daile Brisqueleal; Fabiola Allein;2
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: óleo; produção; fitoterapia.
Resumo: Devido à crescente utilização e necessidade do uso de plantas medicinais
e aromáticas, bem como a carência de dados, identificação botânica segura e
utilização incorreta das plantas se fazem necessário à produção e replicação de
mudas para atender as hortas de plantas medicinais em estruturação. No entanto,
ainda hoje, são escassas as informações botânicas e/ou agronômicas sobre o
cultivo dessas espécies, bem como informações relacionadas ao seu beneficiamento
e comercialização. Com isso implantou-se um horto de plantas medicinais
aromáticas e condimentares numa área de cultivo no núcleo de estações
experimentais – (NEE) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de
Marechal Cândido Rondon – PR. As espécies foram semeadas em trabalho resultou
e uma II MOSTRA DE PLANTAS MEDICINAIS AROMÁTICAS E
CONDIMENTARES, onde os visitantes tiveram oportunidade de saber mais sobre os
diferentes tipos de plantas, a melhor indicação de uso e como administrá-las em
favor da medicina convencional e alternativa, visando a integração com a natureza
em foco da sustentabilidade.
Texto: A população tem exigido de forma crescente a mudança de paradigmas para
uma vida mais saudável e ecologicamente sustentável, e, nesse sentido, tem
buscado alternativas, recuperando saberes de modos de vida pretéritos que, de
alguma forma, se faz permanentes no tempo presente. O emprego de plantas
medicinais na recuperação da saúde tanto do homem quanto animal tem evoluído
ao longo dos tempos. Desde os tempos imemoriáveis, os homens buscam na
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natureza recursos para melhorar suas próprias condições de vida, aumentando suas
chances de sobrevivência. O uso das plantas como alimento sempre existiu e a este
e incorporou a busca de matéria prima, como ferramenta de alivio às doenças. Um
dos aspectos mais delicados na fitoterapia concerne à identidade das plantas, o
emprego correto dessas plantas para fins terapêuticos para população em geral,
requer o uso de plantas medicinais selecionadas por sua eficácia e seguranças
terapêutica, baseadas na tradição popular ou cientificamente validadas como
medicinais (LORENZI, 2002). Diante do exposto o presente trabalho teve como
objetivo realizar uma II mostra de plantas medicinais aromáticas e condimentares,
dando oportunidade aos visitantes de saber mais sobre as diferentes espécies e a
melhor indicação do uso bem como administrá-las em favor da saúde.
O evento aconteceu nas dependências do jardim do Campus da UNIOESTE
em Marechal Cândido Rondon. A mostra foi composta por 69 vasos de plantas
distribuídas em 25 espécies. As mudas foram adquiridas da área de produção do
EPLAM (estudo em plantas medicinais), composto por alunos das ciências agrárias.
Ao participar da mostra, o público recebeu orientações, visando diferenciar as
diferentes espécies bem como, o seu uso terapêutico. A mostra foi monitorada pelos
alunos de agronomia e zootecnia da universidade durante o período de 12 dias. A
referida mostra durante o período de exposição recebeu diferentes públicos, tais
como, alunos de escolas públicas da região, e pessoas e diferentes idades.
A mostra atingiu os objetivos esperados, pois, a mesma foi visitada por varias
escolas do ensino médio, ONGs, bem como o público em geral do município. Na
ocasião foram realizadas várias discussões e esclarecimentos sobre a importância
do manuseio, plantio e administração das plantas.
Diante das condições que a mostra foi instalada e realizada, obteve-se
excelentes resultados, pois, o local onde aconteceu a mesma possuiu um ambiente
adequado para as visitações. Com isso foi possível esclarecer a população as mais
variadas questões referentes ao cultivo, administração e indicações, não obstante,
de que: “se as plantas medicinais se não cultivadas agora, amanhã não tem
remédio”.
Referências
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LEVANTAMENTO PARTICIPATIVO DE ESTRADAS RURAIS DE MARECHAL
CÂNDIDO RONDON

Área Temática: Meio ambiente
Matheus Franke Cornelio1
Armin Feiden2;Fábio Corbari; Everton Paulo Bosquese; Danimar Dalla Rosa
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: escoamento, produção agrícola, levantamento.
Resumo: O grande número de trabalhadores rurais nas mais diversas ocupações no meio
urbano de Marechal Cândido Rondon, junto com os estudantes rurais das várias instituições
de ensino instaladas na cidade, geram intensa circulação de movimento que necessitam
atenção especial. Além disso, é de conhecimento comum a intrínseca relação entre a produção
agrícola, seja animal ou vegetal, e seu escoamento para os centros urbanos e industriais, algo
de importantíssimo valor econômico e social para o município. Além do mais, notar-se-ia
uma diminuição de possíveis perdas no escoamento da produção agrícola à cidade, gerando
maior renda ao produtor, maiores, melhores e mais rápidas quantidades de produtos agrícolas
disponíveis, movimentando assim boa parte da economia do município. Tendo isto em vista,
vê-se a grande necessidade de uma boa qualidade, e de preferência padronizada, nos meios
que ligam campo e cidade, sendo o principal deles: as estradas rurais. Portanto objetivou-se
construir um estudo de forma participativa para que a comunidade, tanto organizada como
individual, se sinta envolvida e responsável pelo sucesso com fins de evitar a erosão da terra,
a degradação do meio ambiente, garantir o tráfego normal de veículos e o escoamento da
produção agrícola durante as épocas de chuvas e de secas. Por meio deste obteve-se um
levantamento de dados da qualidade dos quase 600km de estradas rurais de Marechal Cândido
Rondon através de entrevistas com produtores de várias comunidades e visitas com registros
topográficos e artísticos em prol do desenvolvimento e sustentabilidade ambiental.
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LOGÍSTICA REVERSA E A PRINCIPIOLOGIA DO DIREITO AMBIENTAL
Área Temática: Meio Ambiente.
Diorgenes Fernando Ferreira da Silva1
Oscar Gomes Figueiredo Junior2
Modalidade de Apresentação – Pôster.
Palavras-Chave: Princípios, Meio Ambiente, Poluidor.
Resumo: A Constituição Federal Brasileira, cujo Artigo 225 elevou o Meio
Ambiente a um status de Direito Fundamental, atribuindo-o inclusive a
possibilidade de controle via Ação Popular (Art. 5°, LXXIII), estabeleceu como
dever controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade e o meio
ambiente (Art. 225, §1°, V). Dentro desses métodos/técnicas, podemos
destacar a Logística Reversa (Lei 12305/10), cuja base principiológica, objeto
deste estudo, é o princípio do poluidor-pagador.
O Artigo 3°, XII da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
caracteriza a Logística Reversa como um conjunto de ações, procedimentos e
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituições dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para seu reaproveitamento [...] e destinação final ambiental
adequada. O Artigo 30 da referida Lei estabelece a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos [...] abrangendo os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos
serviços públicos de limpeza [...]. Verifica-se, pois, a implementação do caput
do Artigo 225 da Constituição Federal no tocante ao dever do Poder
Público/Coletividade defender e preservar o Meio Ambiente.
A PNRS está intimamente ligada ao princípio do poluidor-pagador, pois
estabelece uma responsabilidade direta e solidária pelas externalidades
negativas produzidas, devendo todos os integrantes da cadeia produtiva
“suportar as despesas de prevenção, reparação e repressão dos danos
ambientais” (Thomé, 2012, p. 73). O presente princípio não é uma licença paga
para poluir, mas sim responsabiliza o poluidor pela reparação do dano causado
e, uma vez identificado, obriga-o a suportar os custos de prevenção. A
orientação do referido princípio é evitar a socialização dos prejuízos
decorrentes da poluição ambiental (Thomé, 2012, p.91).
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Univel.

O presente estudo utilizou uma abordagem qualitativa/bibliográfica,
comparando a PNRS com a Constituição Federal e os princípios ambientais
implícitos, visando agregar às futuras discussões sobre o tema.

MEIO AMBIENTE E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL: UMA ABORDAGEM
MULTIDISCIPLINAR.
Área Temática: área 05 – Meio Ambiente
Rosislene de Fátima Fontana1
Sadraque Caetano da Silva²; Adair Gallo Júnior²; Luiz Cássio Melo dos Santos²; Lívia
Maria Lemos Hoepers²; Marcos Felipe Leal Martins²; Dieisson Gregory Grunevald²;
Natália Regina Casanova²; Charles Giovane de Salles²; Erosania Lisboa³
Modalidade: Oficina
Palavras-chave: educação ambiental; meio ambiente; agroecologia.
Resumo: Ao lançarmos um olhar sobre a evolução da humanidade, percebe-se que
o homem, ao longo dos tempos, colocou em ação sua capacidade de construir
tecnologias que levasse a sua emancipação social e econômica, por outro lado,
provocou uma cadeia de modificações no espaço natural, tornando-se,
consequentemente, um gerador de transformações no meio. A Educação Ambiental
é um importante instrumento de mobilização para mudança de hábitos e
comportamentos, que busquem valores que conduzam a uma convivência
harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando
o indivíduo a analisar criticamente o princípio antropocêntrico, que tem levado à
destruição dos recursos naturais e de várias outras espécies. A educação ambiental
surge como uma necessidade das sociedades contemporâneas, na medida em que
as questões socioambientais têm sido cada vez mais discutidas e abordadas na
sociedade, em decorrência da gravidade da degradação do meio natural e social.
Sendo assim, é fundamental o surgimento de uma nova percepção da realidade, de
modo que os princípios ambientais se manifestem como princípios de educação, de
administração e de política. A Oficina proposta irá apresentar através de uma
abordagem multidisciplinar o caminho para a percepção de uma nova realidade,
onde homem e ambiente possam conviver em equilíbrio, apresentando como os
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resíduos agrícolas, industriais, urbanos e florestais podem ser aproveitados e que
quando manipulados adequadamente, podem suprir, com vantagens, boa parte da
demanda de insumos industrializados sem afetar adversamente os recursos do solo
e do ambiente. A atividade desenvolvida será baseada no respeito por todas as
formas de vida estimulando valores e ações, além de atitudes ecologicamente mais
equilibradas, apontando que é necessário que haja responsabilidade individual e
coletiva no que tange a construção de um planeta ecologicamente equilibrado.

INTRODUÇÃO
Em meados do século XIX começou a se notar a nível planetário a
degradação ambiental e suas catastróficas consequências. A partir de então se
tornou crescente a preocupação em encontrar medidas que amenizassem os danos
causados ao meio ambiente e consequentemente a cada ser que o habita. Cada vez
mais presente, a ação errônea do ser humano têm se voltado contra ele e gerado
graves problemas ao ambiente que cada vez mais evidencia a possibilidade de
sermos, em breve, “extintos” do nosso próprio planeta, ao qual não temos prestado
os devidos cuidados (MOURA, 2000).
Quando falamos em processo de transformação do meio, temos que o
processo de urbanização mundial, e também o do Brasil, acarretou uma série de
problemas urbanos e ambientais nas cidades, decorrentes do crescimento
desordenado, ausência de planejamento, carência de recursos e serviços,
obsolência da infra-estrutura e dos espaços construídos acarretando grandes
agressões ao ambiente (OLIVEIRA, 2002).
De acordo com Wojciechowski (2006), a Educação Ambiental surge como
uma necessidade das sociedades contemporâneas, na medida em que as questões
socioambientais têm sido cada vez mais discutidas e abordadas na sociedade, em
decorrência da gravidade da degradação do meio natural e social, a Educação
Ambiental deve promover os subsídios necessários para a compreensão da
complexidade ambiental, por meio de uma integração das diferentes disciplinas e
experiências educativas, a fim de proporcionar uma visão mais integrada do meio
ambiente, e fomentar valores éticos, econômicos e culturais.
Para Dias (2004, p. 64):
[...] “valores esses que favoreçam o desenvolvimento de
comportamentos compatíveis com a preservação e melhoria
do meio ambiente, assim como uma ampla gama de
habilidades práticas necessárias à concepção e aplicação de
soluções eficazes aos problemas ambientais”.

Desse modo, a proteção do meio ambiente vem ganhando a devida
importância na medida em que indivíduos vão sendo sensibilizados, principalmente
por intermédio da Educação Ambiental (DIAS, 1991).
É através desse entendimento que as pessoas poderão perceber o mundo
com um olhar crítico e que jovens e adultos adotarão uma nova postura diante da
questão ambiental (COEA, 2001).

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AGROECOLOGIA: DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS
AO EQUILÍBRIO AMBIENTAL.
As atividades agrícolas e a agropecuárias geram grande quantidade de
resíduos, como restos de culturas, palhas e resíduos agroindustriais, dejetos de
animais, os quais, em alguns casos, provocam sérios problemas de poluição.
Entretanto, quando manipulados adequadamente, podem suprir, com vantagens,
boa parte da demanda de insumos industrializados sem afetar adversamente os
recursos do solo e do ambiente. O aproveitamento dos resíduos agrícolas,
industriais, urbanos e florestais pode ser realizado através de um processamento
simples denominado compostagem, em pequena, média e grande escala desde que
não causem distúrbios ao meio ambiente e a saúde pública (OLIVEIRA, E. C. A.;
SARTORI, R. H.; GARCEZ, T. .B., 2008).
O termo compostagem está associado ao processo de tratamento dos
resíduos orgânicos sejam eles de origem urbana, industrial, agrícola e florestal. De
acordo com Pereira Neto (1987), a compostagem é definida como um processo
aeróbio

controlado,

desenvolvido

por

uma

população

diversificada

de

microrganismos, efetuada em duas fases distintas: a primeira quando ocorrem as
reações bioquímicas mais intensas, predominantemente termofílicas; a segunda ou
fase de maturação, quando ocorre o processo de humificação.
A compostagem ocorre naturalmente no ambiente sendo referida como a
degradação de matéria orgânica, o termo compostagem diz respeito a esta
decomposição, porém está associada com a manipulação do material pelo homem,
que

através

da

observação

do

que

acontecia

na

natureza desenvolveu

técnicas para acelerar a decomposição e produzir compostos orgânicos que
atendessem rapidamente as suas necessidades. O termo composto orgânico
pode ser aplicado ao produto compostado, estabilizado e higienizado, que é benéfico

para a produção vegetal e que caracteriza-se como alternativa viável, de baixo custo
e sanitariamente eficiente na eliminação de patógenos de resíduos sólidos
submetidos a este método (ZUCCONI & BERTOLDI, 1987; COSTA et al, 2009).
Os materiais utilizados para a compostagem podem ser divididos em duas
classes, a dos materiais ricos em carbono e a dos materiais ricos em nitrogênio.
Entre os materiais ricos em carbono podemos considerar os materiais lenhosos
como a casca de árvores, as aparas de madeira, as podas dos jardins, folhas e
galhos das árvores, palhas e fenos, e papel. Entre os materiais nitrogenados
incluem-se as folhas verdes, estrumes animais, urinas, solo, restos de vegetais
hortícolas, erva, etc. A relação C/N de diversos materiais compostáveis encontra-se
na tabela 1.
Tabela 1 – Composição química de materiais compostáveis.

(M.O. – matéria orgânica; C/N – relação carbono/nitrogênio).
Fonte: Adaptado de Kiehl (1981 e 1985).

CONTEXTO DA AÇÃO
Essa forma agressiva e descontrolada, as quais estão tratando o ambiente,
leva-nos a uma crise socioambiental, onde estamos ameaçados por uma crise de
caráter moral que poderá se tornar num dos problemas mais graves a ser enfrentado
nesse século, como se a vida estivesse sendo drenada do planeta.
Diante de tais apontamentos é necessário encontrar um equilíbrio entre o
homem e a natureza, que busque a preservação e recuperação do ambiente. Entre
diversas metas, destaca-se a Educação Ambiental no ambiente e sobre o ambiente,

que proporcione uma nova maneira de olhar, sentir, viver, encarar, estar e se
relacionar com o mundo.
Sendo assim a oficina busca sensibilizar a população sobre os agravantes e
complexos problemas das atividades agrícolas, relacionados à questão ambiental.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Destaca-se a validade de se trabalhar com oficinas, uma prática lúdica e
envolvente que facilita a introdução e o desenvolvimento de uma dimensão da
educação ambiental, qual seja: a formação da consciência ecológica.
A oficina realizará com seus participantes um conjunto de atividades reflexivas
e práticas sobre a relação entre ambiente e produção sustentável.

ANÁLISE E DISCUSSÕES
Torna-se necessário a formação de indivíduos que possam responder aos
desafios colocados pelo tipo de desenvolvimento dominante, a partir da construção
de um novo estilo harmônico entre a sociedade e a natureza, e que, ao mesmo
tempo, sejam capazes de superar a racionalidade meramente instrumental e
economicista que deu origem às crises ambiental, moral e social que hoje nos
preocupam.
Espera que esta oficina contribua de alguma forma para melhorar a qualidade
do ambiente da região e que por meio desta oficina seja construído valores, atitudes
e ações de forma coletiva na busca por ambiente ecologicamente equilibrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental entra como um dos principais fatores de mudança da
crise ambiental a qual o mundo esta submetido, como um processo de formação e
informação, orientado para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as
questões ambientais e de atividades que levem à participação das comunidades na
preservação do equilíbrio ambiental (BRASIL, 2005 apud CARNIATTO, 2007, p. 57).
A oficina visa forma visa formar cidadãos éticos nas suas relações com a
sociedade e com a natureza. Conduzindo o indivíduo a uma reflexão sobre seus
comportamentos e valores, através da aquisição de conhecimento, apreendendo

assim a agir individual e coletivamente na busca de soluções.
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PERFIL DE SOLO COMO FERRAMENTA EDUCATIVA

Área Temática: Meio Ambiente
Fábio Corbari1
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Educação; escolas; extensão.
Resumo: O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal
substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. O solo fornece às
raízes fatores de crescimento como suporte, água, oxigênio e nutrientes e exerce
multiplicidade de funções como a regulação da distribuição, armazenamento, escoamento e
infiltração da água da chuva e de irrigação; armazenamento e ciclagem de nutrientes para as
plantas e outros elementos e ação filtrante e protetora da qualidade da água. O ser humano
também utiliza o solo enquanto matéria prima ou substrato para obras civis (casas, indústrias,
estradas), cerâmica e artesanato. Como recurso natural dinâmico, o solo é passível de ser
degradado em função do uso inadequado pelo ser humano. Nesta condição, o desempenho de
suas funções básicas fica severamente prejudicado, acarretando interferências negativas no
equilíbrio ambiental, diminuindo drasticamente a qualidade de vida nos ecossistemas,
principalmente naqueles que sofrem mais diretamente a interferência humana como os
sistemas agrícolas e urbanos. Portanto, o objetivo deste projeto é promover a educação
patrimonial e fomentar ações educativas que articulem as áreas de patrimônio cultural, meio
ambiente, desenvolvimento urbano, turismo e cidadania, dentre outros campos da ação
pública; buscando desta forma a conscientização de que o solo é um componente do ambiente
natural que deve ser adequadamente conhecido e preservado, tendo em vista sua importância
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para a manutenção do ecossistema terrestre e sobrevivência dos organismos que dele
dependem. Também de iniciar os alunos ao conhecimento do solo através do exame de um
perfil, demonstrando que o solo não é uniforme em profundidade, porém formado por
camadas ou horizontes, que diferem quanto à cor, espessura, teor de argila, silte e areia, tipo e
tamanho das estruturas, plasticidade, pegajosidade e teor de matéria orgânica. Desse modo,
levar a compreensão da importância do mesmo, conhecendo suas características, buscando
sua preservação e conservação, dando ênfase a sustentabilidade e levando a manejos
adequados para cada tipo de solo. Até o momento o público atingido foi de 23 turmas,
totalizando cerca de 430 alunos beneficiados, do ensino fundamental e médio, entre 12
escolas de Marechal Cândido Rondon e região, assim como alunos de graduação da Unioeste.
Referências:
1. CURVELLO, M.A, SANTOS, G.A., OLIVEIRA, L.M.T., FRAGA, E., DUARTE,
M.N., SILVA, R.C., PARAJARA, T.G., PEREIRA, A.L.S., BREGAGNONI, M.
Elaboração de um livro de conceitos básicos em ciência dos solo para o
ensino de primeiro grau. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO
SOLO, 25., Viçosa, 1995. Resumos Expandidos. Viçosa: SBCS, UFV, 1995.
p. 2174-2175.
2. DALMOLIN, R.S.D., AZEVEDO, A.C., ZAGO, A., PORTELLA, G. Utilização do
museu de solos como instrumento didático. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO
SOBRE ENSINO DE SOLOS, 2., 1995, Santa Maria. Documento Final. Santa
Maria: SBCS, UFSM, 1996. p. 277-278.
3. LIMA, V.C., LIMA M. R. de, MELO, V. F. O Solo no Meio Ambiente. Curitiba:
Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de
Solos e Engenharia Agrícola, 2007. 130p.
4. LIMA, V.C. Fundamentos da pedologia. Curitiba: Universidade Federal do
Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Departamento de Solos e Engenharia
Agrícola, 2001. 324p.
5. Horizontes do Solo. In Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2010. Disponível
em: <http://www.infopedia.pt/$horizontes-do-solo>. Acesso em: Março 2012.

PRODUÇÃO DE SUPLEMENTO PROTEÍCO PARA RAÇÃO ANIMAL A PARTIR
DE PROCESSOS FERMENTATIVOS UTILIZANDO O PERMEADO DE SORO DE
LEITE COMO SUBSTRATO
Coordenador: Mônica Lady Fiorese
Ministrante: Karine de Andrade
Colaboradores: Karine de Andrade, Matheus da Silva Lucas, Grettya Maria
Assunção, Juliana Passamani Sandri, Millene Viana Prado, Salah Din Mahmud
Hasan, Ana Cecilia Ferruzzi, Cauê Cainã Mohler dos Santos
Área Temática: Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Pôster
Palavras-Chave: permeado de soro de leite; Saccharomyces cerevisiae; aditivos de
ração animal.
A indústria de produtos laticínios é de grande importância no mercado brasileiro,
pois além de elevados faturamentos, gera empregos em todas as regiões. Segundo
a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, a produção de queijos no Brasil em
2010, foi de 801,44 mil toneladas/ano. A fabricação de queijos por ultrafiltração gera
uma grande quantidade de material filtrado, e esse filtrado (soro) possui níveis altos
de poluição, e podem ser potentes destruidores da fauna e flora por possuírem
elevados níveis de demanda biológica de oxigênio (DBO). A ultrafiltração do soro de
leite gera produtos de altos valores nutricionais: o retentado (fase concentrada) e o
permeado (fração diluída). O permeado possui níveis significativos de íons
necessários ao equilíbrio osmótico das células, tai como: cálcio (Ca ++), magnésio
(Mg++), cloro (Cl-), sódio (Na+), potássio (K+). Além disso, possui altos valores de
lactose e vitaminas do complexo B, e, por possuir essas características, apresentase como potencial substrato para o crescimento de micro-organismos,
especialmente leveduras. Entretanto, o permeado de soro de leite também se
apresenta como grande poluidor, já que possui altos valores de DBO. Pesquisas
vêm sendo desenvolvidas visando a utilização do permeado de leite/queijo ou de
soro como fonte de nutrientes para o consumo humano, além de outras
possibilidades de uso na área da Saúde e da Biotecnologia, como repositor
hidroeletrolítico e substrato para o crescimento de determinados micro-organismos.
Neste contexto pesquisas utilizando leveduras para melhoramento em rações
animais vem sendo realizadas e segundo diversos autores a suplementação com
leveduras pode ser mais eficaz no caso em que a digestão da fibra está
comprometida e que a energia é o principal fator limitante, relatam também aumento
médio de produção leiteira de 7,3%, sendo as respostas variáveis com aumentos de
2 a 30%. Este trabalho tem por objetivo agregar valor biotecnológico ao permeado

de soro de queijo, proveniente de uma indústria da região oeste do Paraná (SOORO
Concentrado Indústria de Produtos Lácteos Ltda.), localizada em Marechal Candido
Rondon utilizando-o como substrato para o cultivo de S. cerevisiae visando redução
do seu potencial poluidor e obtenção de proteína microbiana para uso como
suplemento alimentar em ração animal.

Formas de Contato: mlfiorese@gmail.com (3379-7057)

PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE SUSTENTÁVEIS

Área temática 05 – Meio ambiente
Comunicação Oral
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Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: sustentabilidade, Planejamento ambiental, resíduos.

Resumo: O projeto visa o aprimoramento do conhecimento científico dos
acadêmicos participantes das atividades praticas de extensão universitária através
do desenvolvimento de atividade envolvendo a confecção de produtos de limpeza e

higiene sustentáveis. O público alvo tem sido os moradores de bairros e regiões
carentes dos municípios da micro-região Sudoeste do Paraná, os quais são
escolhidos no decorrer do projeto. O projeto preconiza também conscientizar sobre o
destino correto dos resíduos domiciliares, bem como suas embalagens. Os produtos
de limpeza e higiene estão presentes no dia-a-dia das pessoas e é de extrema
importância que todos saibam manusear de forma correta, com vistas a saúde e
preservação do meio ambiente. A importância do projeto está em proporcionar esse
conhecimento as comunidades da região e também aos acadêmicos para que na
prática profissional possam estar preparados para desenvolver atividades,
orientações a respeito do tema proposto. A metodologia utilizada foi o treinamento
dos

acadêmicos

através

de

práticas

laboratoriais,

atividades

teóricas,

desenvolvimento de pesquisa bibliográfica para a elaboração de apostilas que são
distribuídas aos participantes das oficinas. A execução pratica é acompanhada por
professoras supervisoras à campo.
Introdução

A quantidade de produtos de higiene e limpeza nas prateleiras dos
supermercados é muito extensa apresentando cada vez mais uma enorme
variedade deste tipo de produto que trás promessas de limpeza, cores e sabores
diferenciados atraindo o consumidor, fazendo com que este gaste parte da sua
renda com esta classe de produtos. No entanto, muitos desses contém substâncias
prejudiciais ao meio ambiente e a nossa saúde. Podem impactar rios, lagos, etc,
como por exemplo, os detergentes ricos em fosfato. Outros ainda possuem cloro,
que podem causar irritação à pele, aos olhos e ao nariz. E outros ainda podem
conter compostos suspeitos de serem cancerígenos.
Segundo Ana Elisa Feliconio, os produtos de limpeza sempre estiveram
atrelados a problemas ambientais. Antes mesmo do aparecimento dos produtos
sintéticos, o sabão já apresentava o problema de deixar as águas muito alcalinas
(duras), deixando também uma película insolúvel sobre a superfície da água.
Atualmente, os níveis de fosfatos nos detergentes são controlados por lei.
Entretanto, o acúmulo dessas substâncias nos rios, lagos e praias, que recebem
esgotos, pode prejudicar a vida das plantas e animais que vivem nestes locais. Isto
porque formam uma espuma branca ("cisne-de-detergente") que reduz a penetração

do oxigênio do ar na água, diminuindo assim o oxigênio disponível na água para
respiração desses seres. Os fosfatos também favorecem a multiplicação de algas
vermelhas, que em excesso também prejudicam a oxigenação da água (processo
chamado de eutrofização das águas). Outra preocupação é com a degradação do
produto. Embora no país a lei determine que os detergentes devem ser
biodegradáveis, alguns fabricantes não respeitam essa norma (Conpet, 2006).
A atividade pretende proporcionar a comunidade carente informações para
que aprendam a manipular materiais de limpeza e higiene sustentáveis, com
utilização de matéria-prima domiciliar e reutilização de produtos, o que baixa o custo
de produção. Objetiva a reutilização de óleo, de gorduras residuais da produção de
alimentos, emprego de plantas para fins de aromatização dos produtos elaborados,
melhorando o padrão destes. Indiretamente, a existência de sabões, detergentes,
shampoos produzidos com produtos naturais ou mesmo menos agressivos ao meio,
proporciona um maior bem estar as pessoas. Dessa forma, mantém a saúde das
famílias e melhora a economia familiar, estimulando outras medidas de higiene e
educação para a saúde. Indiretamente, evita-se o descarte indevido no meio
ambiente de óleos, graxas, bem como outros resíduos nocivos que possuem alto
poder de poluição ambiental, bem como substitui o uso de produtos convencionais,
muito mais agressivos. A importância social está acima justificada, enquanto a
científica está pautada na capacitação dos alunos que fazem juntamente com os
professores o treinamento das pessoas das comunidades selecionadas para a
atividade.
Os materiais utilizados serão arrecadados junto as comunidades, assim
como, por parceiros e doadores dos grupos. A falta de capacitação é um dos
problemas regionais observados e a manipulação de produtos de limpeza e higiene
é uma necessidade em nossa região, principalmente de forma sustentável, ou seja,
utilizando produtos de baixo custo e obtendo resultados semelhantes aos produtos
industrializados e sem agredir o meio ambiente. As oficinas visam, portanto, unir
conhecimentos científico e empírico, permitindo aos acadêmicos a experimentação
in loco de trabalho de extensão universitária para comunidades rurais e urbanas
carentes, aprimorando os conhecimentos dentro do Curso de Economia Doméstica.

Objetivos

O objetivo geral do projeto é capacitar a comunidade participante das oficinas
de produtos de limpeza e higiene sustentáveis, observando normas de segurança,
diminuição de resíduos ao meio ambiente, higiene e saúde, e a melhoria na
economia familiar.
Dentre

os

objetivos

específicos

estão:

capacitar

os

moradores

de

comunidades rurais e urbanas carentes na elaboração de produtos de higiene e
limpeza sustentáveis; Melhorar os padrões de informação sobre higiene e limpeza
(ambiental e corporal) para as comunidades envolvidas no projeto de extensão;
Difundir, coletar e experimentar as receitas locais usadas pelas comunidades, de
produção domestica de produtos de limpeza e higiene caseiros; Treinar os
acadêmicos envolvidos no projeto para desenvolvimento de produtos de limpeza e
higiene sustentáveis.

Métodos

A metodologia utilizada foi desenvolvida através de pesquisa bibliográfica
para obtenção de conhecimentos sobre o assunto, como também para elaboração
das apostilas que estão sendo utilizadas nas oficinas e trabalhos que estão sendo
apresentados em eventos.
Ao longo do desenvolvimento do projeto houve o treinamento dos discentes,
os quais estão agindo como capacitadores nos cursos promovidos de produtos de
limpeza e higiene sustentáveis.
Também a medida que o projeto avança,

seleciona-se as comunidades

beneficiárias e a escolha dos locais para execução das atividades em cada
comunidade. Para que isso ocorra busca-se constantemente parcerias para
fornecimento de matéria-prima para o desenvolvimento das atividades práticas.
Dessa forma, a metodologia também é a pesquisa de campo, com visita aos locais
de aplicação do curso, conversas informais sobre resíduos gerados pela unidade
familiar, formas de disposição correta, reciclagem, entre outros assuntos ligados a
temática e a aplicação de fato do curso acima mencionado.

Discussão e resultados

Com a execução do projeto e a aproximação entre novos parceiros como as
comunidades rurais e associações de agricultores e agricultoras, pretende-se
ampliar espaços para execução de atividades ligadas aos campos de atuação da
Economia Doméstica dentro da extensão universitária.
Atividades ligadas a aspectos de saneamento ambiental, educação para a
saúde, dentre outros, poderão ser desenvolvidas em médio prazo, inseridas nesta e
em outras experiências didáticas-pedagógicas.
Já houve durante a realização do projeto a pesquisa bibliográfica, também a
capacitação dos discentes, bem como a aplicação do curso em algumas
comunidades, tendo ultrapassado mais de 400 pessoas participantes.
Muitos são os métodos em que os consumidores podem se basear para
diminuir o impacto ambiental na hora da limpeza doméstica: Usar métodos físicos:
varreção da sujeira com vassouras, uso do aspirador de pó e do pano de pó. Eles
diminuem a necessidade do uso de produtos químicos fortes; Evitar adquirir
produtos com componentes como cloro, formaldeído e solventes. É importante não
comprar produtos clandestinos, sem embalagem própria ou rótulo; Resgatar o hábito
do uso da água quente combinada com sabão para desinfetar ambientes; Buscar
alternativas para limpeza com produtos caseiros e igualmente eficientes. Exemplos:
a) Vinagre: tira manchas de tecidos, neutraliza odores fortes, remove gordura e
limpa azulejos, fogões e panelas. b) Bicarbonato de Sódio: serve para limpar pias,
bidês e vasos sanitários em banheiros. Também substitui o cloro na remoção de
limo. Basta deixá-lo agir por uma hora e depois retirar o limo com uma mistura de
suco de limão e sal; Na hora da faxina, trapos, por sua vez, devem ser preferidos a
toalhas descartáveis; Reaproveitar pedaços de sabões velhos. Siga os seguintes
passos: Misture os pedaços de sabões com um punhado de açúcar e vinagre.
Derreta em banho-maria, misturando bem. Coloque num vasilhame e deixe
endurecer por dois dias; Procurar conhecer e testar os produtos de limpeza
ecológicos; Divulgar para parentes e amigos os bons produtos e as boas práticas de
limpeza que conhecer (Waldman; Schneider, 2000; Gerolla, 2005).

Conclusão

Finalmente, é importante ressaltar que a poluição das águas ocorre não
apenas pelo despejo individual de uma substância ou outra, mas também pela
reação química resultante da soma dos inúmeros produtos de limpeza que usamos
em nossas residências: detergentes, sabão em pó, amaciante, sabonetes,
shampoos, cremes dentais, desinfetantes, limpa-vidros, água sanitária (com 2% de
cloro ativo), amoníaco, entre outros. Essa combinação potencializa os impactos
sobre a qualidade das águas, sobre a fauna e flora dos ecossistemas, assim como
aumenta o perigo para as populações que consumirem estas águas ou se
alimentarem desses animais aquáticos posteriormente (Branco, 1990).
Constata-se cotidianamente o potencial perigo que os produtos de limpeza
sintéticos possuem e podem causar à saúde humana e ao meio ambiente. Dessa
forma, indica-se o uso moderado, cuidadoso e, de preferência a substituição destes
produtos convencionais por produtos alternativos, como os desenvolvidos no curso
deste projeto, que são menos agressivos, diminuindo o impacto ao meio ambiente,
preservando

a

saúde

das

pessoas,

melhorando

a

economia

familiar

e

desenvolvendo um ambiente saudável e sustentável.
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REAPROVEITAMENTO DE PERMEADO DE SORO DE QUEIJO PARA
OBTENÇÃO DE ETANOL UTILIZANDO A LEVEDURA Kluyveromyces marxianus
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Área Temática: Área 5 - Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Pôster
Palavras-Chave: permeado de soro de queijo; Kluyveromyces marxianus; etanol.
O Brasil apresenta-se como o 5º maior produtor de leite mundial, e
aproximadamente 33% do leite industrializado no Brasil destina-se à produção de
queijo. Para a produção de 1 Kg de queijo, 90% do leite utilizado é liberado na forma
de soro de queijo, um potencial poluidor, pois sua DQO é de aproximadamente 80
gL-1 e a DBO de 60 gL-1. O tratamento desse efluente é oneroso para as empresas,
e estas vêm buscando alternativas tecnológicas para o seu reaproveitamento, pois
além da alta carga orgânica, o soro de queijo apresenta altos valores nutricionais.
Uma alternativa para o reaproveitamento do soro é a ultrafiltração por membranas,
para a obtenção do WPC (concentrado proteico de soro), porém há a liberação de
outro resíduo com alto valor de lactose, sais minerais e vitaminas, o permeado de
soro de queijo. O permeado também é um potencial poluidor, porém devido aos
nutrientes presentes no permeado pode ser utilizado como fonte de nutrientes,
principalmente carbono em processos biotecnológicos, juntamente com leveduras,
para a redução da sua carga orgânica e obtenção de produtos de valor agregado.
Muitos estudos têm sido realizados para explorar o potencial das leveduras em
aplicação biotecnológicas. Uma levedura muito estudada é a Kluyveromyces
marxianus pela sua capacidade de metabolizar a lactose, dissacarídeo presente no
permeado. O objetivo desse estudo é utilizar o permeado de soro de queijo como

fonte de nutrientes para a produção de etanol, pois a sua obtenção atual tem sido a
partir de sacarose proveniente da cana de açúcar, uma matéria-prima que apresenta
maior custo. As maiores contribuições deste estudo foram: a reutilização de um
resíduo agroindustrial com baixo custo e alto valor nutricional para obtenção de um
produto de alto valor agregado, diminuição da carga orgânica deste efluente e
consequentemente diminuição de custos para o seu tratamento, além da diminuição
de custos no processo de fabricação do etanol.
Formas de Contato: mlfiorese@gmail.com (3379-7057)

REFLETINDO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA:
PERSPECTIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NO
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.
Área Temática: área 05 – meio ambiente
Rosislene de Fátima Fontana1
Sadraque Caetano da Silva²; Dieisson Gregory Grunevald²; Marcos Felipe Leal
Martins² Erosania Lisboa³
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: educação ambiental; coleta seletiva; gestão ambiental.

Resumo: A Educação Ambiental é um importante instrumento de mobilização
para mudança de hábitos e comportamentos que busquem valores que
conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as demais
espécies que habitam o planeta, auxiliando o indivíduo a analisar criticamente o
princípio antropocêntrico, que tem levado à destruição dos recursos naturais e
de várias outras espécies. De acordo com Wojciechowski (2006), a educação
ambiental surge como uma necessidade das sociedades contemporâneas, na
medida em que as questões socioambientais têm sido cada vez mais
discutidas e abordadas na sociedade, em decorrência da gravidade da
degradação do meio natural e social. Sendo assim, é fundamental o surgimento
de uma nova percepção da realidade, capaz de promover uma revitalização
das comunidades educativas, comerciais, políticas, de assistência à saúde e da
vida cotidiana, de modo que os princípios ambientais se manifestem como
princípios de educação, de administração e de política (CAPRA, 1994). A
Oficina proposta pela equipe da “Operação 2 de Julho” do Projeto Rondon na
município de Capim Grosso – BA priorizou o contato com a comunidade,
analisando o diálogo apresentado por eles referente às questões relacionada a
coleta seletiva e os trabalhos de Educação Ambiental no município, bem como
os problemas, os dilemas e dificuldades da cidade nas questões ambientais.
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Tais questões e princípios contribuíram e permitiram a análise do modo como
eles enfrentam os problemas ambientais na cidade. A atividade desenvolvida
foi baseada no respeito por todas as formas de vida a oficina estimulou a
comunidade nos valores e ações, além de atitudes ecologicamente mais
equilibradas, apontando que é necessário que haja responsabilidade individual
e coletiva no que tange a construção da gestão ambiental do município
apontando assim caminhos para a construção de um projeto que vise e atenda
as necessidades do município e todas as formas de vida.
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SEMENTES CRIOULAS NA AGROECOLOGIA.

Área Temática: (Meio ambiente)
Wilson João Zonin(Coordenador do Programa)1
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: agricultura familiar; agroecologia; sementes crioulas.
Resumo: Na atualidade as sementes estão sendo colocadas como forma de poder
e dominação. Sendo as grandes multinacionais fabricantes de sementes, apoiadas
por governos locais, estão apoderando-se de espécies de sementes nativas e
crioulas. Com isso os agricultores estão ficando cada vez mais dependentes de
tecnologia dessas grandes empresas e perdendo uma grande riqueza genética, a
biodiversidade de espécies. O presente trabalho propôs ações de extensão em
parceria com o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor de Marechal Cândido
Rondon. Teve como objetivo proposto de atender as demandas técnicas relativas à
utilização de tecnologias de produção agroecológicas que buscam a viabilidade da
produção utilizando sementes crioulas. Foi implantada uma unidade demonstrativa
de produção de sementes crioulas, combinadas com encontros técnicos, cursos
práticos e dia-de-campos sobre a produção orgânica e sustentável, onde foram
debatidos os principais questionamentos levantados pelos agricultores e técnicos. O
público alvo desta ação foram os agricultores que participam do Centro de Apoio ao
Pequeno Agricultor da região de Marechal Cândido Rondon, onde aproximadamente
200 pessoas, sendo 50 famílias de agricultores familiares e os demais profissionais
e estudantes interessados no tema. Ao término do trabalho uma das principais
conclusões extraídas foi de que a produção integrada com a natureza, onde os
agricultores possam desenvolver suas atividades sem agredir o ambiente, tornandose independentes dos “pacotes tecnológicos”, visando não somente as sobras
financeiras, mas principalmente a qualidade de vida.
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Texto: Nas ultimas décadas, houve uma rápida transformação da agricultura
que está afetando de forma profunda a cultura camponesa. As sementes, que
proporcionaram a sustentabilidade de numerosas famílias, através de fartas
colheitas, hoje estão sendo ameaçadas (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2006).
No mundo inteiro as grandes multinacionais estão portando espécies nativas e
mantendo bancos de germoplasma em seu poder, fazendo com que os camponeses
inevitavelmente passam por um processo inexorável de alienação da sua produção a
estas empresas, não obstante resgatar variedades de sementes crioulas deve ser
urgente para construir soberania alimentar do povos, produzir com qualidade,
diversidade e manter a vida no planeta (SALVADOR, 2009).
O presente trabalho teve como objetivo a divulgação de conhecimentos e
técnicas sobre a produção agroecológica utilizando sementes crioulas. Apresentar
ao público alvo algumas variedades de sementes de milho crioulo, apresentando
suas especificidades e características. Fomentar o intercâmbio, o resgate e a
valorização das sementes crioulas. Realizar eventos de extensão rural, encontros
técnicos, cursos e dia-de-campo como forma de desenvolver e multiplicar iniciativas
agroecológicas, recuperação e conservação das variedades crioulas, garantindo a
identidade popular e transformadora na continuidade da construção histórica da
agroecologia contemplando aspectos ambientais, sociais, econômicos.
Durante a realização do trabalho desenvolveu-se reuniões de articulação e
planejamento, juntamente com as instituições parceiras e organizações dos
agricultores, realizadas periodicamente com o objetivo de dialogar sobre a
problemática que envolve a produção de sementes crioula, definindo estratégias
associadas de extensão e pesquisa, como também debatendo os principais
questionamentos levantados pelos agricultores e técnicos referentes à produção de
sementes crioulas. Também implantou-se uma área de produção de sementes de
milho crioulo na região de Marechal Cândido Rondon, contendo diversas variedades.
Durante o período de vigência do trabalho foi realizado dias-de-campo atendendo o
público alvo, que corresponde a aproximadamente 200 pessoas contendo
agricultores familiares, técnicos estudantes e interessados sobre o assunto.
Nesses dias-de-campo divulgaram-se conhecimentos e técnicas sobre a
produção agroecológica, com enfoque na sustentabilidade e na produção
agroecológica de alimentos. Também se buscou contemplar e proporcionar ao
público a socialização dos saberes populares e científicos, aprendizado coletivo,
troca de experiência e de realização pessoal e coletiva. Nas palestras realizadas
buscou-se a conscientização quanto a agroecologia, com o cuidado com a terra, a
água e todos os elementos existentes na natureza, evidenciando a produção e o
consumo com responsabilidade. Ao final do desenvolvimento do trabalho, pode-se
dizer que os objetivos propostos pelo trabalho foram alcançados. Durante as
atividades desenvolvidas conseguiu-se o público esperado, com isso foram
realizadas palestras, encontros técnicos, dias-de-campo e debates, atendendo a
demanda por informações, cumprindo assim o objetivo do projeto.
Com a realização desse trabalho pode-se concluir que a produção integrada
com a natureza, onde os agricultores possam desenvolver suas atividades sem
agredir o ambiente, tornando-se independentes dos “pacotes tecnológicos”, visando
não somente as sobras financeiras, mas principalmente a qualidade de vida.
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Modalidade: Minicurso.
Palavras-chave: Prevenção da dengue; Meio ambiente; Doença.

Resumo: Com a globalização e o crescimento desenfreado e a qualquer custo,
casou uma degradação gradativa de nas nossas riquezas naturais, gerando graves
problemas sociais e deteriorando significativamente a qualidade de vida da
humanidade. O desenvolvimento desencadeou uma enorme produção de produtos
descartáveis e de difícil decomposição, gerando grandes quantidades de lixo e
também grande prejuízo ao meio ambiente, como a contaminação principalmente do
solo e da água. Contribuindo de forma significativa para a proliferação de doenças e
de diversos animais nocivos a saúde do homem. Entre estes está o Aedes aegypti,
inseto causador da dengue, doença grave que pode levar a morte. Atualmente
grande parte da população possui vasto conhecimento a cerca do assunto, porém
não esboçam nenhuma ação visando o controle do referido inseto e
automaticamente redução dos casos da doença. Nesse sentido o minicurso além do
reforço na conscientização confeccionará também com a participação de todos,
armadilhas para captura de insetos diversos entre estes o Aedes aegypti. Também
será doado aos participantes mudas ou sementes de plantas que são repelentes
naturais como nim e citronela e outros, se possível ainda será ensinado aos mesmos
como fazer solução a base de citronela. Toda e qualquer ação que venha minimizar
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os casos da dengue é de grande importância para todos.
Texto: Há alguns anos o país vem sofrendo com epidemias de dengue, anos com
maior outros com menor intensidade, mas todos os anos há milhares de casos com
dezenas de mortes, com alto custo financeiro aos cofres públicos (VITORINO, 2013).
Os governos tem investido em campanhas de conscientização, porém estas não tem
surtido o efeito desejado que seria a redução drástica dos casos ou até mesmo a
erradicação da doença. O objeto do nosso trabalho além de reforçar a
conscientização com palestra mostrando imagens de meio ambiente totalmente
inadequado para a vida humana e de outros animais (OLIVEIRA, 2013). Quais as
causas que levam os insetos como o mosquito da dengue a se proliferar tão
rapidamente. Ressaltar da resistência adquirida pelo inseto aos repelentes químicos
e sua adaptação as condições adversas (MORELLE, 2013). Apresentar um histórico
da doença no país ao longo dos anos, enfatizando quanto ao grande número de
casos da doença no Brasil, no Paraná e na região Oeste, principalmente a cidade de
Foz do Iguaçu, somente em 2013 (OLIVEIRA, 2013). A gravidade da mesma, devido
á ação do vírus em nosso organismo, os risco em casos de reincidência da doença
na pessoa (VARELLA). Insistir na importância da nossa participação, os benefícios
para toda a comunidade de uma pequena ação, Que é retirar de nossos quintais e
ruas todo e qualquer material que possa acumular água e que venha ser um local de
reprodução do inseto. Também serão confeccionadas armadilhas para captura de
insetos diversos utilizando material alternativo no caso garrafas pet e substratos
diversos, como açúcar mascavo, pasta de frutas e outros (ROCHA, 2012). Ainda
será incentivado a utilização de repelentes naturais tais como nim, citronela, arruda,
hortelã e outros (LEANDRO, 2012). Haverá doação de mudas ou sementes das
mesmas. Se possível será também ensinado como fazer uma solução a base de
citronela para pulverização em ambientes. O minicurso será oferecido para 20(vinte)
pessoas da comunidade em geral que certamente serão reprodutoras do novo
conhecimento adquirido. Com o minicurso trazendo novas informações referentes ao
assunto, ensinando alternativas práticas, simples e fácies que qualquer pessoa pode
fazer. Esperasse que a maioria dos participantes

repensem

suas atitudes e

comessem a contribuir de forma atuante e significativa junto aos seus familiares e
amigos. Nesse caso várias pessoas, empresas, hospitais e governos, serão
beneficiados. Pois, além da redução de casos da doença, haverá uma redução no

número de pessoas internadas automaticamente afastadas de suas atividades,
menor número de mortes e também redução de gastos com tratamentos e outros,
tanto para o poder público como para os familiares.
Considerações finais: Sempre há necessidade de reforçar os conhecimentos já
adquiridos e de repassar novos conhecimentos, visando conscientizar dos benefícios
que todos terão com uma pequena ação, sem nenhum custo, que é retirar do meio
ambiente todo e qualquer material que possa acumular água e que certamente
poderá ser um novo criadouro para o inseto. Os benefícios do minicurso não serão
somente para a comunidade universitária, mas também para a comunidade externa,
visto que todos nós temos nossos familiares e amigos que estão fora da
universidade.

Necessitamos de muita conscientização para mudarmos nossas

ações.
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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO RELACIONADA OS CUIDADOS PARA
PACIENTES ACAMADOS E SEUS FAMILIÁRES - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Área Temática: Saúde

Isabela Fernanda Larios Fracarolli
Juliana Roberta Junges
Andrea Monastier Costa
Modalidade: pôster
Palavras chave: Enfermagem; Orientação; Alta programada
Introdução: Dentro de um ambiente hospitalar, é possível observar o grande número
de pacientes acamados, sendo inevitável a preocupação com os mesmos após
receberem alta. Durante o regresso do paciente para o seu domicílio, a família
encontra-se desamparada pelos cuidados da equipe de saúde, e é nesse momento que
surgem as principais dúvidas e incertezas. É por esse motivo que em alguns hospitais a
alta programada aos pacientes é realizada o mais imediatamente possível, pois se
torna imprescindível realizar a preparação de pacientes e familiares, para que possam
readequar as suas atividades em domicílio, sendo possível assumir os cuidados
realizados no ambiente hospitalar. Desse modo identificou-se a necessidade da
elaboração e aplicação de um material educativo sobre orientações para alta aos
acompanhantes de pacientes acamados. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência, realizado em uma instituição hospitalar na região Oeste do Paraná.
Resultados: Durante o estágio supervisionado da disciplina de Administração nas
Instituições de Saúde, um dos objetivos a ser cumprido era o de diagnosticar um
problema referente ao trabalho de enfermagem, dentro da unidade escolhida pelos
estudantes. Após o diagnóstico do problema, esse deveria ser solucionado pelos
acadêmicos, por meio de um projeto para a melhoria da unidade. Foi possível
diagnosticar a necessidade de realização da alta programada ao paciente acamado, e
nessa perspectiva a solução imediata foi de preparar uma cartilha básica de alta
programada á ser entregue aos pacientes acamados e seus acompanhantes. Esse
manual conteve informações como: nutrição do paciente acamado, higiene corporal e
oral, cuidados com a pele e métodos adequados de movimentação do paciente no leito.
A aceitação de pacientes e familiares foi positiva. Os mesmos esclareceram suas
dúvidas e inseguranças e se disseram beneficiados com a cartilha/manual de
orientações para cuidar de pacientes no domicílio. Conclusão: A elaboração do manual

de orientações para cuidar de pessoas em domicílio ajudou a promover uma orientação
simplificada para os pacientes acamados e seus cuidadores. Porém não é de total
eficácia já que o enfermeiro deve começar a elaboração do planejamento de alta algum
tempo antes de o paciente deixar o ambiente hospitalar.

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM ALTERAÇÕES
ELETROCARDIOGRÁFICAS: REAVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Área Temática: Saúde
Margarete Nakatani1(Coordenador da Ação de Extensão)
Helaine Maruska Vieira Silva ( Vice- Coordenadora)
Maciel Costa da Silva2
Elisa Bohnert
Paola Loise Osiecki Voitovicz
Simone Cavalli Piana
Victor Martins
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Exame; ECG; Cardiologia.
Resumo: O projeto “Realização de ECG na Comunidade de Cascavel” tem
como objetivo realizar o exame de eletrocardiograma na população
cascavelense, visando identificar precocemente algumas doenças cardíacas,
bem como acompanhar a evolução de pacientes que buscarem o projeto.
Inicialmente, foi realizado o rastreamento dos pacientes que apresentaram
alterações no seu exame eletrocardiográfico realizado no período de 2009 a
2012 nesta Universidade, para posterior reavaliação e acompanhamento de
sua evolução. Os pacientes que retornarem para o atendimento irão realizar
novamente o eletrocardiograma, que será analisado por pessoas qualificadas,
e receberam o laudo e instrução dos pesquisadores acerca de sua saúde.
Assim, a população atendida será orientada sobre atitudes que possam
melhorar a sua qualidade de vida e prevenir eventuais morbidades,
proporcionando um melhor prognóstico clínico.
Texto: O Projeto intitulado “Realização de ECG na Comunidade de Cascavel”
tem por objetivo realizar o exame de eletrocardiograma na população
cascavelense, visando identificar precocemente algumas doenças cardíacas,
1
2

Docente, Medicina, CCMF, Cascavel (Margarete.Nakatani@unioeste.br)
Discente, Medicina, CCMF, Cascavel.

bem como acompanhar a evolução de pacientes que buscarem o projeto.
Ainda, o projeto tem o intuito de conscientizar os discentes de papel
social que cabe às Instituições Públicas de Ensino Superior, proporcionando
ainda contato dos acadêmicos de Medicina com pacientes fora do ambiente
hospitalar. Cabe ressaltar que o projeto é um grande auxílio à população, que
carece de atenção básica em saúde e tem muita dificuldade para realizar
consultas e exames, e que irá percebe diretamente a atuação e importância
das universidades em sua vida.
Este projeto tem caráter permanente e é executado em parceria com
docentes do Curso de Medicina, que emitem o laudo do ECG realizado pelos
alunos e encaminham os pacientes que apresentarem alterações
eletrocardiográficas para investigação médica no Hospital Universitário do
Oeste do Paraná (HUOP).
Durante os últimos quatro anos, o projeto atendeu aproximadamente 300
indivíduos da comunidade, realizando exames eletrocardiográficos gratuitos e
capacitou 22 alunos do Curso de Medicina que desenvolveram atividades no
projeto, consolidando seu aprendizado teórico e aplicando-o no atendimento
aos pacientes. Além disso, o projeto e seus resultados tem sido divulgados por
meio de trabalhos em eventos de extensão e de difusão acadêmica.
Em seguida, estamos aguardando a análise dos laudos para que
possamos fazer a reavaliação e acompanhamento da evolução dos pacientes.
Em relação aos objetivos que foram atingidos até o momento, foi
realizada a identificação dos pacientes que apresentaram alterações nos
exames eletrocardiográficos realizados no período de 2009 a 2012. Os dados
coletados durante as consultas foram digitalizados e organizados de forma
sistemática para melhor acompanhamento desses pacientes.
Agora estamos marcando, paulatinamente, novos atendimentos e
realizando novo exame de ECG, conforme a disponibilidade dos pacientes para
comparecerem à Universidade. Concomitantemente, temos instruído os
pacientes a trazerem hemogramas que tenham sido feitos recentemente, para
que possam ser pesquisadas possíveis correlações e diagnósticos. Estamos
aguardando a análise dos laudos de ECG para que possamos fazer a
reavaliação e acompanhamento da evolução dos pacientes.
Até o momento, observamos que nos últimos três anos foram atendidos
por este projeto 226 pacientes. Destes, 17 (correspondente a 7,5%)
apresentaram algum tipo de alteração no ECG. Estamos seguindo com os
atendimentos à população, realizando a anamnese e o exame do
eletrocardiograma, bem como a análise do hemograma para conhecer os
fatores biopsicossociais que a estão afetando.
Com base nos atendimentos, pesquisas e discussões que estamos
realizando, buscamos elaborar estratégias de como melhor orientar os
pacientes sobre sua situação de saúde e orientá-los acerca dos fatores de risco
cardiovascular, possíveis correlações com hábitos e/ou hereditariedade e/ou
doenças correlatas, etc.
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ADESÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE PELOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU.
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Modalidade: Comunicação Oral.

Palavras-chave: Educação Permanente; Equipe de Enfermagem; Capacitação.

Resumo: O trabalho com a educação permanente em âmbito hospitalar deve ser
voltado no aprendizado contínuo, sendo está à condição necessária para o
aprimoramento e desenvolvimento do profissional/colaborador da instituição. No
intuito de aproximar o acadêmico de enfermagem com o Núcleo de Educação
Permanente do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu – PR
para que o mesmo possa vivenciar esse processo especifico de trabalho e
desenvolver pesquisas nas quais contribuem para a sua formação e ao mesmo
tempo com a qualidade do serviço no setor, sendo que o acadêmico acompanha a
rotina de trabalho do profissional de enfermagem desta área. Dessa forma o grupo
de extensão esteve trabalhando juntamente com a enfermeira, auxiliando no preparo
e adequação de conteúdos para capacitações.
________________________________________________
1. Coordenadora do Projeto. Docente do Curso de Enfermagem de Foz do Iguaçu.
2. Ministrantes. Discentes do Curso de Enfermagem de Foz do Iguaçu.
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INTRODUÇÃO

A Educação Permanente (EP) deve ser trabalhada de modo que o
aprendizado seja contínuo, pois esta condição é necessária para o desenvolvimento
do indivíduo, no que se refere ao seu aprimoramento, investigando sua competência
pessoal, profissional e social, como uma meta a ser alcançada (PASCHOAL, 2007).
Dessa forma, a EP se torna essencial para a organização do processo de
trabalho de enfermagem em articulação com as demais práticas de enfermagem e
demais setores do hospital (RICALDONI e SENA, 2006). Tavares (2006) ainda
ressalta a grande necessidade para a criação de processos de capacitação para os
trabalhadores que prestam serviços nos âmbitos de saúde, em especial as equipes
de enfermagem, já que o trabalho de enfermagem é entendido como central para o
melhor cuidado e atenção prestada pelos serviços de saúde.
O trabalho com a Educação Permanente em saúde requer criação de
metodologias de aprendizagem, que considerem a articulação entre teoria e prática,
a problematizarão da realidade, a total participação de todos os profissionais
envolvidos, caracterizando-se em um processo de aprendizagem integral e
significativa (LOPES et al, 2007).
Isso inserido nas atuais instituições hospitalares, na qual se encontram
grande parte desses profissionais de saúde e também os trabalhadores, que atuam
na administração, higienização, manutenção, entre outras áreas. Estas funções,
entretanto, são praticadas de forma fragmentada, o que compromete as ações
desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem, consequentemente a assistência
com a pessoa a ser cuidada (AMESTOY et al, 2008). Sendo assim, o setor saúde
acaba se caracterizando pela sua fragmentação nas ações e individualização de
áreas técnicas, resultando em uma composição da saúde também de forma
desintegrada, gerando trabalhadores que geram seus conhecimentos técnicos
específicos que se sobrepõe ao conhecimento integral de realidades locais e
conhecimento de outros saberes (CECCIN, 2005).
Sendo assim, o trabalhar com a saúde é dispor de um serviço de pessoa para
pessoa,

exigindo,

portanto

fatores

de

qualidade,

disponibilidade,

atitude,

conhecimento e desempenho dos trabalhadores da saúde. Dessa forma, considera
que um dos principais métodos para melhorar a qualidade dos serviços de saúde é a
educação permanente dos profissionais da saúde (ROVERE, 1993).

OBJETIVOS
 Colaboração e aprendizado dos acadêmicos de Enfermagem no setor do NEP
(Núcleo de Educação Permanente), na área de Enfermagem do Hospital
Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) do Município de Foz do
Iguaçu/PR.
 Identificar a adesão dos colaboradores de enfermagem nas capacitações
oferecidas pelo Núcleo de Educação Permanente.
 Promover estudos relacionados à área de Organização dos Serviços de
Enfermagem e Gestão de Pessoas em Enfermagem.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem quali-quantitativa,
onde será demonstrada a adesão dos funcionários acerca das capacitações
realizados pelo NEP, bem como analisar alguns dos motivos utilizados para não
aderirem aos treinamentos.
Os acadêmicos durante o projeto de extensão colaboram com as diversas
atividades desenvolvidas pelo NEP, dentre estas, está a confecção de relatório para
o setor. Juntamente com as listas de presença das capacitações foi possível realizar
a coleta de dados assim como tabelar a adesão dos colaboradores de enfermagem
nas diversas capacitações realizadas pelo NEP.

DISCUSSAO E RESULTADOS

Durante o período de Janeiro de 2012 até Dezembro de 2012 os acadêmicos
frequentaram o Núcleo de Educação Permanente (NEP), que está inserido no setor
de Gestão de Pessoas do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do
Iguaçu, e suas atividades no setor incluíram um levantamento de dados, no
cronograma seguido pelo NEP, acerca da reconvocação utilizada para os
treinamentos que não eram obtidos o percentual de participação estabelecido.
Dentre as áreas que se dividem as horas de treinamentos estão incluídos o setor

Administrativo-financeiro, o setor Corpo clínico de enfermagem, o setor Corpo clínico
médico, o setor Corpo clínico de suporte (fisioterapeutas, assistentes sociais,
psicólogos hospitalares, farmacêuticos), o setor Corpo diretivo, o setor Corpo gestor
(líderes de equipe, supervisores, coordenadores e gerentes), o setor Hotelaria
(Higiene, Manutenção, Nutrição), o setor Atendimento (receptivo, portaria).
A porcentagem esperada de participação em cada treinamento é de 80% dos
funcionários dos setores. Inúmeras vezes esses números não são alcançados, e é
necessária que haja uma reconvocação dos cursos.
Assim como em algumas situações específicas as capacitações são
reconvocadas mesmo se alcançando o número de participantes mínimos. As
capacitações envolvendo a assistência tendem a ocorrer reconvocações com uma
maior frequência, sendo a critério do setor NEP.
A tabela 1 demonstra alguns treinamentos que houve reconvocação.
Treinamento

Rota de Fuga

Data

Número de

Reconvocação

Número de

Total

colaboradores

colaboradores

Participação

participantes

participantes

Setembro

144

Novembro

48

192

Agosto

81

Outubro

29

110

Agosto

57

Dezembro

126

183

de

(Todos os
setores)
Primeiros
Socorros (todos
os setores)
Suporte Básico
de Vida (setor

e

Janeiro

Enf.)
Tabela 1. Reconvocação de treinamentos pelo setor NEP

O número de total de colaboradores do HMPGL é de 704 funcionários, sendo
o corpo clínico de enfermagem o setor que possui o maior número de pessoas,
totalizando 310. Podemos observar com a tabela 1, que mesmo com a
reconvocação realizada não foi atingida a porcentagem de 80% de participação. Pois
há certa resistência dos colaboradores do HMPGL na participação dos treinamentos
realizados fora de seu setor. , o treinamento Rota de Fuga era destinado a todos os
setores do HMPGL, ou seja, deveria haver um número de participação de
aproximadamente 563 colaboradores para assim atingir o percentual de 80%. O

treinamento de Primeiros Socorros era destinado a todos os setores exceto o corpo
clínico de enfermagem, ou seja, o total de funcionários que poderiam participar deste
treinamento era de 394, para atingir o percentual de 80% de participação era
necessário que 315 pessoas participassem do treinamento. O treinamento de
Suporte Básico de Vida era destinado apenas ao corpo clínico de enfermagem,
assim deveria ter participação de 248 servidores, sendo que o corpo clínico de
enfermagem possui aproximadamente 310 colaboradores.
O setor de Enfermagem ainda é o que se tem mais dificuldade de adesão aos
treinamentos dentro do HMPGL, em conversas informais, vários motivos foram
citados, dentre eles o fato de que se tem de deixar toda a sua função para poder
participar e um treinamento, fazendo com que sobrecarregue seu companheiro de
trabalho, ou ainda, muitas vezes há um atraso em seu ofício devido a presença nos
treinamentos, ter que se deslocar no seu setor para participar do treinamento.
A opção utilizada por alguns setores, como o setor SESMT, para conseguir
atingir a meta de 80% de participação nos treinamentos foi a utilização do recurso de
treinamento in loco, pois assim, o colaborador não necessita deslocar-se do seu
setor para obter o treinamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo os dados obtidos na pesquisa foi possível identificar a necessidade
frequente de reconvocação devido à baixa adesão dos colaboradores da equipe de
enfermagem do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. A prática de atualização já vem
sendo desenvolvida pelo Hospital à aproximadamente 3 anos, porém a
conscientização dos colaboradores ainda não é eficaz para que ocorra de forma
genuína a Educação Permanente dentro do Hospital.
A partir dos resultados encontrados e com a melhor produtividade dos
profissionais/colaboradores, fica comprovada a necessidade de elaboração de
práticas educacionais que auxiliem no processo de qualificação profissional, sendo
também necessário planejar estratégias que alcance maior adesão destes, perante
os treinamentos realizados para cada área.

Sendo assim, o setor do NEP tem papel essencial no âmbito hospitalar, na
qual trabalha em um processo continuo e programado de aprimoramento e

ampliação dos conhecimentos dos trabalhadores. Na qual o grupo de extensão
esteve participando e desenvolvendo pesquisas para poder aperfeiçoar esse
processo de Educação permanente.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE ENTEROPARASITOSES EM UMA PARCELA DA
POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO FLORESTA DE CASCAVEL – PARANÁ
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Resumo: As parasitoses intestinais representam doenças comuns sendo endêmicas
em países do terceiro mundo, onde são problemas de Saúde Pública. O objetivo do
trabalho é discutir dados que foram colhidos em uma parcela mais carente do bairro
Floresta do município de Cascavel-PR durante o período de março a novembro de
2012, fazendo uma análise simples da epidemiologia desse grupo de doenças na
população estudada. Do total de 151 amostras coletadas, 30% (n=45) resultaram em
teste positivo e 70% (n=106) negativo nos métodos de HPJ e Ritchie. Dentre os
positivos, 69% (n= 31) estavam monoparasitados e 31% (n=14) poliparasitados. Os
protozoários Blastocystis hominis e Endolimax nana foram às espécies mais
encontradas, cada um correspondendo a 33,3% (n=15) dos resultados. As
enteroparasitoses tem grave repercussão no estado nutricional e na saúde das
comunidades. Medidas preventivas e curativas permitem a melhoria do nível de vida
dessas pessoas.
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Introdução e contexto da ação: As parasitoses intestinais são doenças causadas
por helmintos e protozoários, que se localizam no aparelho digestivo do homem,
podendo provocar nos infectados diversas alterações fisiopatológicas. O hospedeiro
propicia principal benefício ao parasito. Assim, o parasito é o agressor, o hospedeiro
é o que alberga o parasito. Pode-se afirmar que as doenças parasitárias encontram
um campo fértil na esteira da pobreza, da falta de educação e de saneamento
básico (NEVES, 2005, p. 8).
Objetiva-se com o trabalho ampliar o conhecimento teórico e prático com
relação ao diagnóstico laboratorial das parasitoses intestinais humanas, além de ter
uma visão geral das enteroparasitoses mais frequentes na região de Cascavel, a
partir da amostra da população na qual foi realizado o projeto, bem como analisar os
principais aspectos epidemiológicos e fatores envolvidos na prevalência dos
parasitos no bairro estudado.
Almeja-se um comprometimento com a população orientando-a sobre os
parasitos intestinais – o que são, quais as consequências da contaminação, como
evitar, diagnosticar e tratar. Além disso, é importante atuar na educação em saúde,
contribuindo para melhorias higiênico-sanitárias, por meio da instrução à população.
Por fim, o Projeto tem por objetivo final diagnosticar enteroparasitoses na população
estudada, conduzir os seus pacientes ao tratamento e analisar as condições
epidemiológicas
Detalhamento das atividades: A ação foi desenvolvida durante o período de
março a novembro de 2012, no bairro Floresta, localizado na região norte do
Município de Cascavel, Paraná, cujo clima é subtropical e temperatura média de
19ºC. O bairro Floresta é considerado o mais populoso da cidade e possui uma área
de 2,84Km2. Para a escolha do bairro foi feito contato com a Secretaria de Saúde da
cidade, a qual indicou o local como possível foco de risco para enteroparasitoses (de
acordo com critérios socioeconômicos, epidemiológicos, habitacionais e estruturais).
A escolha das residências foi realizada junto às ACS (agentes comunitários de
saúde), que indicaram os locais de maior carência do bairro. A partir disso, foram
feitas visitas nas casas indicadas, realizados questionários socioeconômicos,
conscientização sobre doenças infectoparasitárias e questionamento quanto ao
desejo de realização do exame coprológico. Para os que aceitaram distribuiu-se um
kit, contendo um frasco coletor com formalina a 10%, uma espátula e um folheto
informativo para a coleta. Após um prazo de 5 a 7 dias, visitou-se novamente as

casas para o recolhimento dos kits contendo o material. Todo o material coletado foi
processado e analisado no Laboratório de Parasitologia Geral da Unioeste,
macroscópica e microscopicamente pelas técnicas de sedimentação espontânea
(Hoffmann, Pons e Janer – HPJ) e de centrifugação - sedimentação pela formalina éter (RITCHIE, 1948).

Ao total foram colhidas 151 amostras. Após a análise

parasitológica e elaboração de laudos, esses foram enviados à UBS para tratamento
dos casos positivos. A análise dos dados efetuou-se através da estatística descritiva,
empregando-se valores absolutos e porcentagens, para o qual se elaboraram
gráficos com os resultados obtidos.
Análise e discussão: O projeto no bairro Floresta, Cascavel, PR atuou tanto na
prevenção primária quanto secundária das enteroparasitoses. O incentivo e
orientação a melhorias higiênico-sanitárias proporcionaram melhorias gerais da
saúde bem como uma proteção específica contra as enteroparasitoses. O projeto
também atuou no período patogênico e todos os pacientes contaminados foram
conduzidos ao tratamento. Limitaram-se danos e incapacidades geradas pelos
parasitos intestinais. No meio acadêmico o projeto contribuiu com o fornecimento de
amostras positivas que foram conservadas em “pools” para as aulas práticas
desenvolvidas no Laboratório de Parasitologia Geral da Unioeste/Campus Cascavel.
Quanto aos resultados epidemiológicos, a amostragem constituiu-se de 151
pessoas, na qual, a média de idade foi 24 anos (n=151), sendo 14 anos (n=65) para
o gênero masculino e 32 anos (n=86) para o feminino. Das 51 amostras coletadas,
30% (n=45) resultaram em teste positivo e 70% (n=106) em negativo, nos métodos
de HPJ e Ritchie. Dentre os positivos, 69% (n=31) foram monoparasitadas e 31%
(n=14) poliparasitadas.
Foram encontradas dez espécies diferentes de parasitos pelos métodos de HPJ
e Ritchie. O protozoário Blastocystis hominis e o comensal Endolimax nana foram
às espécies mais encontradas, cada um correspondendo a 33,3% (n=15) dos
resultados positivos. Entre as espécies, de caráter confirmadamente patogênicas,
destacou-se o protozoário Giardia lamblia com 17,8% (n= 8) dos resultados. Outras
espécies

encontradas

foram:

Entamoeba

coli

20,0%%

(n=9);

Entamoeba

histolytica/dispar 11,1% (n=5); Ascaris lumbricoides 8,9% (4); Enterobius vermicularis
4,4% (n=2); Trichostrongylus sp 2,2% (n=1); Iodamoeba butschlii 2,2% (n=1) e
Nematoda sp 2,2% (n=1) (Figura 1).

Figura 1 – Porcentagem dos enteroparasitas encontrados pelos métodos HPJ e Ritchie

Ao compararmos este estudo com o de FONSECA, E. O. L. et al (2010),
realizado no norte e nordeste brasileiros, observamos que o bairro Floresta não
atingiu índices tão altos de contaminação por enteroparasitos quanto os esperados
para um país subdesenvolvido (até 90% da população). A taxa de infecção por
geohelmintos também foi abaixo do esperado (20-30% da população) e os helmintos
Trichuris trichiura e Ancylostoma sp não foram encontrados.
Uma vez que a distribuição das parasitoses varia entre países e entre áreas de
um mesmo país, há divirgências na frequência de espécies de parasitos
encontrados. De acordo com VIDAL, F. S. et al (2010) Blastocystis hominis, um
protozoário emergente nos países em desenvolvimento, é responsável pela doença
parasitária mais comum no Chile. Na cidade de Talca atinge índices de até 72,9%
das infecções por enteroparasitos.

Já em comunidades indígenas de Zulia,

Venezuela, corresponde a 56,1% das parasitoses e é também o parasito mais
prevalente (ACURERO, E. et al, 2008).

No bairro Floresta 33,3% dos casos

positivos foram pelo Blastocistis hominis. A despeito de muitos dos contaminados
não apresentarem sintomas, o parasito tem atuação patogênica e, portanto, não é
mais considerado saprófita. A blastocistose deve ser tratada quando o paciente não
estiver contaminado por outros patógenos e mesmo assim apresentar sintomas
(VIDAL, F. S. et al, 2010).
A maioria dos estudos sobre parasitoses reflete apenas a realidade do local
onde foi feita a pesquisa. No Brasil não é diferente, não há nenhum estudo
representando a situação do Brasil como um todo. Porém, ao avaliar os diversos
estudos, nota-se que nas regiões Norte e Nordeste há uma maior frequencia de

hemintos, enquanto que nas regiões Sudeste e Sul esta taxa diminui. No município
de Coari, Amazonas (FREITAS, F. L. S et al, 2012) a espécie de helminto mais
encontrada foi Ascaris lumbricoides (53,7% ). Este helminto também foi o de maior
frequência no bairro Floresta, mas teve índices 6 vezes menores que no Amazonas
(8,9% dos casos positivos). No Rio de Janeiro em comunidades dos Campos dos
Goyatacazes (NETO, A. H. M. et al, 2010) Ascaris lumbricoides teve índices de
0,5%, confirmando a menor ocorrência nesta região.
Ao compararmos somente a região do Paraná, MERLINI, L. S. et al (2010),
encontrou na população de Maria Helena uma positivadade para enteroparasitoses
de 16%, sendo os parasitos mais frequentes: Endolimax nana (40,5%) e Entamoeba
coli (39,1%). Em escolares no município de Jataizinho (LOPES, F. M. R et al, 2006)
Endolimax nana (47,5%) e Entamoeba coli (23,5%). Na população do bairro Floresta
os protozoários Endolimax nana e Blastocystis hominis foram os mais positivos cada
um correspondendo a 33,3%. Os estudos com maiores ocorrências de Endolimax
nana apontam que os fatores determinantes para isto estão atribuídos a menor
renda familiar, ao numero de pessoas residentes em cada domicilio, a escolaridade
e ao hábito de ingerir verduras e frutas sem a devida higienização (MERLINI, L. S.,
et al 2010).
Como prováveis fontes de infecção verificamos o tipo de material de construção
utilizado nas residências. Dos que residiam em casa de madeira, 54,5% estavam
contaminados, enquanto que apenas 26,5% dos que residiam em casa de alvenaria
estavam contaminados. 57,1% daqueles que possuiam residência com chão de terra
batida estavam infectados, enquanto que 27,2% dos que possuiam chão de outros
materiais se contaminaram. Em relação ao tratamento da água, 33,3% daqueles que
não tratavam estavam contaminados e 27,8% dos que tratavam estavam. Os que
utilizavam água de poço tiveram maiores índices de contaminação do que os que
não utilizavam (50,0% versus 28,2%).
Constatou-se quanto à moradia que as casas com menos moradores tiveram
índices menores de infecção. A média de moradores nas casas em que os
resultados foram negativos foi de 5,32 habitantes, já a média de moradores nas
casas onde os resultados foram positivos, monoparasitados foi de 5,68 habitantes, e
poliparasitados 6,90 habitantes.
Esperava-se encontrar uma maior ocorrência parasitária no bairro Floresta
quando comparado com outros estudos. A menor frequência de helmintos pode ser

decorrente de aspectos comportamentais e ambientais (medidas sanitárias, aumento
do nível educacional e socioeconômico e uso de medicação anti-helmíntica), que
tem contribuído para mudar o curso clássico das enteroparasitoses. Ainda assim, um
terço da população estudada do bairro Floresta está contaminada. Esse valor é
bastante

elevado

e

merece

intervenção.

Sugerem-se,

portanto,

ações

governamentais voltadas à prevenção e a cura das enteroparasitoses no bairro,
visando à diminuição da morbidade e mortalidade por essas doenças.
Considerações finais: Concluiu-se que no bairro Floresta a prevalência de
helmintos foi baixa, sendo que Ascaris lumbricoides foi o helminto mais frequente e
atingiu 8,9% das amostras positivas. Quanto à prevalência de protozoários,
Blastocystis hominis e Endolimax nana foram responsáveis pela maior parte das
amostras positivas (cada um 33,3%). As altas taxas encontradas mostram que ainda
há um déficit socioeconômico, no nível de instrução da população e nas condições
higiênico-sanitárias do bairro. A identificação de áreas de risco assegura uma maior
eficiência em ações de controle dos parasitos, possibilitando uma melhora de vida
da população. No bairro Floresta um terço da população na qual foi feita a pesquisa
estava infectada, esta elevada magnitude não deve ser negligenciada. O projeto
atuou na identificação, prevenção e tratamento das parasitoses na região estudada,
diminuindo a morbidade e mortalidade, mas ainda assim, há muito para ser feito.
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ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA, POR
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Palavras-chave: enfermagem; incontinência urinária; extensão universitária.
Resumo: A Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, enquanto
instituição pública busca implementar centros de excelência na produção e
socialização do conhecimento, de modo que atenda as necessidades da população
local, utilizando da tríade ensino-pesquisa-extensão. O curso de enfermagem da
UNIOESTE, campus de Cascavel/PR, disponibiliza aos estudantes de graduação e
pós-graduação diversos projetos de extensão, destacando-se a assistência ao
paciente ostomizado e com incontinência urinária. O Programa de Residência em
Enfermagem da UNIOESTE constitui modalidade de ensino de pós-graduação
destinada a enfermeiros, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por
formação em serviço. Este trabalho constitui-se em um relato de experiência, das
aulas práticas do Programa de Residência na disciplina de Assistência de
Enfermagem em Clínica Médica, Cirúrgica e Centro Cirúrgico. A assistência é
prestada junto ao Núcleo de Ostomizados do Oeste do Paraná, sobre a supervisão e
orientação da Professora Lorena M. G. Gemelli, enfermeira estomaterapeuta. Nesta
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instituição são atendidos pacientes com incontinência urinária de Cascavel e
municípios pertencentes a 10ª Regional de Saúde. Os objetivos deste projeto são:
revisão e aprimoramento do conhecimento prévio, ganho durante a graduação, bem
como a especialização e o cuidado individualizado do atendimento aos portadores
de incontinência. Acreditamos ser de grande importância a participação das
residentes de enfermagem nesta atividade de extensão, pois esta atividade
possibilita atender pacientes incontinentes anteriormente atendidos no ambiente
hospitalar, assim como entramos em contato com novos participantes, conhecendo
suas histórias, medos e dúvidas. É possível desenvolver atividades educativas que
propiciem a melhora da qualidade global de vida desses pacientes. Acreditamos que
seja necessário ao profissional receber uma formação mais humana, e a experiência
da extensão universitária acrescenta ao profissional ligado a população; além de ser
uma forma de retribuição à comunidade os conhecimentos adquiridos na academia
com os recursos por ela pagos.

INTRODUÇÃO
A Universidade Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE, enquanto
instituição pública, tem como missão ser uma universidade que promove
permanente inovação nos cursos de graduação e cria núcleos de competência
prioritariamente nas áreas de Educação Básica, integração Regional LatinoAmericana, Saúde, Biotecnologia, Turismo e Meio Ambiente, buscando excelência
na área de desenvolvimento Agro- Industrial (UNIOESTE, 2007).
Neste sentido, esta instituição tem como visão “ser reconhecida como
universidade multicampi com centros de excelência na produção e socialização
do conhecimento, atenta as características regionais” (grifo nosso) (UNIOESTE,
2007).
Atua neste sentido o Hospital Universitário do Oeste do Paraná- HUOP,
principal campo de atividades práticas supervisionadas e campo de especialização
dos cursos da área de saúde do campus de Cascavel/PR. Este atende a população
do município e da região Oeste do Paraná, assim como usuários provenientes dos
países próximos por se tratar de hospital de referencia na região de tríplice fronteira
(UNIOESTE, 2007).
Apresenta a universidade, conforme a Constituição Brasileira prevê, uma
(1988, p. 85), “autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial” com o “princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão”.
Compreende-se que a extensão é momento ímpar na devolutiva à sociedade
do investimento que ela faz diretamente na formação de profissionais para a

prestação de cuidados. A universidade alvo deste estudo apresenta uma Política de
extensão universitária, sendo esta um desdobramento dos Planos Nacional e
Estadual de Extensão Universitária. A instituição entende que a extensão deve ser
encarada como
processo educativo, cultural e cientifico que articula o Ensino e a Pesquisa
de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a
Universidade e a Comunidade. É uma via de mão dupla, com trânsito
assegurado à comunidade acadêmica que encontrará, na sociedade, a
oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico.
Esse fluxo que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e
popular, terá como consequência a produção do conhecimento resultante do
confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do
conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na
atuação da universidade (UNIOESTE, 2003, p. 11).

A fim de evitar associar a atividade de extensão como uma ação meramente
assistencialista e desvinculada do processo curricular e da pesquisa, a Unioeste
buscou a institucionalização através da criação e aprovação da Resolução da
Extensão; a implantação do Sistema de dados para cadastro e acompanhamento
das atividades de extensão; realização de seminários de extensão; e, a
institucionalização de Programas permanentes através da regulamentação própria e
a criação do Plano Institucional (UNIOESTE, 2003).
As atividades de extensão do colegiado do curso de enfermagem são
organizadas respeitando a legislação em vigor, resolução 065/2009-CEPE. Estas
são desenvolvidas articulando os projetos com a participação de alunos da
graduação e pós-graduação, modalidade residência.

Este disponibiliza aos

estudantes, segundo dados de 2011, 6 projetos de atividades de extensão
universitária em andamento, 1 projeto em tramitação e 2 projetos de atividades com
interrupção temporária. Estes abrangem diversas áreas, como assistência ao
paciente ostomizado e com incontinência urinária (UNIOESTE, 2012). Neste projeto,
insere-se atividades vinculadas ao programa de pós-graduação, modalidade
residência, da UNIOESTE, campus Cascavel/PR.
O Programa de Residência em Enfermagem da Unioeste constitui modalidade
de ensino de pós-graduação destinada a enfermeiros, sob a forma de curso de
especialização, caracterizada por formação em serviço. O programa teve inicio em
julho/2010, estando atualmente em sua terceira turma. A carga-horária semanal é de
60 horas, distribuídas entre atividades teóricas, teórico-práticas e práticas de
treinamento em serviço. Incluem-se ações executadas no Núcleo Regional dos

Ostomizados do Oeste do Paraná.
O Núcleo dos Ostomizados foi fundado em 1988, quando os profissionais de
saúde, juntamente com os ostomizados reuniram-se organizando a instituição.

Materiais e Metodologias
Trata-se de um relato de experiência, das aulas práticas do Programa de
Residência em Enfermagem de Gerenciamento de Clinica Médica e Cirúrgica, na
disciplina de Assistência de Enfermagem em Clínica Médica, Cirúrgica e Centro
Cirúrgico. A assistência é prestada junto ao Núcleo de Ostomizados do Oeste do
Paraná, sobre a supervisão e orientação da Professora Lorena M. G. Gemelli,
enfermeira estomaterapeuta. No Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná, são
atendidos pacientes com incontinência urinária de Cascavel e municípios
pertencentes a 10ª Regional de Saúde. Os que residem fora dessa abrangência, são
atendidos, orientados no núcleo e encaminhados para suas cidades de origem.

Resultados e Discussão
A incontinência urinária é uma experiência que acomete milhões de pessoas
de todas as idades, principalmente as do sexo feminino, afetando a qualidade de
suas vidas (HIGAS; LOPES; REIS, 2008). É definida atualmente pela International
Continence Society, como a queixa de qualquer perda involuntária de urina,
valorizando assim as queixas do paciente. A incontinência urinária pode ser
classificada como incontinência de esforço, após tosse, espirro ou esforço, urgeincontinência, onde a pessoa sente vontade súbita de urinar, de difícil controle e a
mista, quando há sinais e sintomas dos dois tipos (SIMENOVA et al, 1999).
A partir dessas premissas existe o projeto de Extensão Assistencial de
Enfermagem ao Ostomizado, atendendo também o incontinente. Gemelli (2002), nos
diz que estes indivíduos necessitam de cuidados específicos para conseguirem a reinserção social e a valorização do auto-estima.
O projeto permite a inserção dos acadêmicos do Curso de Enfermagem a
partir do terceiro ano com a assistência direta as dificuldades que os pacientes e
familiares enfrentam diariamente. Para os Residentes de Enfermagem, a experiência
dentro da disciplina propicia o aperfeiçoamento da profissão, garante a referência e
a contra-referência dos pacientes e auxilia na transição dos mesmos do ambiente
hospitalar para sua ambientação e evolução no domicilio.

Ao entrarmos em contato com as dificuldades apresentadas pelos pacientes
portadores de incontinência, revemos e adquirirmos novos conhecimentos, levando
a revisão de conteúdos da academia, a fim de compreender as reais necessidades
do paciente. Percebe-se que, apesar de apresentarem similaridade em seu quadro
fisiológico, muitas vezes, apresentam singularidades, duvidas e questionamentos
particulares, destacando o papel da enfermeira em individualizar o atendimento
prestado.
Não obstante, a presença da enfermeira especialista em estomaterapia nos
atendimentos, juntamente com as residentes de enfermagem, permite retirar duvidas
imediatamente, possibilitando um atendimento especializado. Desta forma torna-se
possível realizar a consulta de Enfermagem com anamnese, exame físico,
assistência, orientações e o acompanhamento destes pacientes.
O Núcleo dos Ostomizados de Cascavel/PR conta com reuniões mensais,
onde é possível encontrar ostomizados, incontinentes, profissionais da área da
saúde e familiares em geral. Estes encontros funcionam como uma troca de
experiência entre os presentes, bem como para a retirada de dúvidas, apresentação
de novos participantes, relatos de experiência.
Acreditamos ser de grande importância a participação das residentes de
enfermagem nesta atividade de extensão, pois esta atividade possibilita atender
pacientes incontinentes anteriormente atendidos no ambiente hospitalar, como
HUOP, bem como entramos em contato com novos participantes, conhecendo suas
histórias, medos e dúvidas. Além disso, é possível desenvolver atividades
educativas que propiciem a melhora da qualidade global de vida desses pacientes,
favorecendo a criação de laços entre os mesmos e os profissionais.

Conclusão
A participação em projetos de extensão nos dá a possibilidade de conhecer
novas realidades, contribuindo com o serviço prestado a pessoas que apresentam
necessidades específicas, entramos, portanto em contato com uma realidade que
nos será apresentada posteriormente, tendo a oportunidade de saber como lidar
com essa situação ainda como profissional em formação.
No desempenho das atividades profissionais da enfermagem, observamos as
dificuldades dos pacientes com incontinência urinária e seus familiares para a
continuidade do cuidado após a alta hospitalar. Os problemas apresentados ocorrem

em todos os níveis, seja ele nos aspectos físicos, emocionais e sociais, da vida do
paciente e da sua família. Acreditamos que seja necessário ao profissional receber
uma formação mais humana, e a experiência da extensão universitária acrescenta
ao profissional ligado a população; além de ser uma forma de retribuição à
comunidade os conhecimentos adquiridos na academia com os recursos por ela
pagos.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO OSTOMIZADO E INCONTINENTE
URINÁRIO
Lorena Moraes Goetem Gemelli; Camila Abatti; Anna Carolina Souza Sulz; Kalliny
Stralhoti, Stephanie Pianaro
Área temática: Saúde
Estande
Palavras chaves: Ostomias; Incontinência urinária; Enfermagem.
RESUMO: O trabalho da Enfermagem é baseado no cuidado, não apenas os
cuidados técnicos, mas o cuidado humanizado, sendo assim a assistência de
enfermagem para o ostomizado é bastante ampla. Ostomia é a exteriorização de
qualquer víscera oca no corpo, dependendo do local a ser exteriorizado é que se
recebem os nomes diferenciados. Elas também podem ser classificadas como
temporárias ou definitivas, uma vez que as causas que a levam podem ser
variadas (exemplos: acidentes, má formações e outros). O indivíduo que adquire
a ostomia requer um cuidado integral, não que este vá depender de outros para
seus cuidados mínimos, mas dependem de um cuidado especializado de
enfermagem que os orientem e que também os apoie nesta nova etapa de vida, já
que haverá mudanças no seu cotidiano. Este cuidado vai desde a exposição
sobre os tipos de ostomias, dispositivos e materiais disponíveis e higiene. Desta
forma foi criado o projeto de extensão: Assistência de Enfermagem ao
Ostomizado, onde acadêmicos tem a oportunidade de aprimorar seus
conhecimentos e desenvolver técnica de cuidado a partir da experiência do
professor ofertante. Espera-se por meio desta esclarecer o que são ostomias e a
incontinência urinária; visto que pelas causas ninguém esta livre dos mesmos;
instrumentar profissionais da área da saúde quanto aos cuidados, e informar que
existe serviço especializado nesta área, e para conhecimento da população em
geral.
CONTATO: Enfermeira Lorena Moraes Goetem Gemelli, (45) 9914-8112;
lorenagemelli@hotmail.com
Acadêmica: Camila Abatti (45)9933-5503; camila.abatti@hotmail.com

ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS INFANTIS NA CLÍNICA DA
UNIOESTE

Área Temática: Saúde
Adriano Tomio Hoshi1
Laura Karoline Piana Freitas2
Mônica Cavalheiro Persch
Laiane Carla Pawlak
Heloiza Zanon da Silva
Kawana Bertoldo
Stella Pietrobon Deparis
Patrícia Oelhmeyer Nassar3
Carlos Augusto Nassar3
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Diabetes Mellitus, doença periodontal, saúde bucal
Resumo: O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada por um
aumento anormal da glicose ou açúcar no sangue. Além dos problemas de ordem
geral, há também os odontológicos, sendo os distúrbios periodontais os mais
frequentes. O objetivo deste projeto foi realizar tratamento periodontal e demais
tratamentos odontológicos nos pacientes diabéticos infantis, contribuindo para uma
melhor saúde bucal e, consequentemente, melhor saúde geral do paciente diabético.
Inicialmente foi realizado um levantamento dos pacientes diabéticos infantis
cadastrados na Clínica Odontológica da Unioeste e divulgação do projeto nas
Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família do município de
Cascavel-PR e 10a Regional de Saúde. O atendimento dos pacientes foi realizado
após avaliação médica para tratamento odontológico. Além disto, foram realizadas
orientações ao paciente diabético e seus responsáveis sobre a relação do diabetes
mellitus e saúde bucal. Foram atendidos até o momento aproximadamente 25
pacientes diabéticos infantis na clínica odontológica da Unioeste. Busca-se, desta
maneira, obter melhores condições de saúde bucal dos pacientes diabéticos infantis,
evitando maiores complicações odontológicas e auxiliando-os em sua saúde geral.
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Texto:
Contexto do ação
O DM pode ser definido como um distúrbio endócrino que se reflete por
alterações no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, caracterizada pela
hiperglicemia, que resulta do defeito da secreção de insulina, diminuição do efeito da
mesma ou ambos (ALVES et al. 2006; CURY et al., 2003; GUIMARÃES;
TAKAYANAGUI, 2002; SANTANA et al., 2002). Os distúrbios da cavidade bucal mais
freqüentes nos diabéticos são: xerostomia, hiposalivação, síndrome de ardência
bucal, glossodinia, distúrbios da gustação, infecções e ulcerações na mucosa bucal.
Além disso, podem ocorrer outras alterações, como hipocalcificação do esmalte,
perda precoce de dentes, dificuldade de cicatrização, hálito cetônico, líquen plano e
cárie. Os indivíduos com DM estão mais propensos a desenvolver infecções e
abscessos na cavidade bucal, o que pode agravar o controle metabólico. A
susceptibilidade para infecções bucais, como a candidíase, é favorecida pela
hiperglicemia, diminuição do fluxo salivar e alterações na composição da saliva
(ALVES et al., 2006; VERNILLO, 2003). Uma das principais alterações bucais
nesses pacientes é a doença periodontal. O DM é um importante modificador da
periodontite, sendo que o diabetes aumenta a perda óssea pelo aumento da
reabsorção do osso, devido a intensidade e duração do infiltrado inflamatório
(QUIRINO et al.,2009; LAMSTER et al., 2008; VERNILLO, 2003). Além disso, o DM
descompensado pode atuar na progressão da periodontite, do mesmo modo que a
doença periodontal pode influenciar no controle metabólico do diabetes (QUIRINO et
al.,2009; LAMSTER et al., 2008; VERNILLO, 2003), pois a inflamação periodontal
pode aumentar a resistência da insulina (QUIRINO et al.,2009). Para a prevenção
das doenças bucais e promoção de saúde, especialmente em relação à cárie e
doença periodontal, o profissional pode lançar mão de técnicas que visam o controle
do biofilme dentário, tanto de maneira mecânica como química. Realiza-se o controle
mecânico por meio da higiene bucal, que compreende o uso de escova, dentifrício e
fio dental pelo paciente, além do controle realizado pelo profissional. Já o controle
químico é realizado por meio de uso de antimicrobianos, entre os quais é mais
recomendado o bochecho com digluconato de clorexidina a 0,12%.
A prevenção da destruição periodontal em pacientes diabéticos se baseia
principalmente na educação do indivíduo (Orbak et al., 2008). Os depósitos de placa
e cálculo, que são os mais importantes fatores patogênicos da doença periodontal,
devem ser removidos através de cuidados profissionais e do auto-cuidado, para
reduzir o risco da doença periodontal em diabéticos. Os pacientes devem aprender
como escovar seus dentes corretamente, como usar o fio dental e algumas vezes
associar ao gluconato de clorexidina (Orbak et al., 2008). A preocupação do pediatra
é manter um bom controle metabólico e fazer com que os pacientes diabéticos
estejam cientes de uma dieta que se adapte às suas necessidades nutricionais. A
obrigação do cirurgião-dentista com o paciente é avaliar e ajudar a manter uma boa
higiene e saúde bucal (ORBAK et al., 2008; VERNILLO, 2003), preferencialmente
atuando na prevenção no início da doença periodontal (GREGHI et al., 2002) e de
outras doenças bucais. Este trabalho é justificado pela necessidade de atuação
específica em pacientes diabéticos, que freqüentemente não recebem a atenção e
os cuidados bucais necessários para a prevenção e promoção de saúde, o que
ocasiona perdas dentárias e comprometimento da saúde bucal, além de interferir

com a própria saúde geral do indivíduo. Por este motivo, a atuação do cirurgiãodentista na criança diabética é ainda mais importante, pois possibilitará a prevenção
de várias doenças bucais, principalmente a doença periodontal e a doença cárie.
Os objetivos do projeto são: melhorar a saúde bucal e geral de pacientes
diabéticos infantis; realizar tratamento odontológico curativo com procedimentos na
área de dentística, endodontia, periodontia, cirurgia e prótese, além de ortodontia
preventiva; realizar tratamento odontológico educativo-preventivo por meio de
orientação de técnicas de escovação e uso do fio dental ao paciente e seus
responsáveis; contribuir no controle metabólico do DM, pela eliminação de focos de
infecção na cavidade bucal.
Detalhamento das atividades
O público alvo do trabalho são 40 pacientes diabéticos infantis na faixa etária
de 0 a 12 anos que necessitam de tratamento periodontal e demais tratamentos
odontológicos. Inicialmente foi realizado um levantamento dos pacientes diabéticos
infantis cadastrados na Clínica Odontológica da Unioeste e divulgação do projeto
nas Unidades Básicas de Saúde e 10a Regional de Saúde.
Os pacientes foram agendados para uma consulta inicial de rotina para
preenchimento inicial do prontuário, no qual constam a sua identificação, história de
saúde geral, história de saúde bucal, comportamento, avaliação clínica e radiográfica
bucal e plano de tratamento. Nesta mesma consulta, receberam uma solicitação de
avaliação médica para tratamento odontológico para verificar o controle do diabetes
e se o paciente está apto para receber o tratamento odontológico.
Após a avaliação médica, os pacientes receberam tratamento odontológico
educativo-preventivo por meio de orientação da etiologia das doenças bucais e
métodos de escovação e uso do fio dental. Além disso, receberam o tratamento
curativo, com procedimentos de cirurgia, endodontia, dentística, periodontia, prótese
e ortodontia preventiva, conforme as suas necessidades.
Até o momento foram atendidos aproximadamente 25 pacientes, que têm
apresentado uma melhora significativa de suas condições de saúde bucal,
principalmente em relação ao índice de placa e índice gengival.
Análise e discussão
Espera-se contribuir, até o final do projeto, com a saúde bucal de
aproximadamente 40 pacientes diabéticos infantis, que normalmente tendem a
apresentar grande risco de perdas dentárias em decorrência da doença periodontal
e outras doenças bucais no decorrer de suas vidas. Possivelmente o tratamento
odontológico contribuirá com o controle metabólico do paciente diabético, pois uma
saúde bucal debilitada, com a presença de infecções, pode ocasionar descontrole no
diabetes. Sendo assim, no longo prazo, espera-se que estes pacientes tenham
melhor saúde bucal, a qual é fundamental na aceitação social do indivíduo, pois
atualmente a estética facial é muito importante para inserção no mercado de
trabalho e no convívio social.
Durante o ensino de graduação em odontologia, o diabetes mellitus
frequentemente é discutido em diversas disciplinas do curso, mas poucos
acadêmicos têm a oportunidade de prestar atendimento a este paciente. Por este
motivo, esta atividade possibilitará que os acadêmicos adquiram experiência no
atendimento odontológico de pacientes diabéticos e possam contribuir com a saúde

bucal desta população em sua vida profissional. Os acadêmicos também poderão
disseminar seus conhecimentos e experiências com os demais colegas de curso.
Considerações finais
A atenção odontológica aos pacientes diabéticos deve iniciar-se o mais
precocemente possível, para evitar grandes danos à sua saúde bucal. Por este
motivo, a abordagem e o tratamento odontológico de pacientes diabéticos infantis
são de grande importância, pois possibilitam que eles recebam todas as condições
de ter e manter a sua saúde bucal em ótimas condições durante toda a vida.
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Palavras-chave: Atendimento; Sequelas Motoras; Realidade Virtual.
Resumo: A Realidade Virtual (RV) pode ser definida como uma experiência
computacional em imersão interativa e tri dimensional ocorrendo em tempo real e
que oferece a oportunidade ao indivíduo de se juntar a um ambiente virtual
multidimensional e multisensorial. O objetivo desse projeto foi reunir dados e
experiências para verificar a aceitação de tratamento por meio de realidade virtual
em população portadora de sequelas osteo-neuro-musculares, e que possuíssem
dificuldade de encontrar vagas para o atendimento de fisioterapia convencional junto
ao Centro de Reabilitação Física (CRF) da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE). O programa de tratamento foi realizado na clínica de
Fisioterapia da UNIOESTE/Campus Cascavel. Para ingresso no programa de
tratamento, os pacientes foram submetidos a uma avaliação. Cada paciente realizou
o tratamento duas vezes por semana durante um período de 50 minutos. Essa nova
forma de tratamento foi utilizada com o intuito de aperfeiçoar as capacidades
funcionais dos sujeitos, proporcionando motivação e grande adesão dos pacientes,
na medida em que se trata de um meio interativo e eficaz de tratamento,
aprimorando os resultados da fisioterapia convencional.
Contextualização:
Muitas alterações funcionais osteo-neuro-musculares necessitam de um
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tempo de tratamento fisioterapêutico prolongado e exaustivo, a repetição de
manobras e exercícios geralmente constituem a base de tratamento, fazendo, em
alguns casos, o paciente desacreditar ou interromper a sua continuidade. A realidade
virtual (RV), que pode ser definida como uma experiência computacional em
imersão, interativa e tri dimensional ocorrendo em tempo real e que oferece a
oportunidade ao individuo de se juntar a um ambiente virtual multidimensional e
multisensorial (1), tem boa aplicabilidade clínica por proporcionar uma visão lúdica
durante o tratamento. Comprovadamente têm obtido melhores resultados ou tão
bons quanto exercícios de repetição, exercícios com grandes amplitudes de
movimento e no desempenho de tarefas comportamentais de alcance funcional,
extensamente utilizados na fisioterapia convencional, possivelmente, devido ao
componente motivacional envolvido nos ambientes de RV (Fung et al., 2006).
Com isso, o objetivo desse projeto foi reunir dados e experiências para
verificar a aceitação desse tipo de intervenção na população, que necessita de
atendimento fisioterapêutico por longos períodos e atender a população portadora
de sequelas osteo-neuro-musculares, e que possuíssem dificuldade de encontrar
vagas para o atendimento de fisioterapia convencional junto ao Centro de
Reabilitação Física (CRF) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
(UNIOESTE), aumentando, assim, o número de vagas e de modalidades de
tratamento à população.

Detalhamento das atividades

Estudos demonstram que a capacidade de controle postural de indivíduos
com sequelas motoras em função de doenças neurológicas esta alterada
aumentando a propensão a quedas, o que eleva de forma exponencial a fragilidade
desses indivíduos (3 4). Devido a isso, o presente projeto se preocupou em
promover atendimento para a população portadora de sequelas neurológicas, visto
que a lista de espera do CRF para pacientes com esse tipo de afecção aumenta a
cada dia e o processo de alta para tais indivíduos em tratamento é demorado,
levando a uma demora para a abertura de novas vagas.
Atualmente são atendidos 20 pacientes portadores de sequelas neurológicas
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oriundas de acidente vascular encefálico (AVE) e traumatismo crânio encefálico
(TCE) que se encontravam na lista de espera do CRF-UNIOESTE. Previamente
foram realizadas avaliações funcionais para identificar as deficiências neuromotoras
e as principais necessidades de cada paciente. Tais pacientes são atendidos 2 vezes
por semana, esses atendimentos tem duração de 50 minutos. Nesse período são
realizados exercícios individualizados, desenvolvidos especialmente para cada caso
particular, de acordo com a limitação das atividades motoras detectadas na
avaliação prévia.
No CRF-UNIOESTE foi desenvolvida uma sala especialmente para atividades
em RV, com projeção das situações de jogo em tamanho real e condições
apropriadas para a realização dos atendimentos, com o suporte necessário caso
ocorra alguma situação de emergência. Para o atendimento é utilizado o console
Nintendo Wii®, um projetor multimídia e um periférico do Nintendo Wii® em formato
de plataforma denominado Wii Balance Board® e jogos que tenham características
específicas de movimentos que atendam as necessidades desses pacientes –
equilíbrio, coordenação e fortalecimento.
Tabela 1 – Jogo utilizado em relação as suas principais aplicações clínicas.
Jogo
Ski Slalom

Balance Bubble
TableTilt e (plus)
Soccer Heading
Penguin Slide
Tilt City
Skateboard Arena

Aplicação Clínica
Equilíbrio, Coordenação, fortalecimento
de MMII e tronco (jogar sentado).
Equilíbrio,
Coordenação
fortalecimento.
Coordenação, equilíbrio.

Fortalecimento, agilidade, coordenação
e equilíbrio.
Idem ao item anterior.
Coordenação associando MMII e MMSS.
Equilíbrio, Agilidade e fortalecimento.

Sword Play

Fortalecimento e agilidade.

Basketball

Principalmente
fortalecimento
extensores de cotovelo e agilidade.

Frisbee

e

de

Fortalecimento e movimentos contra

padrão flexor.
TableTennis

Fortalecimento (movimentos bruscos),
agilidade e coordenação.

Canoeing

Fortalecimento (resistência).

Air Sports

Coordenação
e
(movimentos suaves).

Archery
Power Crusing

fortalecimento

Coordenação (movimentos precisos).
Fortalecimento de MMSS e Tronco e
coordenação.

Cycling

Fortalecimento
(resistência)
coordenação bimanual.

Bowling

Fortalecimento
e
coordenação
associando MMII e MMSS.

TeeterTargets

Coordenação de musculatura da mão e
punho (movimentos suaves).

WeggieGuardin’

Agilidade, fortalecimento e coordenação.

Trigger Twist

e

Coordenação e Agilidade.

Jump Park

Coordenação (movimentos suaves).

YourShape

Trabalha fortalecimento, coordenação e
esquema corporal de todo o corpo.

Para iniciar o tratamento foi realizada uma triagem de pacientes que se
encontravam na lista de espera do CRF-UNIOESTE e tivessem as características
requisitadas para participar do projeto. Primeiramente, foram feitas ligações para
cada paciente e o mesmo se encaminha para o CRF – UNIOESTE para participar da
avaliação, durante a avaliação foram identificadas minuciosamente cada déficit
neuromotor dos pacientes, através de escalas já validadas (Exemplo: Escala de
Berg, Escala de Ashworth modificada, etc.) e da ficha de avaliação do setor de
neurologia do CRF – UNIOESTE. Após a identificação dos comprometimentos do
paciente e é traçado um plano de tratamento, entramos em contato e marcamos os
atendimentos de acordo com a disponibilidade do paciente e dos terapeutas.
Ao chegar ao CRF-UNIOESTE, o paciente aguarda na sala de espera, até ser

chamado pelo terapeuta, pontualmente no horário marcado. Cada sessão é
realizada em duplas, onde os pacientes apresentam limitações/deficiências
similares, com objetivo de promover interação entre os pacientes, tornando a terapia
mais agradável.
Iniciando a terapia, um dos pacientes se posiciona sobre o periférico Wii
Balance Board® para realizar os exercícios, enquanto o outro paciente espera
sentado assistindo o desempenho do colega, havendo revezamento a cada cinco
minutos de jogo aproximadamente.

Discussão e considerações finais

O presente projeto teve inicio baseado em um projeto de pesquisa de
iniciação cientifica que encontrou resultados interessantes com relação ao
aprendizado e melhora de desempenho de indivíduos hemiplégicos em uma tarefa
específica de RV (Silva et. al.,2013), outro manuscrito já submetido de nosso grupo
e aguardando parecer de periódico para publicação, oriundo do mesmo projeto de
pesquisa, também demostra resultados interessantes de aprendizado e motivação
de duas tarefas em RV ao longo do tempo, após dez sessões de treinamento.
Durante a realização desse projeto, notou-se a possibilidade de expandir o
tratamento em RV para outros tipos de pacientes, como pacientes vítimas de
traumatismo raquimedular (TRM), que podem sentir na terapia em RV um fator
motivacional para dar prosseguimento no processo de reabilitação, visto que os
pacientes tratados pelo presente projeto relatavam grande satisfação em realizar
esse tipo de terapia.
Estão previstas ainda, seminários em grupo e reavaliações periódicas dos
sujeitos que forem selecionados e estiverem sendo acompanhados pelo projeto. As
avaliações visam identificar os níveis de adaptação, rejeição e a melhora física de
cada um, de forma que se possa monitorar a aceitação, o desempenho e a condição
clínica de cada participante durante o decorrer do programa.
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Resumo: A terceira idade tem sido alvo de vários estudos, até porque em 2025 o
Brasil será o 6º país no mundo em número de idosos. O objetivo deste estudo, bem
como do Projeto Coração de Ouro, é proporcionar atividades recreativas e de
ginástica, a fim de promover a manutenção de uma condição física satisfatória para
pessoas na terceira idade. As atividades são realizadas duas vezes por semana –
segundas e quartas – das 17:00 às 18:00 horas com o acompanhamento de um
professor e três acadêmicos. Uma terceira vez na semana é sugerida – sexta-feira –
para que eles busquem frequentar a academia da terceira idade (ATI) como forma
de incentivar a autonomia na prática do exercício físico. São atendidas em média 25
pessoas que geralmente iniciam suas sessões com brincadeiras como forma de
aquecimento e as demais atividades em forma de exercício, isto é, ginástica
localizada. Este grupo está formado com pessoas que participam de 3 a 7 anos do
Projeto Coração de Ouro. No início do ano são realizadas avaliações físicas de
massa corporal, estatura, perímetros (abdome e quadril), bem como testes motores
(flexibilidade, agilidade e força de membros superiores e inferiores). Além das
atividades de ginástica, este grupo realiza sua festa junina e um passeio cultural
num final de semana, geralmente no mês de dezembro. Ao final do ano são
reaplicadas as mesmas avaliações e testes para verificação dos efeitos das
atividades realizadas durante o período. O que se pode destacar é que este grupo
apesar de não apresentar melhoras nas variáveis analisadas, o grupo tem mantido
seus resultados iniciais, o que é de esperar em um grupo que já realiza atividades
motoras há pelo menos 3 anos. Isto é relevante porque com o avanço da idade seria
esperado um retrocesso nestes valores. Assim sugere-se a participação de pessoas
na terceira idade em atividades com estas características.
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Palavras-chave: Atividades Aquáticas.

Resumo: O objetivo geral do projeto é propiciar a prática de atividades
aquáticas para a comunidade de forma geral em diversas faixas etárias. O projeto
visa proporcionar a iniciação á natação, o aperfeiçoamento e treinamento para
formação de equipes competitivas, bem como a prática da hidroginástica. O projeto
justifica-se pela necessidade de oferecer à comunidade acadêmica e a comunidade
externa a possibilidade de tornar seu estilo de vida mais ativo, obtendo assim
benefícios para sua saúde. A prática de atividades aquáticas vem enriquecer as
possibilidades de movimentação corporal, revertendo-se em benefícios e bem- estar.
A proposta inicial será realizada com funcionários, estagiários e professores do
Campus de Rondon. As metodologias para as demais turmas de atividades
aquáticas serão determinadas de acordo com cada uma das propostas. Neste
sentido, espera-se a participação da comunidade acadêmica e comunidade externa.
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Introdução

As atividades aquáticas podem ser consideradas dentre as atividades físicas
uma das mais completas, pois as maiorias dos músculos estarão envolvidas no
desenvolvimento dos diversos estilos de nado.
As atividades físicas realizadas na água trazem muitos benefícios á saúde,
promove o desenvolvimento corporal e podem ser utilizadas como terapia e
reabilitação, podendo ser praticadas sem restrições de sexo ou idade.
No meio liquido desapareceram de forma notável as barreiras que às vezes
marginalizam alguns grupos de pessoas com necessidades especiais.
A natação é uma mobilizadora de todas as articulações com suavidade,
cultivadora e promotora das reações neuro-motrizes pela precisão de gestos
possíveis (PAULO, 1994).
Quando a pessoa se encontra em meio - liquido começam a funcionar centros
termorreguladores, a respiração torna-se mais acelerada, aumenta a circulação e
consequentemente à oxigenação do sangue, bem como a excitação do sistema
nervoso.
Então, considerando o grande numero de pessoas que procuram por algum tipo de
atividade física, as atividades aquáticas podem ser consideradas de grande
beneficio, porém o praticante precisa passar por algumas etapas de aprendizagem,
tanto para a prática de hidroginástica, quanto para a prática de natação.
O projeto se propõe a auxiliar a comunidade de uma forma geral, a
possibilidade de vivenciar as atividades aquáticas sob orientação adequada de
professores e monitores do curso de Educação Física.
O projeto justifica-se pela necessidade de oferecer á comunidade acadêmica
e a comunidade externa a possibilidade de tornar seu estilo de vida mais ativo,
obtendo assim benefícios para sua saúde.
A prática de atividades aquáticas vem enriquecer as possibilidades de
movimentação corporal, revertendo-se em benefícios e bem-estar. As atividades
aquáticas de acordo com Paulo (1994) proporcionam benefícios como:

- Impacto quase nulo para a realização das atividades,
- Oferece sobrecarga natural,
- Não existe o desconforto da transpiração,
- Atrativo para todas as faixas etárias,
- Trabalha de forma equilibrada a musculatura,
- Atrativo para pessoas com problemas ortopédicos,
- estimula o sistema termorregulador,
- Melhora desenvolvimento das capacidades físicas
- Promove relaxamento, entre outros benefícios.
A natação, mais do que qualquer esporte constitui uma fonte de recreação,
alegria de viver e de saúde para as pessoas de todas as idades. Aqueles que a
praticam estão menos suscetíveis a certos tipos de doenças, desenvolvem uma boa
estrutura muscular além de auxiliar para um maior equilíbrio nervoso (DAMASCENO,
1992).
A natação exige um maior dispêndio de energia, o que promove uma grande
sobrecarga na circulação sanguínea, o que promove um maior consumo de
oxigênio, e consequentemente um incremento na aptidão cardiorrespiratória.
Neste sentido, o projeto de atividades aquáticas visa favorecer a promoção da saúde
e bem-estar, bem como auxiliar na promoção de uma vida mais ativa em todas as
faixas etárias.
O objetivo geral é proporcionar atividades aquáticas para a comunidade
interna e externa, em diversas faixas etárias, também faz parte dos objetivos,
promover a iniciação á natação em diversas faixas etárias, promover o
aperfeiçoamento de técnicas dos nados: Crawl, costas, peito e borboleta, promover
o treinamento para a formação de equipes universitárias, propiciar atividades
aquáticas para classes especiais e escolas especiais, propiciar a hidroginástica para
a comunidade em diversas faixas etárias, possibilitar a vivencia didático pedagógica
das atividades aquáticas para os acadêmicos de Educação física.

Metodologia

O presente projeto visa sintetizar diferentes propostas de atividades aquáticas
na piscina do complexo esportivo Elói Lohmann, otimizando o uso do espaço pelo
maior número de pessoas.
A ação de extensão é desenvolvida sobre a orientação de um coordenador
geral e um colaborador que são responsáveis por receber e analisar as propostas,
elaboradas por professores, acadêmicos e funcionários formados na área. Cabe ao
coordenador do projeto organizar o cronograma e acompanhar as diferentes
propostas.
Cada proposta deverá conter: os objetivos, público alvo, procedimentos de
ensino, cronograma definido dias da semana, horários e meses de execução. O
proponente será responsável pela divulgação, inscrições, execução e avaliação,
devendo este entregar um breve relatório com os resultados, ao final.
O período de inscrição de novas propostas é contínuo, porém o número de
propostas aceita será de acordo com a disponibilidade de horários, não interferindo
nas aulas do curso de Educação Física e em propostas já existentes.
Cada ação tem seu inicio mediante a apresentação detalhada do projeto e do
plano de trabalho.

Análise e Discussões

Os projetos são abertos à comunidade universitária bem como a comunidade
externa. As turmas de natação visam iniciar e aperfeiçoar a população com idades
variadas nos diferentes estilos de nado: Crawl, costas, peito e borboleta. Contudo,
busca-se também melhorar a resistência e condicionamento físico.
A natação atualmente conta com seis turmas, sendo cada uma com
aproximadamente 20 alunos, havendo uma divisão de horários para crianças e
adultos.
A hidroginástica é proporcionada principalmente ao público de meia á terceira
idade. Tendo como benefícios relacionados, à melhora do condicionamento físico,
condicionamento

cardiovascular,

condição

musculoesquelético,

coordenação

motora. Visa também a sociabilização e bem-estar entre os praticantes, além de ser
uma atividade que reduz a pressão sobre as articulações. As ações de
hidroginástica possui atualmente 05 (cinco) turmas, cada turma conta com 25
alunos, sendo que a maioria mulheres acima dos 45 anos.

Considerações Finais

Espera-se que as propostas sejam otimizadas, que os participantes tenham
suas expectativas de aprendizagem e prática de atividades físicas atendidas.
Espera-se proporcionar atividades físicas no meio aquático, que venham promover o
bem-estar para a população acadêmica e comunidade externa.
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Resumo: As mulheres possuem experiências de vida diferenciadas, expressas
em sua condição social, étnica, educacional, familiar, faixa etária, dentre
outras. Acrescentando ainda as múltiplas funções que a mulher acumula no
seu cotidiano, como mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora e muitas vezes
inclusive mantenedora do lar. Assim as mulheres podem ver se em uma
situação de sobrecarga, podendo frustrar-se, caso não consiga dar conta das
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suas tarefas e ainda associado à desvalorização podendo culminar em algum
tipo de sofrimento psíquico. Dessa maneira, este projeto tem como objetivo
instrumentalizar a mulher na elaboração das variadas fases, situações e
possíveis crises que ocorrem ao longo da vida. A metodologia proposta é
abordar a clientela por meio de oficinas pedagógicas, situações pelas quais as
mulheres podem passar. Percebe-se que essas mulheres, todavia de forma
tímida, porém começam a sentir que têm um espaço para discutir suas
inquietações do cotidiano.
Introdução: A mulher, no seu cotidiano acumula muitas funções, sendo que em
algumas situações a mesma fica sobrecarregada, como mãe, esposa, dona de
casa, trabalhadora e muitas vezes inclusive mantenedora do lar, podendo
frustrar-se caso não consiga dar conta das suas tarefas, e assim muitas vezes
tem o auto cuidado comprometido, podendo a partir de todos esses aspectos
acarretar problemas de saúde. Nesse contexto, este projeto visa implementar
os conhecimentos adquiridos na disciplina de Saúde Mental e processo grupal
e Enfermagem em Psiquiatria e saúde mental, proporcionando insights para as
participantes de como enfrentar diversas situações do cotidiano. As atividades
do projeto são desenvolvidas por meios de encontros com a realização de
oficinas pedagógicas enfocando diversos temas direcionados a mulher,
vivenciados no seu dia-a-dia.
Portanto esta proposta de trabalhar com mulheres na comunidade,
nasce com a premissa básica do modelo de saúde pública baseada
amplamente nos conceitos estabelecidos por Caplan(1964) apud Towsend
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(2002), o qual inclui: prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção
primária, foco deste trabalho, é definida como a redução da incidência de
distúrbios mentais dentro da população. Ela visa tanto às pessoas quanto ao
ambiente. Enfatiza dois aspectos: ajuda as pessoas a aumentar a sua
capacidade de enfrentar efetivamente o estresse; aborda e diminui as forças
nocivas (estressoras) dentro do ambiente. A enfermagem na prevenção
primária focaliza a abordagem de grupos de risco e a prestação de programas
educacionais. Incluem:

1

Ensino

de

habilidades fundamentais

e

de

desenvolvimento da criança para os novos pais; 2 Ensino dos efeitos físicos e
psicológicos do álcool/drogas; 3 Ensino de técnicas de gerenciamento do
estresse para quem deseje aprender; 4 Ensino sobre as formas de lidar com as
mudanças associadas aos estágios de amadurecimento; 5 Ensino de conceitos
de saúde mental à comunidade; 6 Prestação de educação e apoio para
pessoas desempregadas e ou desabrigas; 7 Prestação de educação e apoio
vários períodos de transição(viúvas, recém-aposentadas e várias situações de
crise do universo feminino).
Objetivo: Instrumentalizar a mulher na elaboração das variadas fases,
situações e possíveis crises que ocorrem ao longo da vida e, abordar em
oficinas pedagógicas, situações pelas quais as mulheres possam passar,
sendo alguns temas pré-elaborados e outros que deverão surgir no decorrer do
desenvolvimento do projeto.
Métodos: A metodologia proposta é abordar a clientela por meio de oficinas
pedagógicas com situações pelas quais as mulheres podem passar, sendo
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alguns abaixo apresentados, no entanto com abertura para novos temas que a
abordagem se faça necessária no decorrer do período. “As oficinas
pedagógicas são unidades produtivas de conhecimentos a partir de uma
realidade concreta, para serem transferidas a essa realidade a fim de
transformá-la” (OMISTE; LÓPEZ; RAMÍREZ, 2000, p.178).
A clientela deste projeto são mulheres do Bairro faculdade em
Cascavel-Paraná, que frequentam a Unidade Básica de Saúde do mesmo. A
divulgação para cada encontro é realizada por meio de cartazes e convite
individual pelas agentes comunitárias de saúde durante as visitas domiciliárias.
Os encontros acontecem na Unidade Básica de Saúde, quinzenalmente. A
equipe deste projeto é composta por 20 discentes e um coordenador, sendo
que em cada encontro participam três discentes. A equipe de trabalho reúnese uma vez por mês, onde troca-se experiências vivenciadas nos encontros
anteriores, bem como se organiza para o próximo, apartir de um tema sugerido
pela clientela. Todo material sugerido para o preparo da atividade, tem pasta
própria em uma copiadora, e disponível na página do projeto, junto ao site da
UNIOESTE.
Discussão e resultados: As oficinas realizadas foram sobre candidíase,
autoestima, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), câncer de
mama e colo do útero (outubro rosa), acidentes domésticos com idosos e
violência intrafamiliar.
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A oficina sobre “candidíase”, abordou características da patologia como
a área que frequentemente atinge, modo de transmissão,características
clínicas, complicações, fatores predisponentes (imunossupreção, gravidez,
hábitos de higiene, contato com substâncias irritantes), exames laboratoriais e
tratamento.
Na

oficina

com

o

tema

“autoestima”,

foi

distribuído

folders

confeccionados pelas acadêmicas, sobre o tema e discutido sobre o assunto,
bem como uma oficina de beleza, em que realizou-se maquiagens e tranças
nas mulheres que quiseram. Com isso foi evidenciado, a necessidade da
mulher olhar para si mesma, mesmo com todos os afazeres familiares e os
problemas do cotidiano, evitando uma futura depressão, com pequenos atos
como o cuidar-se diariamente. A autoestima pode ser definida como a
avaliação que o indivíduo faz de suas experiências interpessoais, atribuindo
juízo de valor a si mesmo. As mulheres na tentativa de alcançar o “corpo
perfeito”, imposto pela mídia, é a maior causa de autoestima baixa. Dentre
outras situações que alteram o corpo feminino durante as várias fases da vida,
como a gravidez, modificações do corpo na adolescência, e o envelhecimento.
A oficina sobre transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH),
sobre causas, diagnósticos, tratamento, sintomas. Os sintomas são uma
combinação de dois tipos de sintomas, a desatenção e a hiperatividadeimpulsividade. Em crianças é manifestada por agitação e dificuldade de
atenção, em adultos, ocorrem problemas de desatenção e memória, e muitas
vezes, tem outros problemas associados, tais como o uso de drogas e álcool,
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ansiedade e depressão. Os pacientes em Cascavel, com esse tipo de problema
poderá ser encaminhado: a escola ao deparar-se com alunos com esse
comportamento, e sentir a dificuldade de aprendizagem, chama os pais e
encaminha para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS i). O
tratamento deverá ser realizado no contra turno escolar. Outra forma é os
Centros Infantis (creches) que também podem solicitar encaminhamentos em
concordâncias dos pais. Os pais por sua vez também percebendo as
dificuldades dos filhos, juntamente com o pediatra da criança poderão solicitar
encaminhamento ao CAPS i.
As oficinas sobre o câncer de mama e câncer do colo do útero, foram
realizadas em virtude da campanha “outubro rosa”, contando com a
participação de aproximadamente 15 pessoas. Assim, neste encontro foi
evidenciando a necessidade do autoconhecimento da mulher, contudo,
enfatizando a necessidade da realização da mamografia e papanicolau pelo
médico e enfermeiro. O assunto despertou grande interesse por parte danos
presentes, surgindo diversas contribuições e dúvidas, apontando assim, a
importância da realização da educação em saúde sobre o tema, aliado a
abertura de espaço para que a população possa interagir.



A oficina sobre acidentes com idosos, salientou que a maioria dos
acidentes acontece em alojamentos coletivos (casas de repouso, lares e
outras instituições de acolhimento), mas podem ocorrer no próprio
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domicílio ou na rua, assim há a necessidade de prevenção destes,
através da prática de exercícios regularmente, cuidados com dosagem
de medicação e/ou uso de álcool, uso de sapatos ajustados ou com
solas antiderrapantes, alimentação equilibrada evitando desníveis
glicêmicos, por exemplo, dentre outros cuidados. Orientou-se também
de cuidados se o acidente ocorrer.


A oficina sobre violência intrafamiliar fez uma abordagem geral, sobre
todos os tipos de violência domestica que se encontram entre algumas
famílias, bem como suas causas e como evitá-las. Orientou sobre como
e onde pedir ajuda, quais são os direitos da mulher (Lei Maria da
Penha), quais são as proteções para mesma, levando um maior conforto
e segurança, assim influenciando para realizar a possível denúncia.

Conclusões e considerações finais:
Ao longo dos dois primeiros anos deste projeto, sendo o último ano
relatado neste artigo, podemos verificar que as atividades de maior impacto
foram sobre o câncer de mama e colo do útero e autoestima. Com as
atividades do projeto percebeu-se que as mulheres que participaram sentiram
que tinham um espaço para trocar experiências e esclarecer dúvidas, e assim
mesmo que timidamente contribuir no crescimento pessoal delas. Não
pretende-se colocar que todos os indivíduos tenham o mesmo potencial para o
desenvolvimento pessoal, mas que cada individuo tem algumas qualidades e
potencial para o crescimento a seu tempo (TAYLOR, 1992). Uma das barreiras
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enfrentada no trabalho em grupo, sobre saúde mental, é a cultura da
população, que somente procuram a unidade básica, quando a doença já
encontra-se instaurada, desvalorizando a prevenção e promoção da saúde, em
que se pauta o projeto.
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AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
DE DUAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FOZ DO IGUAÇU-PR
Área Temática: Saúde
Oscar Kenji Nihei1
Alex Guilherme Farina2, Ivanete Sema do Nascimento3, Alexandre Gutierrez Safadi
Figueiredo4, Aline Cerqueira Navarro4, Aline Regina Patrício4, Bruna Castanhel
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Mayara Polhasto4, Michele Hortelan4, Naidiane Gandolfi Pavorski4, Patrícia Mayumi
Sakai4, Rhaysa Raphaela de Moraes Rocha4, Sara Raquel Wingert4, Taigra Morgana
Picco4, Thais Tânia Ávila4, Thays Cristina Antonio4, Helder Ferreira5, Marieta
Fernandes Santos5
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Acuidade visual; promoção da saúde; saúde da criança.
Resumo: O bom rendimento escolar depende da saúde da criança, inclusive de
uma boa acuidade visual (AV). O presente projeto de extensão teve como objetivo a
promoção da saúde do escolar através da detecção precoce de crianças com baixa
AV. Quando detectado uma baixa acuidade visual a criança foi encaminhada a um
serviço de saúde do município. Realizamos o teste de acuidade visual em crianças
de uma Escola Municipal de uma região com baixo desenvolvimento
socioeconômico do município de Foz do Iguaçu, Paraná. Realizamos o teste de
acuidade visual em alunos de Escola Municipal ‘’Jorge Amado’’ com o uso da tabela
de Snellen, onde as crianças que apresentavam acuidade visual menor ou igual a
0,7 (20/30) em pelo menos um dos olhos foram consideradas com baixa AV.
Realizamos o reteste para confirmação dos resultados obtidos. Confirmada a baixa
AV preencheu-se fichas de encaminhamento com os resultados obtidos e os nomes
dos escolares para que seus responsáveis os encaminhassem para ao serviço de
saúde. No período de janeiro a dezembro de 2012 foram avaliados 680 alunos da
referida escola. Destes, 86 (12,6%) apresentaram baixa acuidade visual e a maioria
recebeu a ficha de encaminhamento ao serviço de saúde.
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Contexto da Ação
Segundo Graziano e Leone (2005), a visão é um dos mais importantes
sentidos no desenvolvimento físico e cognitivo normal da criança. O
desenvolvimento motor e a capacidade de comunicação são prejudicados na criança
com deficiência visual porque gestos e condutas sociais são aprendidos pelo
estimulo visual. O diagnóstico precoce de doenças, um tratamento efetivo e um
programa de estimulação visual precoce permitem que a criança possa ter uma
integração maior com seu meio e o tratamento precoce e adequado permite a
reversibilidade da maioria dos casos.
Quanto mais precoce a percepção de baixa acuidade visual maior é a chance
de ser reversível, principalmente nos primeiros anos escolares.
No contato direto com as crianças, realizando os procedimentos nas escolas,
percebemos que o déficit visual implica diretamente sobre a aprendizagem e
socialização da criança, trazendo-lhe grandes transtornos.
Para Fialho (2011), as dificuldades visuais do pré-escolar podem não ser
identificadas pela família, devido à inexistência de sintomas ou dificuldade de
detecção. Na grande maioria dos casos, a descoberta do problema ocorre quando a
criança ingressa na escola, e o aprendizado passa a exigir um esforço visual,
evidenciando, assim, o distúrbio ocular (pré-existente ou não). A detecção precoce
do déficit visual pode contribuir para o desempenho da criança em atividades
educativas e sociais, pois permite identificar o problema e buscar o tratamento.
Assim, a promoção da saúde visual auxilia no desenvolvimento cognitivo e social do
escolar.
Fialho (2011) afirma que para o preparo dos profissionais da educação,
em especial os professores, e para que estejam aptos a identificar tais
manifestações, é fundamental que ocorra uma atuação mais efetiva na escola de
profissionais da área da saúde, como os enfermeiros, de forma a sensibilizá-los e
orientá-los quanto à importância da identificação de sinais e sintomas decorrentes
de alterações visuais. Para que a educação em saúde seja efetiva, os pais e as
crianças devem estar sensibilizados. Para isso, a adequação da linguagem ao
público é fundamental. Assim, a utilização abstrata de termos técnico-científicos
pelos enfermeiros pode dificultar a compreensão das informações pelos pais,
levando à banalização das informações recebidas. A adequação da fala é
importante para atingir o público infantil, sendo o lúdico um instrumento valioso nesta
tarefa.
Segundo Granzoto (2003), a identificação de problemas visuais em escolares
é uma abordagem preventiva que visa impedir a evolução da doença e melhorar o
aprendizado e o aproveitamento escolar. Impõe-se, portanto, que essas crianças
tenham acesso à assistência e atendimento oftalmológico para poder desenvolver
integralmente suas capacidades e potencialidades.
Neste projeto extensionista, objetivou-se detectar precocemente a baixa AV
em crianças do ensino fundamental em uma escola municipal de Foz do Iguaçu-PR,
prosseguindo com o encaminhamento dos escolares ao serviço de saúde
especializado.

Detalhamento das atividades
Estudo realizado na Escola Municipal “Jorge Amado” localizado no município
de Foz do Iguaçu-PR, com os alunos do ensino fundamental. Os escolares
receberam um Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) que precisou ser
assinado pelos seus pais ou responsáveis para que estes autorizassem a
participação do aluno nas atividades do projeto. Foram realizados testes da
acuidade visual utilizando-se a tabela de Snellen, tanto para alfabetizados como
para não alfabetizados, determinado pelo estágio de aprendizado do aluno, a uma
distância de 6,1 metros do olho da criança, realizado em um local bem iluminado e
arejado. Sendo considerada baixa acuidade visual AV menor ou igual a 0,7 (20/30)
em pelo menos um dos olhos. A avaliação foi feita primeiramente no olho direito
ocluindo-se o olho esquerdo e, em seguida, no esquerdo sendo ocluído o olho
direito. Os escolares que apresentaram baixa AV em pelo menos um dos olhos
foram reavaliados após algumas semanas para a confirmação do resultado. Após a
reavaliação, e nos casos onde foi confirmado o resultado de baixa AV, preencheu-se
uma ficha de encaminhamento com o nome do escolar e os resultados obtidos para
que seus responsáveis o encaminhassem ao serviço de saúde especializado
(público ou privado).

Análise e discussão
No período de realização das atividades extensionistas na Escola Municipal
“Jorge Amado”, de janeiro a dezembro de 2012, realizamos a avaliação da AV em
um total de 680 escolares do ensino fundamental (Classe Especial à 4ª série).
Destes, 680 escolares avaliados, 305 (44,9%) eram meninos e 375 (55,1%)
meninas. Na tabela 1, apresenta-se o total de alunos avaliados de acordo com as
séries, e na Tabela 2, os alunos com baixa acuidade visual segundo a série.
Tabela 1: Número e percentual de alunos
avaliados na Escola Municipal “Jorge Amado”
segundo a série/ano – Foz do Iguaçu-PR,
2012.
Série/ Ano
Número e percentual de
alunos avaliados
Pré-escolar
41 (6%)
1° ano
40 (5,9%)
2° ano
68 (10%)
3° ano
102 (15%)
4° ano
228 (33,5%)
5° ano
193 (28,4%)
Total
680 (100%)
Dentre os 680 alunos avaliados da Escola Municipal “Jorge Amado”, 86
(12,6% da amostra) apresentaram baixa AV (AV igual ou menor que 20/30) em pelo
menos um dos olhos, onde 41 (47,7%) destes eram meninos e 45 (52,3%) meninas
(Tabela 3). Sendo que desse total, as famílias dos escolares receberam a ficha de

encaminhamento ao serviço de saúde.
Tabela 2: Número e percentual de alunos com
baixa acuidade visual (AV), segundo a série/ano,
na Escola Municipal “Jorge Amado” – Foz do
Iguaçu-PR, 2012.
Série/ Ano
Número e percentual de
alunos com baixa AV
Classe Especial
1 (1,1%)
Pré-escolar
14 (16,3%)
1° ano
5 (5,8%)
2° ano
10 (11,6%)
3° ano
11 (12,8%)
4° ano
25 (29,1%)
5° ano
20 (23,3%)
Total
86 (100%)

Tabela 3: Número e percentual de alunos avaliados e
com baixa acuidade visual (AV),segundo o sexo, da
Escola Municipal “Jorge Amado” – Foz do Iguaçu-PR,
2012.
Série/ Ano
Número e
Baixa AV
percentual de
alunos avaliados
N (%)
Meninos
Meninas
Total

305(47,,2%)
375(55,1%)
680 (100%)

41 (47,7%)
45 (52,3%)
86 (12,6%)

Considerando-se os dados obtidos, verifica-se que 12,6% dos escolares avaliados
apresentavam baixa acuidade visual, o que comparado com os dados nacionais
constitui um percentual esperado dentro do ambiente escolar do ensino
fundamental, o que evidencia a importância de ações extensionistas com objetivo de
detectar precocemente a baixa acuidade visual no ensino fundamental para o
adequado encaminhamento das crianças com problemas visuais ao serviço de
saúde.

Considerações finais
No período de janeiro a dezembro de 2012, foram avaliados 680 alunos do
ensino fundamental da escola Municipal “Jorge Amado” de Foz do Iguaçu-PR. Deste
total, 86(12,6%) apresentaram baixa AV, a maioria recebendo devidamente o
encaminhamento necessário ao serviço de saúde. Os dados referentes a assistência
recebida dos encaminhamentos estão sendo providenciados para detectar quais das
crianças que apresentaram baixa AV realmente precisaram de tratamento ou
correção com recomendação do uso de óculos.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOM
PEDRITO SOBRE HIDATIDOSE E SUA TRANSMISSÃO.
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Resumo:
Echinococcus granulosus é um dos parasitas mais importantes envolvidos em
zoonoses de municípios próximos a fronteira do Rio grande do Sul com a Argentina
e Uruguai, (HOFFMANN et al. 2001), segundo o mesmo autor, 7,7% dos cães
errantes do município de Dom Pedrito possuíam o parasita. A prevalência da
hidatidose em ovinos do município registrada nos últimos anos foi de 22,69% (Dall
Asta et al. 2011). Devido à importância desta zoonose para o município e região
objetivou-se com o trabalho avaliar o conhecimento da população sobre a hidatidose
e sua transmissão, em diferentes faixas etárias da população, e nos diferentes
bairros do município de Dom Pedrito. A pesquisa foi realizada no ano de 2010 por
meio de entrevistas aplicadas a população segundo os dados do IBGE (2007). A
população do município entre 15 a 65 anos de idade foi estimada em 25.199
pessoas. A amostra foi extraída aleatoriamente correspondendo a 3% da população,
a tabulação dos dados foi realizada pelo programa SPSS. Quanto ao conhecimento
da população sobre a hidatidose, somente 20% dos entrevistados responderam que
conheciam a doença sendo essa porcentagem distribuída em faixas etárias; 14,8%
(15-24 anos), 39,3% (25-40 anos) e 45,9% (41-65 anos). Em relação ao
conhecimento da população sobre o ciclo da transmissão da hidatidose 14% dos
entrevistados responderam que sabiam como a doença era transmitida, a
distribuição do conhecimento sobre a transmissão da doença variou conforme o
1
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bairro pesquisado sendo: bairro A 22,6%, bairro B 4,7%, bairro C 7,1%, bairro D
12,9% , bairro E 7,8%, bairro F15,6%, bairro G 17,6% , bairro H 12,1%, bairro I
18,2% , bairro J 2,3%. Os resultados demonstram que os jovens (15-24) foram a
parcela da população que menos conhecia a doença, o maior número de pessoas
que sabiam como ocorre a transmissão da doença eram do bairro central da cidade.
Alguns bairros periféricos praticamente desconheciam a forma transmissão. A partir
da porcentagem de desconhecimento da população em relação a transmissão da
doença e consequentemente o controle, percebe-se a necessidade de
implementação de programas educacionais que esclareçam a população sobre a
importância e as formas de transmissão da doença para adoção de medidas de
controle e prevenção além do combate ao parasita .
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AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE ANEMIA E ORIENTAÇÃO AOS
ACOMPANHANTES DE PACIENTES ANÊMICOS INTERNADOS NA
PEDIATRIA DO HUOP
Área Temática: Saúde
Michele Ana Flores Chaves1
Aline Cristine Soares de Lima2
Modalidade: Comunicação Oral
RESUMO: Anemia é a condição na qual o nível de hemoglobina circulante está
abaixo dos valores considerados normais para a idade, gênero e estado fisiológico.
Na infância, a anemia nutricional é mundialmente a mais prevalente, sendo que em
alguns países subdesenvolvidos a frequência de crianças acometidas chega a 60%.
Em nosso país existem registros na literatura sobre a falta de informações para a
população a respeito da promoção da erradicação destas anemias. Tais dados
indicam que esse não é um assunto comum no cotidiano dos brasileiros. O objetivo
deste estudo é avaliar o conhecimento dos acompanhantes de crianças anêmicas
internadas na pediatria do HUOP acerca desta patologia. É uma pesquisa
exploratória, com entrevista, seguida da entrega de cartilhas educativas e
explanação do assunto até a perfeita compreensão do participante. A metodologia
proposta para exercer ações de extensão com atividades de conscientização,
prevenção e informação a população propiciam aos alunos, docentes e população
uma produção/construção de conhecimento da realidade, contribuindo para a
formação de profissionais comprometidos com a realidade social.
Palavras- chave: Anemia; pediatria; educação em saúde.
INTRODUÇÃO
A anemia é um problema de saúde pública e uma patologia de grande
incidência em todo o mundo, principalmente entre a faixa etária pediátrica, onde
crianças e adolescentes são considerados de risco especialmente para a deficiência
de ferro. A carência deste elemento na criança tem sido associada à diminuição da
atividade motora e interação social, sonolência, irritabilidade e incapacidade de fixar
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a atenção, que podem reduzir a capacidade de aprendizagem e também
comprometer o crescimento (WALTER, 1996). Segundo estimativas da Organização
Mundial da Saúde, nos países não industrializados, quase 50% das crianças
menores de quatro anos são anêmicas, pois representam um dos grupos mais
vulneráveis, em decorrência do crescimento acelerado dos tecidos, que impõe maior
necessidade orgânica do mineral, aliado ao baixo consumo de ferro, decorrente das
precárias condições de vida (WHO; 2001). É considerada a doença mais prevalente
em todo o mundo, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF,
1998).
Vale destacar também que a anemia é uma condição que ocorre em diversas
patologias e assim que diagnosticada despende atenção especial na investigação de
sua etiologia (BLACKWELL, HENDRIX; 2001). Ocupando o segundo lugar em
frequência está a anemia de doença crônica (ACD), sendo que em pacientes
hospitalizados é a anemia de maior prevalência. Esta pode ser definida como a que
ocorre em infecções bacterianas ou parasitárias crônicas, na inflamação como no
lúpus eritematoso sistêmico (LES) e artrite reumatóide (AR), e anemia consequente
da evolução de neoplasias, sem comprometimento direto da medula óssea (MEANS,
KRANTZ, 1992).
Estudos demonstram que cerca de 1/3 dos pacientes internados em hospitais
em geral apresentam-se anêmicos (BLACKWELL, HENDRIX; 2001). Devemos então
considerar os impactos do não diagnóstico da anemia nos pacientes hospitalizados.
Em estudo realizado por WIGGERS & CHAVES (2010), em um hospital público de
Cascavel no Paraná, estimou-se que do total de crianças, que foram internadas na
pediatria pelos mais diferentes motivos, 40% delas encontravam-se anêmicas,
sendo que 15% delas apresentavam anemia grave. Observou-se também que 33%
destas crianças já deram entrada no hospital com quadro anêmico, não sendo
secundário ao tratamento ou doença de base, suspeitando-se de anemia carencial.
Por muitos anos, até a década de 60, o tratamento das anemias para todas as
faixas etárias baseava-se em mitos, crenças e medicina popular. Em seguida, muito
se investiu em tratamentos curativos e, no final do século XX, preocupava-se com a
prevenção. Para o século XXI, a saúde não é apenas uma concepção de prevenir e
tratar a doença, mas sim o que faz aumentar a qualidade e a expectativa de vida das
pessoas (BATISTA FILHO, et al., 2008).
Ações de promoção de saúde como, por exemplo, a educação em saúde

visando proporcionar aos indivíduos conhecimentos que lhes permitam atingir saúde
e consequentemente, qualidade de vida. Segundo Torres, Sato & Queiroz (1994),
toda ação educativa que propicie a formulação de hábitos e aceitação de novos
valores é um instrumento de transformação social que permite o desenvolvimento do
comportamento em relação à saúde.
Vários estudos realizados no Brasil apontam que a ignorância e o baixo nível
de educação em saúde e nutrição nas mães e cuidadoras de crianças são, também,
reportados como causas da situação atual da anemia carencial em nossa população.
O esclarecimento e o acesso a informações por esta população é de vital
importância.

OBJETIVO GERAL
Avaliar o conhecimento sobre a instalação e manifestações clínicas das anemias
em geral, em mães, pais e/ou acompanhantes de crianças que se encontram anêmicas e estão
internadas na pediatria do HUOP.

Objetivos Específicos:
1. Avaliar o conhecimento dos indivíduos sobre o reconhecimento de um quadro anêmico e as
suas manifestações clínicas.
2. Esclarecer a esta população sobre os diferentes tipos de anemias e suas diferentes
classificações.
3. Informar a etiologia das principais anemias que acometem as crianças
4. Propiciar aos acadêmicos extensionistas, docentes e população uma troca de
conhecimentos, contribuindo para a formação de um profissional comprometido com
a realidade social.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo prospectivo, quantitativo, para avaliar o conhecimento
sobre a instalação e manifestações clínicas das anemias em mães, pais e
acompanhantes de crianças que se encontram anêmicas internadas na pediatria do
Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), na Cidade de Cascavel – PR.
Este estudo foi iniciado em 01 de novembro de 2012 e prosseguirá até outubro de
2013. A pesquisa está sendo realizada em três etapas: 1ª – identificação/triagem do
paciente pediátrico anêmico, através do exame de hemograma que é realizado no

Laboratório de Análises Clínicas do HUOP; 2ª - a segunda etapa consiste em
localizar o acompanhante da criança internada, seguida pela concordância na
participação do estudo (com assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido) através das respostas ao questionário de perguntas investigativas sobre
as anemias em geral; 3ª - terceira e última etapa consiste na entrega da cartilha
seguida de explicações sobre a mesma e esclarecimentos ao participante sobre as
dúvidas.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo
Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, sob
parecer 491/2010 de 25 de novembro de 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo envolveu até o momento 249 crianças que foram internados na
pediatria do HUOP, destas 65 encontravam-se anêmicos. Os resultados são parciais,
relativos a 5 meses de desenvolvimento do projeto, e estão sumarizados abaixo. A
frequência de anemia na amostra estudada foi de 26%, como demonstrado na
Tabela 1.
Quanto ao gênero das crianças em relação à frequência de anemias,
observou-se uma predominância de meninos acometidos (54%) em relação às
meninas (46%). Relacionando a idade da amostra estudada, esta variou de 1 mês
até 12 anos de idade, conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Distribuição da amostra segundo o diagnóstico de anemia e
associação de anemia com o gênero e grupo etário, em crianças internadas
na pediartia do HUOP - Cascavel/PR, novembro de 2012 a março de 2013.
ANEMIA
n

%

Masculino

35

54%

Feminino

30

46%

GÊNERO

TOTAL CRIANÇAS ANÊMICAS

65 (26%)

FAIXA ETÁRIA

1 a 12 meses

13

20%

1 a 4 anos

32

49%

5 – 12 anos

20

31%

n- valor absoluto; % - valor em porcentagem

De todas as crianças hospitalizadas no período estudado, 10 foram
internadas em decorrência da anemia (2,49%), todos os outros pacientes tiveram
intervenção hospitalar por motivo de infecções, viroses, desidratação entre outras.
Ao analisarmos os conhecimentos dos entrevistados sobre o processo de
instalação, sobre as manifestações clínicas das anemias e as características desta
patologia propriamente instalada observou-se o desconhecimento completo do
assunto pela maioria da população entrevistada. Acredita-se que este fato seja
atribuído à falta de informações e o baixo grau de instrução e escolaridade
apresentado pelos entrevistados (Gráfico 1, 2 e 3).
Gráfico 1 – Distribuição da escolaridade dos entrevistados que participaram da
pesquisa – acompanhantes das crianças anêmicas internadas na pediatria HUOP
(n=65)
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Gráfico 3 – Avaliação do conhecimento dos
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CONCLUSÃO
Constatou-se que houve êxito nos objetivos propostos deste estudo, pois 85%
dos entrevistados mostraram-se satisfeitos em participar e 90% afirmaram que as
informações foram válidas na construção do conhecimento sobre o assunto.

Acredita-se que são necessários vários anos para a construção de atitudes e
crenças positivas sobre o combate as anemias; sendo assim, é de fundamental
importância prover as pessoas e, especialmente as mães, dessas informações
constantemente.
Ao final do projeto, espera-se melhorar o conhecimento e prover informações
a população sobre o assunto abordado, fomentar o conhecimento dos acadêmicos
de Farmácia sobre esta patologia, buscando conscientizar o mesmo da importância,
não só das atividades curativas, mas da realização de palestras educacionais para
orientação da população. Ainda, pretende-se mostrar a esses, diferentes cenários de
atuação, com a aproximação das populações carentes e o manejo destas situações.
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AVALIAÇÃO FUNCIONAL EM IDOSOS
Área Temática: Área 06 Saúde
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Modalidade: Minicurso
Palavras-chave: Avaliação Funcional; Idoso; Projeto.
Resumo: A população com mais de 60 (sessenta) anos, os idosos, apresentou um
crescimento de 17% no Brasil, conforme pesquisas e existe uma possibilidade desse
número ultrapassar os 32 milhões de pessoas já em 2025. Os (aproximadamente)
20 milhões de idosos, em sua maioria aposentados, passam a assumir importante
papel na renda familiar, principalmente em municípios com até vinte mil habitantes.
Dada esta característica, surgem propostas, programas e projetos governamentais e
não governamentais para melhor atender a este público, objetivando sempre a
qualidade de vida, focando temas como: alimentação adequada e balanceada,
prática regular de exercícios físicos, convivência social estimulante, redução do
estresse, a diminuição dos danos causados por hábitos alcoolicos e/ou tabagisticos,
evitar significativamente a automedicação, preservação da autonomia bem como da
independencia física e psíquica. Inerente a este contexto, o Projeto de Extensão
Coração de Ouro da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, vem
contemplando alguns destes temas em suas atividades rotineiras, isto é, o projeto
em sua essencia proporciona atividades recreativas e de ginástica, contribuindo de
modo efetivo na manutenção de uma condição física satisfatória para pessoas na
terceira idade (idosos) que participam do mesmo. Em sua dinâmica, este projeto,
realiza avaliações funcionais periódicas com o intuito de formar bases sólidas para a
estruturação das próprias atividades desenvolvidas no mesmo, os testes consistem
em: avaliações físicas de massa corporal, estatura, perímetros (abdome e quadril),
bem como testes motores (flexibilidade, agilidade e força de membros superiores e
inferiores). Deste modo, a avaliação funcional e motora do idoso é uma rica
ferramenta para a prescrição das atividades que visam, tornar mais pessoas
capacitadas para as atividades do cotidiano com energia e vigor. Por isso,
recomendamos a utilização de avaliações básicas no trabalho com idosos o que
trará segurança ao profissional em suas atividades e o próprio conhecimento por
parte da clientela de suas reais condições e melhoras.
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL NO
SHOWRURAL/COOPAVEL
Área Temática: Saúde
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Giovani Ceron Hartmann 2
Rosana Aparecida Santos3
Fábio José Bianchi4
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Câncer bucal; Prevenção; Comunidade.
Resumo: A realização de campanha é uma estratégia utilizada na prevenção
de diversas doenças, sendo incentiva e desenvolvida por diversos órgãos públicos
de saúde, como o Ministério da Saúde e secretárias estaduais e municipais de
saúde, como também por entidade privadas que prestam assistência à saúde.
Através destas campanhas é possível atingir diretamente a população com
informações necessárias para a prevenção e diminuição da incidência das doenças,
e direcionadas para ao perfil dos indivíduos mais afetados, como no caso das
neoplasias, doenças sexualmente transmissíveis, doenças cardiovasculares, entre
outras. Na estimativa do Ministério da Saúde para o ano de 2010, estava previsto a
ocorrência de 14.120 casos novos de câncer de boca no Brasil. Apesar do crescente
aumento no número de casos de câncer, podemos observar avanço nos métodos de
tratamento, que possibilitam uma sobrevida maior para estes pacientes,
principalmente quando a doença é diagnosticada em estágios iniciais. Desde 2011
participamos do Show Rural Coopavel, e observamos que o evento proporciona o
nosso acesso a população que apresenta um perfil para o desenvolvimento do
câncer bucal, que são homens, na quarta e quinta década de vida, tabagistas,
etilistas crônicos e que se expõe ao sol diariamente. Na atividade desenvolvida
durante evento de 2012, que aconteceu entre os dias 06 a 10 de fevereiro, foi
possível examinar 220 pessoas e orientar 115 pessoas. Das pessoas examinadas,
72 apresentaram alteração e foram encaminhadas para atendimento na Unidade de
Saúde de seu município. As atividades foram desenvolvidas em parceria com o
Hospital Nossa Senhora da Salete, e como trabalhamos com uma população que
apresenta hábitos que aumentam o risco da ocorrência do câncer de boca,
consideramos que esta campanha conseguiu levar informações que podem ajudar
esta população a mudarem suas atitudes, prevenindo assim a ocorrência da doença.
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Contexto da ação
A Promoção da saúde bucal, no seu sentido mais amplo, é uma ação global
objetivando a melhoria na qualidade de vida das pessoas com foco na odontologia.
Saúde bucal é só uma pequena parte de todo. Da mesma forma, pode-se considerar
que a prevenção específica ou o tratamento de qualquer doença constituem outras
parcelas deste novo e amplo movimento (ADAMS E PINTUS, 1994).
O trabalho de promoção de saúde e prevenção às lesões que podem ou não
ser potencialmente cancerizáveis é de suma importância devido a uma abrangência
de informações e orientações à população, recebendo assim devida assistência de
profissionais da área da saúde visando prevenir, diagnosticar e/ou tratar qualquer
ameaça à integridade oral e geral das pessoas.
É possível afirmar que de modo que as atividades desenvolvidas pelo projeto
consigam atingir seus objetivos, será provável uma diminuição na incidência das
lesões apresentadas pelas pessoas atendidas, desta forma havendo uma melhoria
significante para a saúde na região. Caso consigamos realizar com sucesso esta
iniciativa, será demonstrada a efetividade do trabalho no projeto de extensão à
comunidade.
Em média, 3.000 brasileiros morrem por ano vítimas dessa doença. Essas
mortes poderiam ser evitadas se o câncer fosse descoberto em estágio inicial. 65%
dos casos de câncer bucal são identificados em fase avançada. Geralmente as
pessoas não procuram o tratamento odontológico por ser muito caro para o padrão
financeiro do trabalhador brasileiro. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o
Brasil registra cerca de 10 mil novos casos da doença por ano.
A multicausalidade é frequente na formação do câncer (carcinogênese). Pode
ser exemplificada pela associação entre álcool, tabaco e residência na zona rural e o
câncer de esôfago, e entre álcool, tabaco, chimarrão, churrasco e o cozimento de
alimentos em fogão a lenha e o câncer da cavidade bucal. A interação entre os
fatores de risco e os de proteção a que as pessoas estão submetidos pode resultar,
ou não, na redução da probabilidade delas adoecerem. Nestas associações, os
fatores de proteção determinados foram, respectivamente, o consumo de frutas
cítricas e vegetais ricos em caroteno. (BRASIL, 2013)
O câncer bucal se caracteriza por lesões, normalmente indolores, na mucosa
e na parte externa dos lábios, na língua e em toda a região interna da boca. Pode-se
suspeitar da existência desse câncer quando essas feridas persistem por mais de 20
dias. Ulcerações superficiais e indolores com menos de dois centímetros de
diâmetro, que podem sangrar ou não, e manchas esbranquiçadas ou avermelhadas
nos lábios ou na mucosa bucal são outros sintomas da doença. Em nível avançado,
o câncer de boca pode levar a dificuldades de fala, de mastigação e da deglutição,
ao emagrecimento acentuado, à dor e à presença de linfadenomegalia cervical
(íngua no pescoço).
Detalhamento das atividades
As atividades foram desenvolvidas por acadêmicos e docentes do curso de
Odontologia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), e contou
com as seguintes ações:

1. Distribuição de folder educativo sobre saúde bucal, elaborado com linguagem de
fácil entendimento e com informações objetivas sobre Saúde Bucal, abordando,
doença periodontal, cárie, câncer bucal, higienização e halitose.

Figura 1 – Distribuição de Folder Educativo

Figura 2 – Folder Educativo

2. Realização de Anamnese com ficha do Hospital Erasto Gaertner, que possibilita a
identificação dos pacientes com risco para câncer bucal, o levantamento de dados
epidemiológicos, e o encaminhamento para atendimento quando necessário.

Figura 3 –Anamnese dos pacientes

Figura 4 – Ficha Utilizada na Anamnese

3. Realização de exame bucal com objetivo de prevenir o câncer bucal, através da
identificação de lesões bucais que possuem potencial carcinogênico. Durante o
exame também foi esclarecido às dúvidas sobre cuidados bucais e doenças que
atingem a cavidade bucal, sendo realizada a orientação individual conforme a
necessidade.

Figura 5 – Realização de Exame Bucal

Figura 6 – Realização de Exame Bucal

4. Orientação sobre técnicas de higienização bucal, tanto da cavidade bucal, como
das próteses dentárias.

Figura 7 – Orientações

Figura 8 – Orientações

Análise e discussão
As atividades foram desenvolvidas durante o Show Rural Coopavel realizada
entre os dias 06 a 10 de fevereiro de 2012, em parceria com o Hospital Nossa
Senhora da Salete, e participaram da atividade 16 pessoas, sendo 3 professores e
13 acadêmicos.
Durante os cinco dia de evento realizou-se um total de 335 atendimentos,
como pode ser observado na Figura 9 sendo que do total de pessoas examinadas,
33,63% (n= 74) apresentaram pela menos uma alteração bucal. Estes dados
confirmar a importância de ser realizadas campanhas de orientação e exames
bucais, que são estratégias bem aceitas pela população.

A distribuição por gênero dos indivíduos com lesão bucal pode ser observada
na figura 10, e considerando que o evento é direcionado a população rural observouse uma maior participação de homens, que normalmente não frequentam as
Unidades Básicas de Saúde.

A distribuição das lesões identificadas está descritas na Figura 11, e
destacamos que a maior parte das hipóteses são de processos proliferativos não
neoplásicos, representando 34,62% das hipóteses e neoplasias benignas, como o
hemangioma (23,08%). No entanto, foram identificadas lesões compatíveis com
leucoplasia (10,26%) e queilite actínica (7,69%) que possuem potencial
carcinogênico e devem ser tratadas e acompanhadas para evitar que evoluam para
uma lesão de câncer bucal.

Em comparação ao trabalho de Miranda et al. (2011), onde houve um estudo
de prevalência de queilite actínica em 1539 indivíduos de uma população rural que
ficavam expostos ao sol durante o trabalho, foram encontrados 141 (9,16%) casos,
percentual semelhante ao que encontramos nesta atividade.
Em contraponto, houve uma diferença nos valores apresentados por Oliveira
et al. (2010), em pesquisa realizada em 394 pessoas onde foram encontrados 7
(1,77%) registros de casos de leucoplasia e 4 (1,01%) casos de queilite actínica,

enquanto nesta campanha foram examinadas 335 pessoas, sendo identificado 8
(10,26%) casos de leucoplasia e 6 (7,69%) casos de queilite actínica.
Considerações finais.
O desenvolvimento deste projeto possibilitou a introdução de informações
úteis à comunidade, atraiu a atenção da população visitante do show rural, obtendo
dados significativos não somente à universidade, mas a todo o sistema de saúde
cuja preocupação é a melhoria gradual e o progresso da divulgação e
conscientização da população.
Consequentemente, a atividade proporcionou um aprendizado na carreira de
todos os participantes que, ao estarem cientes da situação geral e/ou local das
pessoas examinadas, adquirem um conhecimento cada vez maior na maneira de
tratamento na comunidade.
Considerando que o trabalhador rural se enquadra no perfil da população de
maior incidência para ocorrência do Câncer de boca, por apresentarem o hábito do
tabagismo e etilismo, e estarem expostos ao sol, consideramos que foi
extremamente importante esta campanha.
Portanto, é possível afirmar que a realização do trabalho beneficiou a todos
os envolvidos e tende a crescer, na medida em que todo o conhecimento e
informação discutidos no trabalho possam ser disseminados e discutidos.
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CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROFISSIONAIS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDIANEIRA, PARANÁ.

Área Temática: (Saúde)
ESPOSITO, Andrea Ferreira Ouchi1
BERTOLDI, Jônathas 2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Educação continuada; Capacitação; Urgência e emergência.
Resumo: As mortes por causas externas em muitas regiões do país já representam
a segunda causa de morte, com grande tendência crescente, o Ministério da Saúde
analisa que os episódios de morte súbita acontecem em sua maioria nos ambientes
não hospitalares, necessitando assim de atendimento rápido e com alta qualidade. É
de conhecimento de todos que o atendimento inicial ao paciente pode ser realizado
por qualquer individuo que esteja preparado e treinado para tal atendimento. Os
profissionais atuantes nas Unidades Básicas de Saúde detêm grande dificuldade no
momento de atender casos de urgência e emergência, devido ao contato raro com
estes casos. Devido a estes e outros fatores é importante à capacitação em
atendimento primário aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de
Medianeira-PR. O método utilizado foi aulas expositivas teóricas, as aulas foram
conduzidas por discentes, docentes e colaboradores. Com esse projeto foi possível
melhorar o atendimento prestado aos pacientes e também instituir o fluxo ao Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência.
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INTRODUÇÃO

Segundo dados publicados pelo Ministério da Saúde as doenças relacionadas
ao aparelho circulatório estão entre as principais causa de mortalidade no País
(32%), mais especificamente 80% dos episódios de morte súbita estão relacionados
às doenças isquêmicas do coração (BRASIL, 2006). Além dos episódios acima
relacionados às causas externas (acidentes e violências) também são um sério
problema de saúde pública no mundo, em muitas regiões do país representa a
segunda causa de morte no país, as pesquisas confirmam também uma tendência
crescente (OLIVEIRA e JORGE, 2008).
Os avanços tecnológicos da última década permitem uma diminuição
expressiva na incidência de morte súbita. É sabido que o atendimento inicial desse
paciente é prioritário pra que as chances do paciente sair sem sequelas aumentem
significativamente.
Atendimento primário ou atendimento inicial é definido pelos procedimentos
prestados ao paciente vítima de acidentes externos ou de mal súbito imediatamente
ao acontecido, no qual seu estado mental e físico esteja alterado ou coloque em
risco a sua vida, este tipo de atendimento tem como finalidade a manutenção de
suas funções vitais além de evitar agravamento da sua condição, são realizadas
manobras básicas até a chegada de um serviço de urgência e emergência
especializado (BRASIL, 2003). Qualquer individuo tem capacidade de realizar os
atendimentos iniciais desde que tenha recebido treinamento, mesmo que básico.
As portarias sobre atenção as urgências do Ministério da Saúde, obrigam os
gestores trem no Sistema Único de Saúde (SUS) um programa de educação
continuada, pra a qualificação e atualização das equipes de atenção básica de
saúde do SUS, considera que é estratégico ao SUS garantir a capacitação
continuada dos profissionais de suas equipes, para prestarem o atendimento
primário de urgência e emergência (BRASIL, 2006). Os profissionais que atendem
na rede básica de saúde, tem como objetivo a prevenção das doenças, portanto os
mesmos têm grande dificuldade de solucionar e atuar em casos de urgência e
emergência, devido às atividades realizadas diariamente não ser o atendimento a
indivíduos com agravantes de urgência e emergência.

Através dessa realidade e das portarias do Ministério da Saúde foi elaborado
um minicurso para capacitação e orientação dos profissionais de saúde, da

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Medianeira – Paraná, o minicurso foi
embasado nas questões relacionadas ao atendimento primário ou primeiros
socorros, no sentido de contribuir para formação preventiva das equipes básicas de
saúde da rede municipal.
Este projeto vem ao encontro de uma demanda de qualificação dos
profissionais que atuam nas UBS´S do município, visando atender não só as
legislações e normas técnicas do MS, mas a necessidade de possuir um
atendimento qualificado e preparado para situações com potencial de urgência e
emergência. Além de repassar informações da implantação do SAMU no município
de Medianeira, pois com esse curso foi possível informar aos profissionais da saúde
e educadores, o fluxo de atendimento do SAMU, quais os casos que são
encaminhados ao SAMU, possibilitando assim que a população receba está
informação.
OBJETIVO

Capacitar em atendimento primário, os profissionais da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), compreendendo todos os profissionais da SMS. Ensinar as condutas
a serem realizadas com pacientes em situação de urgência e emergência e repassar
o fluxo da regionalização do SAMU no município de Medianeira- PR e região.

MÉTODOS

O método utilizado para repassar essas informações foi na forma de minicurso,
com aulas expositivas e práticas sobre as técnicas e medidas a serem tomadas
diante dos casos de urgência e emergência que possam ser instaladas nos
ambientes das UBS´S. O minicurso foi conduzido por discentes, docentes e
profissionais capacitados para repassarem as informações de atendimento primário,
que previamente receberam treinamento da equipe do SAMU. O minicurso foi
dividido em duas etapas, abordando os seguintes temas: atendimento primário,
OVACE, rotina de encaminhamento, reanimação cardiopulmonar, cuidados básicos
com acidentes com animais peçonhentos, atendimento primário a queimados, a
afogamentos e a fraturados e acidente com múltiplas vitimas. Foi realizada uma
avaliação inicial para adequar as informações ao nível de conhecimento dos alunos.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Este projeto foi realizado superando as expectativas, mais de 100 alunos
realizaram o minicurso, foram ministradas 20 aulas teóricas e praticas. Possibilitando
assim uma ampla carga horária, o qual permitiu que os alunos praticassem muito os
procedimentos repassados pelos ministrantes. A avaliação realizada no inicio do
curso possibilitou aos palestrantes saber a real necessidade dos alunos, sendo
assim as aulas foram panejadas segundo a necessidade de cada aluno. Devido ao
sucesso desta edição, serão realizadas outras em outros setores da Prefeitura
Municipal de Medianeira – PR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse projeto foi possível melhorar o atendimento prestado pelas equipes
básicas de saúde e também instituir o fluxo desses pacientes visto que no município
foi implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
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CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE QUEIXAS TÉCNICAS DE MATERIAIS
HOSPITALARES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Área Temática: 05 - SAÚDE
Priscila Conde Bogo1
Halana Batistel Barbosa2, Ana Cristina Geiss Casarolli3, Lara Adrianne Garcia
Paiano4, Thaís Dresch Eberhardt5, Débora Tatiane Feiber 6
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Enfermagem; Administração de materiais no hospital; Recursos
materiais em saúde.
Resumo: Nas instituições de saúde, principalmente nos hospitais, Gestão de
Recursos Materiais constitui-se em uma questão particularmente importante,
considerando a diversidade dos materiais disponíveis e seu elevado custo,
especialmente para aqueles ligados a assistência aos indivíduos hospitalizados.
Dentre os objetivos do serviço encontra-se o de suprir adequadamente o ambiente
hospitalar com materiais que garantam a qualidade, a produtividade, a segurança
dos pacientes e da equipe que os assiste. O estudo tem como objetivo relatar a
experiência dos residentes de enfermagem quanto à quantificação de queixas
técnicas de desvio de qualidade de um hospital universitário, recebidas no período
de um ano. A metodologia consistiu no recebimento das queixas técnicas
procedendo-se a avaliação e tabulação das mesmas. Foram recebidas, no período
1
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compreendido entre abril de 2012 a março de 2013, um total de setenta queixas
técnicas sendo destas cinco notificadas à empresa fornecedora do material médico
hospitalar e 14 foram notificadas junto à Vigilância Sanitária (VISA). Todas as
queixas recebidas relacionavam-se a materiais e não houve nenhuma queixa
relacionada a equipamentos hospitalares. Desse total, três queixas desencadearam
a troca do material e outras três, a troca de fornecedor. A maioria das queixas (60)
foram realizadas por enfermeiros da instituição, as demais por sua vez foram
realizadas por médicos e técnicos de enfermagem. Com a quantificação e análise
das queixas técnicas espera-se melhoria na qualidade da assistência prestado aos
pacientes bem como, garantir segurança aos profissionais e pacientes da instituição.

CONCEPÇÕES SOBRE SEXO E SEXUALIDADE ENTRE ADOLESCENTES

Área Temática: área 06 - saúde
Cynthia Borges de Moura1(Coordenadora)

Samantha Larissa Torres; Milena Calgaro²
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: sexo; sexualidade; adolescência.
Resumo: Segundo Lunardelli (2002) a adolescência é um período de transição para
a maturidade, com o desenvolvimento físico precedendo o desenvolvimento
psicológico. Bretas (2004) afirma que, fisicamente o adolescente está sob intensas
transformações estimuladas pela ação hormonal, característica da puberdade, essas
alterações biológicas propiciam uma série de eventos psicológicos que culminam na
aquisição de sua identidade sexual. Nesse contexto, Esta pesquisa teve como
objetivo analisar as concepções sobre sexo e sexualidade de um grupo de
adolescentes antes e após capacitação para atuação como multiplicadores de um
programa de educação sexual. Participaram 135 adolescentes entre 14 e 18 anos de
idade, de ambos os sexos, adolescentes do ensino regular público. Foi utilizado um
questionário (pré e pós-capacitação) para identificar a diferença nas concepções
sobre sexo e sexualidade. Os resultados mostraram mudanças significativas nas
concepções sobre sexo e sexualidade dos adolescentes. Antes da capacitação os
adolescentes conceituavam sexo principalmente como relação entre pessoas
(38,7%), entretanto, após as aulas passaram a relacionar sexo ao ato sexual em si
(38,7%). O mesmo ocorreu com o conceito de sexualidade. Os adolescentes não
sabiam responder o que este termo significava (27,3%) e após a capacitação
passaram a relacioná-la a sentimento (26,8%) e descobrimento/mudanças do corpo
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(23,7%). Conclui-se que há necessidade de implementação de trabalhos
sistemáticos, a médio e longo prazo, sobre sexo e sexualidade na escola para
adolescentes. Que o formato “adolescente mutiplicador” pode ser uma alternativa
viável, para disseminar informações corretas quanto à adolescência e como lidar
com as mudanças que ocorrem nesta fase.
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CONDICIONAMENTO FÍSICO GERAL PARA UNIVERSITÁRIOS E ADULTOS
DE MEIA IDADE

Eneida Maria Troller Conte¹
ZelinaBerlatto Bonadiman²
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Área temática: Saúde e condicionamento físico

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral

RESUMO:O Condicionamento físico é importante desenvolver para que as
pessoas tenham mais qualidade de vida, consigam executar as tarefas com
mais economia de energia, não sofrer lesões e melhorar a resistência do
organismo em geral. O objetivo desse estudo foi proporcionar a vivência e
melhora no condicionamento físico de alunos da graduação, do campus de
Marechal Cândido Rondon e também pessoas da comunidade em geral, no
caso deste Projeto mulheres. A população varia de 18 a 65 anos, sendo do
gênero masculino e feminino. As turmas foram divididas das seguintes formas,
uma turma era composta de acadêmicos, ambos os gêneros, de todos os
cursos do campus, sessões ministradas segundas, quartas e sextas-feiras das
17:45 ás 19:00 horas. A outra turma era composta de mulheres entre 30 á 65
anos, sendo nos mesmos dias, no horários das 16:45 ás 17:45 horas. São
ministradas atividades de aquecimento geral como: Corrida leve, pular corda,
polichinelo, tesoura, pequenos saltitos. Em seguida é realizado um trabalho de
flexibilidade e mobilidade articular para melhorar o desempenho biomecânico
nas atividades e prevenir lesões por falto de amplitude articular, na última parte

da sessão de treino é aplicado o treino específico composto por exercícios que
ajudam na melhora das dez condicionantes do ser humano que são: resistência
cardiorrespiratória, força/resistência, flexibilidade, precisão, agilidade, potência,
equilíbrio, coordenação e velocidade. Essas condicionantes permitem ao
individuo tornar-se apto para realizar diversas tarefas, até mesmo tarefas
nunca realizadas antes com certa destreza e por último tenta trabalhar nas três
vias metabólicas do ser humano que são: via aeróbia, via anaeróbia lática e via
anaeróbia aláticas, todas relacionadas á aptidão física relacionada á saúde.
A avaliação inicial deu-se da seguinte forma, aplicados teste do vai-e-vem para
resistência cardiorrespiratória, no primeiro teste com os iniciantes e
intermediários constatou-se baixa resistência cardiorrespiratória, que somam
mais de 2/3 do grupo, no teste de flexibilidade também constatou-se uma baixa
na amplitude muscular na maioria dos avaliados, na resistência muscular
percebeu-se que no gênero feminino a resistência muscular é menor que no
sexo feminino realizando menos repetição que o feminino, na composição
corporal o gênero feminino mostrou possuir uma maior índice gordura corporal
que o gênero masculino. Espera-se que após três meses de treinamento neste
método, os participantes tenham um aumento nas condicionantes relacionadas
á aptidão física relacionada á saúde
Palavras – chave: Calistenia; aptidão física; condicionantes físicos.

Contexto da ação:

A noção de “Treinamento”, no uso geral da língua, é empregada nas
mais variadas áreas, abrangendo um processo que, através de exercícios, visa
a atingir um nível mais elevado na área do objetivo previsto (Weineck, 1986).
Martin (1977) define o treinamento, nesse sentido, de um modo bem geral,
como um processo que produz uma modificação de estado (físico, motor,
perceptivo, afetivo).
Araújo e Araújo (2000) colocam que há um número cada vez maior de
estudos e documentos comprovando e relatando os benefícios da aptidão física

para a saúde. Pesquisadores nas áreas de exercício físico, Educação Física e
de Medicina do Exercício do Esporte, pelos métodos de pesquisa
epidemiológica, já demonstraram que tanto a inatividade física como a baixa
aptidão física são prejudiciais à saúde.
Guedes (1996) defini a aptidão física sendo “um estado dinâmico de
energia e vitalidade que permite a cada um não apenas a realização das
tarefas do cotidiano, as ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar
emergências imprevistas sem fadiga excessiva, mas, também, evitar o
aparecimento das funções hipocinéticas, enquanto funcionando no pico da
capacidade intelectual e sentindo uma alegria de viver”. Sugere também que a
aptidão física seria a capacidade de realizar esforços físicos sem fadiga
excessiva, garantindo a sobrevivência de pessoas em boas condições
orgânicas no meio ambiente em que vivem.
Os componentes da aptidão física englobam diferentes dimensões,
podendo voltar-se para a saúde e abrangendo um maior número de pessoas,
valorizando as variáveis fisiológicas como potencia aeróbica máxima, força,
flexibilidade e componentes da composição corporal ( Araújo e Araújo, 2000).
Araújo e Araújo (2000) mostram que estudos epidemiológicos e
documentos institucionais sugerem que prática freqüente de atividade física e
uma maior aptidão física estão relacionadas a uma menor mortalidade e melhor
qualidade de vida em população adulta. Há vários trabalhos científicos que
ressaltam o sedentarismo e o estresse como causadores de doenças
hipocinéticas e diminuição na qualidade de vida. Existem cada vez mais dados
elucidando que o exercício, a aptidão e a atividade física estão relacionados
com a prevenção, com a reabilitação de doenças e com a qualidade de vida.
Atualmente, tornou-se mais e mais difícil criar bons hábitos na
população, sendo que as crianças desde cedo são expostas á uma
alimentação inadequada, repleta de conservantes e processados, em contato
direto com tecnologias que afastam as crianças de brincadeiras ao ar livre,
formando uma criança sedentária que refletirá em sua fase adulta. Já os
adultos estão sendo afastados da prática de exercício físico e de bons hábitos
alimentares por conta da carga horária de trabalho enorme imposta á eles,
sendo muitas vezes acima de 8 horas por dia, dificultando a aderência em
alguma prática de exercício físico, elevando assim os níveis de estresse

causado pelos problemas criados por tais trabalhos e vida cotidiana acelerada,
não tendo tempo de fazer uma refeição adequada, tendo de alimentar-se com
fast food e comidas processadas.
Nessa perspectiva o objetivo desse estudo foi proporcionar a prática de
exercícios físicos voltada ao condicionamento físico elevando os níveis de
aptidão física relacionada á saúde, em universitário de 18 a 30 anos e
mulheres e homens de 30 a 60 anos moradores do município de Marechal
Cândido Rondon.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
O desenvolvimento do projeto acontece da seguinte forma, 3 sessões
semanais para cada turma de 1 hora cada no turno vespertino , dividas em três
partes, sendo a primeira de aquecimento geral, mobilidade articular e por final o
treinamento propriamente dito.
A população do presente estudo teve como participantes 36 acadêmicos
de 18 á 30 anos de idade. A outra turma é composta pela comunidade local,
idades entre 30 á 65 anos, compostas somente por mulheres.
O projeto de condicionamento físico geral têm como objetivo fornecer
aos alunos oportunidade de praticar e melhorar as condicionantes relacionadas
á aptidão física relacionada á saúde.
Para

mensuração

da

aptidão

física

relacionada

á

saúde

dos

participantes, será realizado teste para avaliação da aptidão física, este são: o
teste de “vaievem” (Beeptest), para mensurar a resistência cardiorrespiratória;
Teste de flexão de braços, para mensurar força/resistência; Test de abdominal
em 1 minuto, para avaliar força/resistência; Teste de Sentar-e-alcançar, para
medir a flexibilidade e mensurar as dobras cutâneas, para saber o percentual
de gordura dos participantes.
O projeto foi ministrado no campus da Unioeste de Marechal Cândido
Rondon, todas as segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sendo uma
turma as 16:45 ás 17:45 horas e a outra das 17:45 ás 19:00 horas.

As aulasdo projeto eram ministradas por 1 acadêmico do curso de
Educação

Física

da

Unioeste,

e

pela

colaboração

da

professora

ZelinaBonadiman e supervisão da professora Eneida Maria Troller Conte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Na execução do projeto foi percebido o baixo do condicionamento da
grande maioria dos participantes. No desenvolvimento das atividades o grupo
tinha muitas dificuldades na realização dos exercícios, com pouca consciência
corporal,

mobilidade,

resistência

muscular

e

um

baixo

resistência

cardiorrespiratória. No decorrer do programa, foi realizado uma adequação nas
atividades, dosando-se o nível de atividades desenvolvidas aos participantes.
Espera-se que no final do projeto haja uma melhora em todas essas
condicionantes da aptidão física relacionada á saúde e que cada participante
consiga superar seus próprios limites, desenvolvendo atividades cada vez mais
complexas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE.Recomendações do ACSM e
American Heart Association para atividade física e saúde pública de adultos,
2007.
ARAÚJO, D.S; ARAÚJO, C.L. Aptidão física, saúde e qualidade de vida
relacionada á saúde em adultos. Rev. Bras. Med. Esporte, Vol. 6, Nº 5,
Set/Out, 2000.
HOWLEY, E.T. Manual de instrutor de condicionamento físico para saúde.
Porto Alegre: Artmed, 2000.
NAHAS, M.V. Atividade, Saúde e Qualidade de vida: Conceitos e Sugestões
para um Estilo de Vida Ativo, 3.ed, Londrina: Midiograf, 2003.
PETROWSKI, É.L. Antrometria: técnicas e padronizações. Porto Alegre: Palotti:
1999.
Site do crossfitbrasil, www.crosfitbrasil.com.br, acessado em: 16/07/12 as
14:50.

CONSULTA DE ENFERMAGEM E TERAPIA FLORAL: ESPECIALIDADES DO
PROGRAMA RE-VIVENDO A SAÚDE

Área Temática: Ciências da Saúde
Sheila Karina Lüders Meza1;
Dohane Cristina Pereira Sdebski2;
Gleicy Kelly Teles da Silva²;
Fabieli Borges²;
Marcia do Carmo Cardoso Gnoatto³;
Terezinha Aparecida Campus4.
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares, Terapia Floral, Consulta
de Enfermagem.
Resumo: O Programa de extensão intitulado “’Programa Re-Vivendo a saúde – Os
Benefícios da Naturopatia” teve início em outubro de 2011 sendo anteriormente
caracterizado como projeto de extensão desde abril de 2009. Este Programa tem por
finalidade promover a recuperação e manutenção do bem estar físico, emocional dos
usuários por meio das especialidades oferecidas, tais como as terapias florais,
acupuntura, psicoterapia, pilates, caminhada, meditação, acompanhamento
nutricional, reiki, yoga, psych-k, reprogramação biológica, auriculoterapia e shiatsu,
sendo o público alvo a comunidade acadêmica (discentes, docentes e técnicos) e a
comunidade externa (encaminhados das Clínicas de Odontologia e Fisioterapia e da
Unidade de Saúde do bairro). Das especialidades supracitadas tomaremos como
foco do trabalho a consulta de enfermagem sendo esta a porta de entrada. Após a
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avaliação o usuário é encaminhado para especialidade mais indicada conforme a
anamnese e o exame físico realizado pelo profissional de enfermagem. A outra
especialidade em foco é a terapia floral que se apresenta com uma alternativa
importante, pois quando se trata da recuperação da saúde, a maioria da população
recorre à medicina ocidental ou ao uso de medicamentos como opção terapêutica. O
objetivo do trabalho é apresentar o papel da consulta de enfermagem para a
continuidade das atividades do usuário dentro do Programa, com foco no
encaminhamento para a terapia floral, bem como auxiliar o terapeuta floral em seu
atendimento. Todos os procedimentos e dados que norteiam as condutas
profissionais são anotados no prontuário do usuário, permitindo a identificação da
categoria do público alvo mais atendido. Conclui-se que a categoria mais atendida
foi a da comunidade externa e o quão é importante o papel da consulta de
enfermagem para continuidade da assistência no Programa.
Introdução
O Projeto de Extensão “Re-Vivendo a saúde – Os Benefícios da Naturopatia”
teve início no dia 24 de Abril de 2009 e em Outubro de 2011, foi solicitado alteração
de projeto permanente para Programa de Extensão aprovado conforme a Resolução
065/2009 – CEPE, que dá parecer favorável no dia 10 de fevereiro de 2012.
O programa tem por objetivos implantar e desenvolver ações de saúde que
auxiliem na manutenção e recuperação do bem-estar físico e mental do público-alvo
que são os discentes, docentes, servidores e a comunidade externa encaminhada
pela UBS Faculdade e pelas Clínicas de Odontologia e Fisioterapia do campus. A
primeira avaliação é feita por meio da consulta de enfermagem que poderá
encaminhar para a especialidade que contemple as necessidades do indivíduo.
Dentre as especialidades estão às terapias florais, acupuntura, psicoterapia, pilates,
caminhada, meditação, acompanhamento nutricional, reiki, psych-k, reprogramação
biológica, auriculoterapia, yoga e shiatsu que são realizados por profissionais
colaboradores da área.
Dentre as atividades destacamos a consulta de enfermagem que surgiu em
nosso país na década de sessenta e sua legalização ocorreu em 25 de junho de
1986 através da Lei n 7498/86, que regulamentou o exercício da Enfermagem e
estabeleceu essa atividade como privativa do enfermeiro. Em 1993, o Conselho
Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução COFEN/159, estabeleceu
a obrigatoriedade da realização da consulta de enfermagem em todos os níveis de
assistência da saúde em instituição pública ou privada.
A consulta de enfermagem é um processo de interação entre o profissional

enfermeiro e usuário/cliente na busca da promoção da saúde, da prevenção de
doenças e limitação do dano, melhorando a qualidade de vida (MACHADO, LEITÃO,
HOLANDA, 2005).
O profissional de enfermagem por meio da consulta identifica a necessidade
de quais encaminhamentos são essenciais para a recuperação do bem estar físico e
mental dos usuários. Os levantamentos dos dados facilitará aos demais profissionais
estabelecerem seu plano de ação, servindo também como elo entre a equipe multi e
transdisciplinar de promoção da saúde.
Destacamos ainda a terapia floral que a partir das essências florais têm por si
só um tremendo papel a desempenhar. São catalisadores muito poderosos que
ajudam na auto-cura. Elas permitem que as pessoas tomem consciência de sua
alma e compreendam seus próprios planos, propósitos e metas de vida (NAIFF,
2006).
Elas também proporcionam coragem e confiança para que as pessoas
possam seguir aquele plano. Doenças, distúrbios e problemas são simplesmente
indícios de que estamos nos desviando de nosso caminho individual. As essências
nos ajudam a retornar ao caminho e também nos ajudam a trabalhar para resolver
nossos problemas e desequilíbrios. Elas também podem ajudar a esclarecer porque
essas dificuldades surgiram e o que devemos fazer para solucioná-las, liberando as
características positivas que nos são inerentes (BEAR, 2004).
Ambas as atividades descritas anteriormente, atuam dentro do programa de
maneira multidisciplinar. A primeira, a consulta de enfermagem, tem como objetivo
incluir o usuário dentro do programa e encaminha-lo e a terapia floral atuando dentro
das Práticas Integrativas e Complementares.

Objetivos

Apresentar o papel da consulta de enfermagem para a continuidade das
atividades do usuário dentro do Programa Re-Vivendo à Saúde – Os Benefícios da
Naturopatia, com foco no encaminhamento para a terapia floral, proporcionando ao
terapeuta floral, a partir dos dados obtidos, maior subsídios em seu atendimento.
Identificar a categoria do público alvo que foi mais atendida pela consulta de
enfermagem e a terapia floral.

Metodologia

Os dados deste estudo foram coletados no ambulatório do Programa no
período de junho de 2012 a março de 2013.
O levantamento deu-se com fonte primária de dados, as informações
coletadas pela enfermeira do programa, por meio de uma anamnese completa
apresentada a seguir:


Dados biográficos que incluem fatores étnicos, culturais e espirituais;



Queixa principal (ou preocupação); história da doença atual (ou condição
de saúde atual);



História da saúde pregressa;



História clinica familiar;



História psicossocial;



Atividades de vida diária; revisão dos sistemas (neurológico, olhos,
ouvidos, nariz e garganta, pulmonar, cardiovascular, gastrointestinais,
renal

e

geniturinária,

cutânea,

reprodutivo,

musculoesquelético,

psiquiátrico, endócrino e metabólico, mamas, hematopoiético).
O passo subsequente da anamnese é o exame físico, onde foram utilizadas
as seguintes técnicas:


Inspeção (observações sistêmicas e gerais dos pacientes e de áreas
especificas do corpo)



Palpação (o enfermeiro irá observar as características de um órgão
especifico ou de uma parte do corpo por meio de toque e da percepção
com as mãos ou pontas dos dedos)



Percussão (consiste em dar pequenas batidas sobre uma porção do
corpo, com o objetivo de determinar a presença de sensibilidade ou para
produzir sons que variam de acordo com a densidade das estruturas
subjacentes)



Ausculta (identificará no cliente sons normais e anormais, que serão
gerados por órgãos e estruturas com o auxílio de um estetoscópio).

Após a avaliação da enfermagem este usuário recebeu orientações de
enfermagem e foi encaminhado para as demais atividades vinculadas ao programa,
em especial a Terapia Floral.

No atendimento da terapia floral os dados advindos da consulta de
enfermagem que diz respeito à história clínica pregressa, história familiar, histórico
psicossocial, queixa principal dentre outras informações são relevantes e utilizados
no plano de ação do terapeuta floral.
A comunidade atendida na consulta de enfermagem e posteriormente na
terapia floral foi à acadêmica (servidores, estagiários, acadêmicos) e externa
(familiares e membros de grupos sociais da comunidade, UBSs, Associação de
moradores, clínica de fisioterapia e odontologia) periférica á universidade.

Discussão e resultados

A organização dos dados foi realizada com base nos questionários aplicados
durante as atividades de atenção á saúde, e analisados de forma quantitativos.

Tabela 1 Categoria

Consulta
enfermagem

de

Terapia Floral

Discente

23

03

Docente

02

00

Técnico

14

02

Comunidade

36

06

Total

75

11

Fonte: atendimentos no ambulatório do programa no período junho 2012 a março de 2013

Identificou-se na tabela o perfil dos usuários do programa atendidos no
período de junho de 2012 a março de 2013, apresentando dados quantitativos
quanto ao atendimento de consulta de enfermagem e terapia floral. Totalizando 75
usuários atendidos pela enfermeira sendo que destes 14,6% encaminhados para a
terapia floral. Observou-se que no período de oito meses a comunidade externa com
48% foi a categoria mais atendida.

Conclusão
Diante do exposto, percebeu-se que a comunidade externa foi à categoria
mais atendida. Isso é resultado da credibilidade do Programa junto aos profissionais

das clínicas de Fisioterapia e Odontologia da Instituição bem como da Unidade
Básica

de

Saúde

(UBS)

do

bairro,

os

quais

são

responsáveis

pelos

encaminhamentos, bem como pelo prestígio conquistado junto aos familiares da
comunidade acadêmica.
A consulta de enfermagem é de relevante importância, pois insere o usuário
no programa e serve como fonte prévia de dados para o profissional a qual o mesmo
foi encaminhado.
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RESUMO Um dos métodos mais utilizados para esterilização é o processo de
calor úmido em autoclave. Para certificar que a esterilização ocorre de forma
adequada, são utilizados métodos de controle tanto na forma química ou
biológica. A principal razão para se desenvolver o controle microbiológico é
garantir a eficiência dos equipamentos utilizados para esterilização evitando a
transmissão de agentes microbianos O objetivo deste trabalho foi monitorar a
eficácia da autoclave utilizada para esterilização de materiais em um abrigo para
idosos no município de Cascavel, Paraná. O equipamento desta instituição é
utilizado para a esterilização de materiais destinados à realização de curativos.
Durante o período de abril de 2012 a março de 2013 realizaram-se 43 análises.
Os resultados obtidos comprovaram a eficiência do processo de autoclavação e,
portanto, a esterilização adequada dos materiais.

.Palavras-chave: Bacillus stearothermophylus, Esterilização, Autoclave

Introdução:
O objetivo prático da Microbiologia é o controle do crescimento microbiano. O
conhecimento e a aplicação dos métodos utilizados para destruir, remover ou
excluir micro-organismos são fundamentais para realizar adequadamente
qualquer prática que os envolva. Segundo Cavalcante (2003), descontaminação é
o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e
superfícies para um manuseio seguro. Os micro-organismos são capazes de
sobreviver em ambientes com diversas condições físicas. Existem diversos tipos
de métodos de esterilização que se dividem entre físicos e químicos. O processo
de esterilização pelo vapor saturado sob pressão é realizado em autoclaves,
tendo como princípio a destruição dos micro-organismos pela ação combinada de
tempo, temperatura, pressão e umidade, promovendo a termo coagulação e
desnaturação das proteínas de sua estrutura genética celular (TIPPLE et al.,
2010)
Na autoclave, emprega-se vapor de água saturado sob pressão e a
esterilização ocorre à temperatura de 121º C por período de 15 a 30 minutos.
Para ser esterilizado em autoclave, o material, rigorosamente limpo, deve ser
acondicionado em pacotes, os quais devem ser feitos com material que permita a
passagem do vapor (JORGE, 2002). Garantir a segurança do reprocessamento
de artigos odonto-médico-hospitalares é uma importante medida de controle de
infecções associadas aos cuidados em saúde. Por meio da esterilização, pode-se
interromper a cadeia de transmissão de micro-organismos (TIPPLE et al., 2010)
Apesar de ser um método de grande eficiência, a autoclavação pode apresentar
algumas falhas. Estas falhas podem ocorrer se houver uso de carga maior que
80% da capacidade da autoclave; volume de água em excesso, o que provocará
umidade nas embalagens; escassez de água, que causará danos nas
embalagens; abertura das autoclaves antes da eliminação da pressão, dessa
forma favorecendo a condensação de vapor d’água e umedecendo as
embalagens; despressurização da autoclave pelo acionamento da válvula de
escape, favorecendo a condensação de vapor; rompimento das embalagens
durante o acondicionamento ou retirada da autoclave, além de outros fatores que
podem provocar sua ineficiência (NETO et al., 2004). A principal razão para se

desenvolver o controle de micro-organismos é a prevenção da transmissão de
doenças (JORGE, 2002).
Para avaliar o processo de esterilização, existem vários tipos de
indicadores, como por exemplo: indicador químico externo, onde se utiliza a fita
crepe zebrada sobre o material acondicionado a ser esterilizado, indicadores
químicos internos, que são colocados dentro dos pacotes a serem esterilizados,
além dos indicadores biológicos (BRASIL, 2006).
Os métodos químicos, como a fita zebrada, mudam a sua coloração
quando se atinge a temperatura de aproximadamente 120° C, mas isso não indica
que o material foi realmente esterilizado (BRASIL, 2006). Já o método biológico
do caldo triptona, só muda de cor se o micro-organismo não for eliminado, por
esse motivo é um método de grande eficiência. Neste método, o micro-organismo
utilizado é Bacillus stearothermophylus. Segundo Prado e Santos (2002), os
esporos de micro-organismos com temperatura ótima de crescimento alta (55-67º
C), por exemplo, Bacillus coagulans, B. stearothermophylus e Bacillus caldolyticus
têm maior resistência ao calor úmido, sendo B. stearothermophylus comumente
utilizado como organismo indicador para controle biológico deste tipo de processo
de esterilização. Bacillus stearothermophylus é um micro-organismo resistente a
altas temperaturas, o que dificulta sua remoção, portanto, é um excelente
indicador. Neste trabalho, foi empregado o indicador biológico Bacillus
stearothermophylus para determinar a eficiência do processo de esterilização
através do controle do funcionamento correto da autoclave.

Objetivos
O presente trabalho teve como objetivo monitorar a eficiência do processo
de esterilização feito pela autoclave utilizada pelo abrigo.

Matérias e métodos
O monitoramento foi realizado semanalmente, em um abrigo para idosos,
localizado na cidade de Cascavel, Paraná, no período de abril de 2012 a março
de 2013, totalizando 43 testes. Para o monitoramento do processo de
esterilização, foram preparados, no Laboratório de Controle Microbiológico de
Água, Alimentos e Medicamentos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,

tubos de ensaio contendo meio de cultura Caldo Triptona Dextrose, com indicador
de pH Púrpura de Bromocresol, glicose 20% e o inóculo de Bacillus
stearothermophylus. Os tubos eram transportados ao abrigo para autoclavação no
mesmo dia, onde um tubo-teste era introduzido na autoclave do abrigo e
submetido à esterilização, juntamente com os demais materiais da instituição,
enquanto um outro tubo (tubo-controle) permanecia fora do equipamento, à
temperatura ambiente. Após o ciclo de esterilização, os controles biológicos eram
acondicionados, transportados à Unioeste, incubados em banho-maria a 60º C
por 24-48 horas. A leitura foi realizada visualmente, observando-se a variação de
coloração do meio, onde o tubo-controle deve apresentar coloração amarela,
típico de crescimento do Bacillus stearothermophylus, devido a viragem do
indicador e o tubo-teste não deve apresentar crescimento, mostrando a eficiência
do processo de esterilização. A quantidade de tubos-teste a serem inseridos
depende do tamanho da autoclave. Como no abrigo, a autoclave é de pequeno
porte, foi utilizado somente um tubo.

Resultados e Discussões
Foram realizados os monitoramentos de 34 semanas, nas seguintes datas:
09/04/2012

16/04/2012 23/04/2012, 30/04/2012 06/05/2012 13/05/2012,

20/05/2012

27/05/2012 03/06/2012, 10/06/2012 17/06/2012 24/06/2012,

01/07/2012, 08/07/2012 15/07/2012

22/07/2012 29/07/2012 05/08/2012,

12/08/2012

19/08/2012

26/08/2012 14/09/2012 21/09/2012 28/09/2012

04/10/2012

11/10/2012 18/10/2012

25/10/2012 02/11/2012 09/11/2012

16/11/2012

23/11/2012 30/11/2012

07/01/2013 14/01/2013 21/01/2013

28/01/2013

04/02/2013 11/02/2013

18/02/2013 25/02/2013

* Tubo que permaneceu fora da autoclave
** Tubo que foi submetido à autoclavação

Após as análises das 12 semanas, observou-se que a autoclave utilizada
pelo abrigo encontra-se dentro dos padrões de qualidade, porque todos os tubostestes permaneceram na cor púrpura depois de incubados em banho-maria,
revelando assim que não ocorreu o crescimento do micro-organismo Bacillus
stearothermophylus, ou seja, indicando que os micro-organismos foram inativados
pelo processo de autoclavação.
Uma pesquisa, que analisou a eficácia da esterilização de materiais
odontológicos, revelou que a esterilização por calor úmido feito pela autoclave foi
muito mais eficaz e seguro que os outros métodos utilizados, o que está de
acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde (PRADO; SANTOS, 2002).
Em 2008, uma pesquisa realizada com cirurgiões-dentistas, quanto ao
método de controle de esterilização, mostrou que 58% das clínicas não
realizavam nenhum controle de esterilização, em contrapartida, as demais clínicas
(42%), já realizavam este controle, mas estas não descreveram o método
biológico como uso formal (NARESSI, 2008).

Conclusão
Verificou-se que o processo de esterilização feito pela autoclave utilizada
no abrigo, para eliminar os micro-organismos presentes nos materiais de uso
diário, está sendo feito de maneira eficiente.
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DANÇA PARA CRIANÇAS EM RISCO SOCIAL
Evandra Hein Mendes1
Eneida Maria Troller Conte ¹
Maiara Lindner²
Thais Speck²
Sandra Cristina Ruschel²

Área temática: Saúde

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral
RESUMO: O objetivo desse projeto foi proporcionar a vivência e aprendizagem
da dança a escolares de 8 a 12 anos do ensino fundamental, pertencentes ao
projeto de educação integral do município de Marechal Cândido Rondon. Para
tanto, o projeto se desenvolveu a partir de aulas realizadas uma vez por
semana com duração de 1 hora e 30 minutos cada, sendo desenvolvida com
uma turma no período matutino e outra no vespertino. Nas aulas foram
ministradas atividades rítmicas, de dança criativa e o ensino das danças
folclóricas alemãs e gaúchas. Após a realização do projeto pode-se identificar o
desenvolvimento das crianças em várias dimensões entre elas a motora,
psicológica e afetivo-social. No que se refere ao aspecto motor, observou-se a
melhora do senso rítmico e da coordenação motora, através da aprendizagem
das danças propostas e a realização das atividades rítmicas. Em relação a
dimensão psicológica, verificou-se a diminuição da timidez e melhora da autoestima. No que diz respeito ao desenvolvimento afetivo-social percebeu-se a
integração e união entre os integrantes. Além de aprender e praticar a dança
os alunos apresentaram coreografias elaboradas por eles e os professores em
eventos na escola para os pais e comunidade.
Palavras – chave: Dança, Folclore, Educação Física.

Contexto da ação:
1 Coordenadora do Projeto Danças Folclóricas: história, cultura e qualidade de vida.
2 Monitores do projeto e acadêmicos do curso de Educação Física

A dança é constitutiva do próprio processo evolutivo dos seres humanos,
conforme Nanni (1995, p. 07) “ao estudarmos a vida de qualquer povo, das
civilizações mais primitivas ate nossos dias, encontraremos sempre como
expressão de uma cultura e como educação das crianças aos jogos, os
desportos e a dança”.
A dança sempre foi interpretada como representação das manifestações
de um povo, de sua emoção, sua expressão e comunicação do ser e de suas
características culturais. A dança deve proporcionar as crianças situações que
lhes possibilitem desenvolver habilidades variadas de movimento englobando o
auto conhecimento. ( NANNI,1995)
No Brasil, o folclore é rico em danças que representam as tradições e a
cultura de uma determinada região, ligadas aos aspectos religiosos, festas,
lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças
folclóricas brasileiras caracterizam-se pelas músicas animadas (com letras
simples e populares) e figurinos e cenários representativos.
Conforme Volpatto (2008), as danças folclóricas e de raízes podem
contribuir diretamente na socialização e educação de crianças e adolescentes
principalmente pelo prazer que proporcionam. Além disso, resgata e eleva a
auto-estima.
Do ponto de vista psicológico, a dança por evocar a suavidade, a
alegria, a sensualidade e a altivez, ela também contribui para o aumento da
auto-estima pessoal; o que é um caminho para a afirmação da individualidade
através da concretização de objetivos pessoais.
A dança é um feito coletivo, em que o participante se funde na ação,
emoção e desejo com o corpo geral da comunidade. (OSSONA, 1984)
Sendo assim, a dança é uma representação de grupo e desenvolve um
sentimento de união e solidariedade, redimensiona as manifestações
egocêntricas e encoraja os alunos mais tímidos e introvertidos. (PRINA e
PADOVAN, 1995)
Além disso, entrar no ritmo do outro de acordo com Bregolato (2007) é
muito significativo porque envolve um bom grau de socialização. Uma vez que
ao dançar em um grupo a pessoa se torna um elemento do conjunto, passando
a tomar decisões e iniciativas com relação aos demais companheiros.

Além disso, Verderi (2000) ressalta que através da dança a criança
aprimora seu desenvolvimento sócio-afetivo e caminha para uma formação de
auto-conceito e sociabilização.
Todas as dimensões humanas (física, motora, psicológica, cognitiva e
sócio-afetiva) podem ser influenciadas pela prática da dança. Porém a
dimensão sócio-afetiva caracteriza-se como essencial no desenvolvimento do
ser humano, especialmente porque é através dela que o relacionamento entre
as pessoas se efetiva.
Sendo assim para que as relações humanas sejam harmoniosas tornase necessário que os indivíduos sejam receptivos e sensíveis às necessidades
e limites do outro.
Nessa perspectiva o objetivo desse projeto foi proporcionar a vivência e
aprendizagem de danças folclóricas (gaúchas e alemãs), dança criativa e
atividades rítmicas a escolares de 8 a 12 anos do ensino fundamental,
pertencentes ao projeto de educação integral do município de Marechal
Cândido Rondon.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Para tanto, o projeto se desenvolveu a partir de aulas realizadas 1 vez
por semana com duração de 1 hora e 30 minutos cada, sendo desenvolvida
com uma turma no período matutino e outra no vespertino.
A população foi composta por 37 escolares de 8 à 12 anos de idade,
matriculados no Projeto Educação Integral, do município de Marechal Cândido
Rondon - PR, que estudam no período matutino e vespertino.
O projeto de Educação Integral tem como objetivo fornecer aos alunos,
atividades escolares durante o dia (manhã e tarde), sendo que durante um
período a criança participava das atividades regulares da escola e no outro
período realizava atividades complementares como a dança.
O projeto de dança foi realizado no campus da Unioeste, de Marechal
Cândido Rondon, todas as segundas-feiras pela manhã e sextas-feiras pela
tarde, ou seja, os alunos que estudavam no período normal na parte da manhã
realizavam a aula de dança na sexta-feira à tarde e os que estudavam à tarde
tinham aulas de dança na segunda-feira de manhã.

As aulas do projeto eram ministradas por 3 acadêmicas do curso de
Educação Física da Unioeste, e supervisionado pela professora coordenadora
do mesmo. Os alunos participantes do projeto vinham ate o campus de ônibus
escolar junto com a professora do projeto de educação integral.
O projeto de danças folclóricas na Unioeste já existia, porém com o
intuito

de

atender

apenas

a

comunidade

acadêmica,

incorporando

posteriormente as crianças do projeto de educação integral da prefeitura do
município.
Em cada aula/sessão eram ministradas atividades rítmicas e dança
criativa além do ensino das danças folclóricas alemãs e gaúchas.
Em cada aula/sessão é realizada uma parte inicial de preparação para a
prática com breve aquecimento corporal (elevação da freqüência cardíaca)
seguida de alongamento de todos os segmentos do corpo.
Em seguida, na parte principal eram ministradas atividades para o
desenvolvimento do senso rítmico, bem como o ensino das coreografias ou
danças alemãs e danças de salão.
Ao final de cada aula/sessão eram desenvolvidas atividades de
relaxamento e alongamento com o intuito de diminuir a frequência cardíaca e
retornar aos níveis de repouso.

CONCLUSÕES:

Após a realização do projeto com as crianças pode-se identificar o
desenvolvimento das mesmas em várias dimensões entre elas a motora,
psicológica e afetivo-social.
No que se refere ao aspecto motor, observou-se a melhora do senso
rítmico e da coordenação motora, através da aprendizagem das danças
propostas e a realização das atividades rítmicas.
Em relação a dimensão psicológica, verificou-se a diminuição da timidez
e melhora da auto-estima.
No que diz respeito ao desenvolvimento afetivo-social percebeu-se a
integração e união entre os integrantes.

Além de aprender e praticar as danças acima citadas os alunos
apresentaram coreografias elaboradas com o auxílio deles em eventos na
escola para os pais e comunidade.
A dança desenvolvida especialmente de forma lúdica pode trazer
contribuição afetiva e social às crianças, já que as crianças conseguem se
expressar a partir de movimentos fáceis, que fazem-nas sentirem-se mais
confiantes.
A colaboração entre os participantes do grupo para se ter êxito nas
atividades foi um fator de extrema importância, pois a coletividade estava
acima da individualidade e das preferências pessoais.
A partir do levantamento de todos estes dados, pode-se perceber que a
dança tem auxiliado no desenvolvimento das crianças de um modo geral,
particularmente no desenvolvimento social e afetivo, assim como também no
desenvolvimento pessoal.
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Forma(s) de contato com a Ação: evandrahmendes@hotmail.com, telefone:
45 – 9811- 6432, endereço: Marechal Cândido Rondon.

DANÇAS FOLCLÓRICAS: POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Evandra Hein Mendes1
Maiara Lindner
Thais Speck
Sandra Cristina Ruschel

Área temática: Saúde
Palavras – Chave: Dança folclórica, cultura, história.

Resumo: Na atualidade, a vida das pessoas vem sendo influenciada pelos
aspectos da modernidade, como a falta de tempo, o excesso de trabalho, o
acúmulo de funções, as tensões e o stress, entre outros presentes no sistema
capitalista em vigor que estimula o individualismo e a competitividade.Com o
advento da tecnologia e a alteração do estilo de vida moderno, as relações
pessoais e os valores humanos vem sofrendo influencias do individualismo e
da competitividade presentes na vida cotidiana. Em contrapartida, as danças
integrativas proporcionam vivências coletivas que ressaltam o respeito, a
compreensão, a cooperação e a reflexão. Sendo assim, pretende-se
proporcionar a vivência das danças integrativas, buscando alcançar os
benefícios que elas proporcionam tanto no nível físico e motor, quanto nos
aspectos afetivos e sociais. Espera-se que ao vivenciar as danças integrativas
interagindo com o grupo e consigo mesmo, as pessoas possam ter percebido
que a busca pelo equilíbrio deve ser constante no dia-a-dia, muitas vezes tão
atribulado e que colabora para o individualismo e o esquecimento dos valores
humanos e sociais, como a compreensão, o respeito, a cooperação. Da mesma
forma, espera-se que os momentos de reflexão individuais e coletivas
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motivados pela prática corporal integrativa influencie de alguma maneira a
revisão ou construção de conceitos essenciais para uma vida mais harmoniosa
no âmbito pessoal, familiar, de trabalho e social.
Forma de contato: evandrahmendes@hotmail.com
Fones: 3254-1533 ou 9133-5792
Endereço: Rua Dom Pedro I, 2358, Natasha II. MCR – PR. CEP: 85960-000.

DESVIO DE QUALIDADE DE PRODUTO PARA A SAÚDE: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO
ÁREA TEMÁTICA: Saúde e Segurança no Trabalho
Coordenador: Priscila Conde Bogo
Ana Cristina Geiss Casarolli
Halana Batistel Barbosa
Débora Tatiane Feiber
Lara Adrianne Garcia Paiano
Thaís Dresch Eberhardt
Modalidade de apresentação: Pôster
Palavras-chave: Enfermagem. Administração de materiais no hospital.
Recursos materiais em saúde.

Nas instituições de saúde, principalmente nos hospitais, a Gestão de Recursos
Materiais, constitui-se em uma questão particularmente importante,
considerando a diversidade dos materiais disponíveis e seu elevado custo,
especialmente para aqueles ligados a assistência aos indivíduos
hospitalizados. Dentre os objetivos do serviço encontra-se o de controlar e
investigar a ocorrência de queixas técnicas de materiais médico hospitalares,
de forma a garantir a qualidade, a produtividade e a segurança de pacientes e
da equipe que os assiste. O estudo tem como objetivo relatar a experiência de
residentes de enfermagem em um Serviço de Tecnovigilância de um hospital
de ensino do oeste do Paraná, na investigação de desvio de qualidade de luvas
plásticas estéreis. A metodologia consistiu no recebimento e avaliação de
queixas técnicas do produto, bem como encaminhamentos para resolução do
problema. As primeiras notificações datam de 09 de outubro de 2012, e
relatavam problemas referentes à dobra incorreta das luvas, o que impedia sua
utilização segura em procedimentos que requeriam o seu uso. Durante a
investigação da queixa, ainda levantou-se problemas como a presença de
sujidades (cabelo, poeira, etc...), embalagem individual fora dos padrões
definidos pela RDC 185/2001, e por fim, contaminação das luvas por bactérias
Gram-positivas, conforme laudo de analise microbiológica do laboratório do
hospital. Com base nesses achados, o Serviço de Tecnovigilância procedeu ao
encaminhamento de notificação das irregularidades do produto junto a
NOTIVISA e notificação da empresa fornecedora para troca de marca do
produto. Esta nova marca proposta pela empresa também apresentou
Enfermeira. Pós-graduanda do programa de residência em Enfermagem em Gerenciamento de
Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica da Unioeste. Rua Erechim, n°1456, Bairro: Centro.
Telefone: (45) 8801-8776. E-mail: halanabarbosa@hotmail.com.

irregularidades sanitárias, como a ausência de registro vigente do produto na
ANVISA. A partir de então, foram inúmeras as tentativas infrutíferas para
compra de um produto que atendesse as necessidades do hospital e estivesse
regular junto à agência fiscalizadora. Por todo o exposto, verificamos o
importante papel do profissional enfermeiro no gerenciamento de recursos
materiais em instituições de saúde de modo a garantir a qualidade e segurança
da assistência prestada pelos profissionais atuantes.

Enfermeira. Pós-graduanda do programa de residência em Enfermagem em Gerenciamento de
Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica da Unioeste. Rua Erechim, n°1456, Bairro: Centro.
Telefone: (45) 8801-8776. E-mail: halanabarbosa@hotmail.com.

DOENÇAS INFECTOPARASITÁRIAS E SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS:
EDUCAÇÃO EM SÁUDE NO PROJETO RONDON 2013 - OPERAÇÃO SÃO
FRANCISCO

Área Temática: 06 (SAÚDE)
Elisabeth Rossetto1(Coordenador da Atividade de Extensão)
Gustavo Schelle2
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Educação; Higiene; Pobreza
Resumo: O Projeto Rondon é um projeto de integração social coordenado pelo
Ministério da Defesa que desenvolve atividades voluntárias de universitários e
docentes, visando aproximá-los da realidade do país, além de contribuir para o
desenvolvimento de comunidades carentes. Nesse contexto, a Universidade
Estadual do Oeste do Paraná participou da Operação São Francisco realizada nos
meses de janeiro e começo de fevereiro de 2013 no município de Campo do Brito,
no Estado de Sergipe. Uma equipe multidisciplinar formada por dois docentes e oito
acadêmicos desenvolveu atividades que enfatizaram temas relacionados à
educação, à saúde e às questões sociais. O tema principal desenvolvido pelo
acadêmico no município foram as Doenças Infecto Parasitárias (DIP) e as Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST). As DIP e as DST são um grupo de patologias
causadas por agentes biológicos, que podem ser bactérias, vírus, fungos, protistas e
alguns animais, como os helmintos. Essas doenças baseiam-se na relação entre o
hospedeiro e o agente agressor ou parasito. Dentre as atividades desenvolvidas
foram realizadas palestras que abordaram as DIP comuns no município (Dengue,
Leishmanioses, Hanseníase e Esquistossomose mansônica) para profissionais de
saúde. Para a população em geral foram abordadas as DST e Informações gerais
sobre DIP como, por exemplo, profilaxia e características gerais das mesmas. Para o
desenvolvimento destas atividades para a população em geral foram realizadas
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apresentações orais simples e mostrados vídeos com o objetivo de explicar as
formas de transmissão, alertar sobre os sinais, quadros agudos e crônicos, e sobre
como se pode prevenir (por exemplo: higiene pessoal, do lugar em que se vive e uso
de preservativos nas relações sexuais). O objetivo principal foi ajudar a população a
se conscientizar dos malefícios que podem advir da falta de higiene e não melhora
dos hábitos de vida relacionados, além de atuar na capacitação dos profissionais
que estão em contato mais direto com a população (Agentes Comunitários de Saúde
e Enfermeiros) para combate a essas doenças.
Texto: Pode-se afirmar que as doenças parasitárias encontram um campo fértil na
esteira da pobreza, da falta de educação e de saneamento básico (NEVES, 2005, p.
8). Levando-se em conta que essas doenças têm potencial de causar danos ao
desenvolvimento biológico das nossas crianças, o combate a elas é de suma
importância para melhorar as expectativas de futuro da nossa população, além do
bem-estar e capacidade produtiva de adultos. Conforme o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2003), o município de Campo do Brito (SE),
onde foram realizadas as ações da UNIOESTE, tem um IDH de 0,661, considerado
médio. Considerando a região e as prováveis mazelas sociais, optou-se por focar as
ações do Projeto Rondon em DIP, pois elas costumam ser mais frequentes em
populações de menor renda. Considerando a região e as prováveis mazelas sociais,
optou-se por focar as ações do Projeto Rondon em DIP, pois elas costumam ser
mais frequentes em populações de menor renda. O objetivo principal foi atuar na
capacitação de profissionais de saúde para trabalhar no combate e prevenção de
doenças infecto-parasitárias comuns e orientar a população sobre prevenção destas,
ajudando a conscientizar a todos sobre o ciclo vicioso entre essas doenças e a
pobreza. Quanto à metodologia, foram realizadas apresentações para Profissionais
de Saúde sobre as seguintes doenças: Dengue, Leishmanioses, Hanseníase e
Esquistossomose. Em cada tema foram abordados etiologia, transmissão,
epidemiologia, quadros clínicos, e tratamento. Para a população, foram feitas
apresentações em povoados e escolas sobre DIP nos seguintes aspectos:
características, agentes causadores, formas de transmissão, sinais e sintomas
gerais e prevenção. Além disso, foram abordadas as DST, com orientações gerais e
imagens em slides, focando no HIV e na Sífilis. O retorno esperado desse projeto é
a promoção da saúde na população por meio de conscientização acerca dos
problemas oriundos de DIP e DST e de ações de prevenção, além contribuir para a
capacitação dos funcionários envolvidos na área da saúde.
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ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES E
CRIANÇAS PORTADORAS DE FISSURA LÁBIO PALATAL ATENDIDOS NO
CEAPAC

Área Temática: Área 05 - Saúde
Thaís Dresch Eberhardt1, Fabiana Severino Kupka2, Giselle Colpani3, Beatriz
Rosana Gonçalves de Oliveira Toso4, Fabiana Gonçalves de Oliveira Azevedo
Matos5
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Fenda Labial; Fissura Palatina; Alimentação.
Resumo: Justificativa: a elaboração de um protocolo sobre a alimentação de
lactentes e crianças portadoras de fissura lábio palatal atendidos pelo Centro de
Atenção e Pesquisa em Anomalia Craniofacial (CEAPAC) torna-se relevante, pois
permite padronizar as orientações realizadas pelos enfermeiros do serviço aos pais
e familiares dos fissurados. Objetivo: Elaborar um protocolo sobre a alimentação
dos portadores de fissura lábio palatal para ser utilizado pelos enfermeiros do
CEAPAC. Metodologia: Foi realizada revisão da literatura através de busca de
artigos científicos na Biblioteca Virtual da Saúde, além de teses, dissertações e
monografias, ou manuais de outros órgãos e instituições disponíveis on-line que
abordassem o tema. Foram encontrados uma revisão sistemática publicada na
Biblioteca Cochrane, três artigos publicados em revistas científicas, um manual do
Ministério da Saúde e outro do município de São Paulo, além de uma monografia.
Resultados: A partir da revisão da literatura específica encontrada, foi elaborado o
protocolo, no qual foram abordadas as orientações para alimentação do lactente e
da criança, sendo incluídos os seguintes assuntos: aleitamento materno,
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descrevendo a técnica adequada de amamentação do fissurado; o uso correto de
mamadeiras, nos casos em que houver interrupção do aleitamento materno; o
intervalo
indicado
entre
as
mamadas;
os
cuidados
após
a
alimentação/amamentação, para evitar broncoaspiração; a higiene oral e nasal, de
forma a prevenir infecções; introdução de alimentos pastosos e sólidos; e
orientações sobre prevenção e conduta frente à aspiração de corpo estranho.
Contribuições esperadas: Com a elaboração deste protocolo espera-se que as
orientações realizadas pelos profissionais do CEAPAC aos pais e familiares dos
portadores de fissura lábio palatal sejam padronizadas e embasadas cientificamente,
visando adequar os cuidados relacionados à alimentação. Além disso, pretendemos
incentivar o aleitamento materno exclusivo, naqueles casos em que for possível, por
meio de orientação quanto à técnica adequada de amamentação do lactente
fissurado.

EQUIPO PARA INFUSÕES PARENTERAIS: VOCÊ CONHECE E SABE
UTILIZAR?

Área Temática: Saúde (Segurança do Paciente no hospital Universitário do Oeste
do Paraná)
Denise Costa Dias1 (Coordenador da Atividade de Extensão)

Denise Costa Dias¹, Denise de Fátima Hoffmann Rigo², Fabieli Borges³,
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Equipos para infusões 1; Tecnovigilância 2; Farmacovigilância 3.
Introdução: Profissionais que já trabalham em estabelecimentos de saúde já
conhecem os equipos e consideram um material relativamente comum, mas nem
sempre sabem utilizá-los como seria o recomendável.
Alunos de primeiro e segundo ano do curso de enfermagem as vezes
perguntam “o que é o equipo?”. Um equipo para infusão de soluções parenterais
pode ser descrito suscintamente como dispositivo destinado à infusão endovenosa
de soluções parenterais e medicamentos. As características deste dispositivo podem
variar conforma a sua finalidade e por isso existem vários tipos de equipos.
Justificativa: Os equipos para infusão parenteral, assim como outros acessórios
para a terapia intravenosa representam um grupo de materiais bastante diversificado
em qualidade, preço, apresentação e recomendações de uso. O profissional de
enfermagem tem a obrigação de desenvolver a capacidade técnica de intervir
¹
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administrativamente no modo de seleção e uso de materiais e equipamentos
destinados ao cuidado à saúde( KUSAHARA, 2011). Esta capacidade técnica deve
ser desenvolvida por meio da pesquisa e educação continuada.
Materiais com desvios de qualidade ou inapropriados para a necessidade
terapêutica do usuário podem comprometer a segurança. Desse modo teve-se como
objetivo identificar na literatura requisitos mínimos de identidade e qualidade para
equipos. Metodologia: Trata-se de uma analise descritiva qualitativa das seguintes
categorias relacionadas ao uso de equipos de infusões parenterais num hospital
universitário: Requisitos básicos de identidade e apresentação do equipo, Prevenção
de infecção de corrente sanguínea e o Equipo para infusão, Custo do equipo,
Desvios

de

qualidade.

Contribuições

esperadas:

O

conhecimento

das

características ideias do produto, sua indicação de uso, maneira apropriada de
utilizá-lo garantirão ao mesmo tempo segurança para o paciente e economia para os
estabelecimentos de assistência a saúde.
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Equitação lúdica e básica para integração social de crianças e
adolescentes

Área Temática: Saúde, Educação
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Daniele Salete Lourenço
Kelly Cristyna Heringer

Modalidade: Comunicação Oral

Resumo
Durante séculos o cavalo tem sido retratado como um auxiliador na cura
do homem. Aos poucos a equoterapia, vem ganhando espaço no Brasil. Ela
trabalha com métodos terapêuticos, usando o cavalo para esta prática. As
sessões de equoterapia foram realizadas com 10 crianças na faixa etária de 8
a 13 anos, duas vezes na semana, com duração de 50 minutos, para cada
praticante. O período de realização das sessões de equitação terapêutica foi de
janeiro a março de 2012. A interação com o animal possibilita ao praticante
trabalhar aspectos como a afetividade, autoconfiança, auto-estima, senso de
limites, socialização, segurança, autonomia, responsabilidade, dificuldades de

aprendizagem, além da habilitação e reabilitação motora. O objetivo principal
do projeto foi favorecer a integração social dos participantes.
Palavras chave: cavalo; responsabilidade; terapêutica.

Abstrat
For centuries, the horse has been portrayed as a helper in the healing of
man. Gradually the hippotherapy, has been gaining ground in Brazil. She works
with therapeutic methods, using the horse to this practice. Hippotherapy
sessions were conducted with 10 children aged 8-13 years, twice a week, with
50 minutes for each practitioner. The length of the sessions of therapeutic riding
was from January to March 2012. The interaction with the animal allows the
practitioner to work things like affection, confidence, self-esteem, sense of
boundaries, socialization, safety, autonomy, responsibility, learning difficulties,
as well as license and motor rehabilitation. The main objective of the project
was to promote social integration of the participants.
Keyboards: horse; responsability; therapeutic.

Introdução
Durante séculos o cavalo tem sido retratado como um auxiliador na cura
do homem. Hipócrates em 485 aC já mencionava os benefícios terapêuticos do
cavalo, na recuperação de feridos em combate. Em 1740, em Leipzig, o médico
alemão Samuel Theodore Quilmlz, em sua obra A saúde através da equitação”
estudou o movimento tridimensional (x, y, z) produzido pelo deslocamento do
cavalo, correlacionando-o como um instrumento cinesioterapêutico No plano
educacional o uso do cavalo admite diferentes gradações e metodologias
abrangendo a mais simples equitação de esporte passando pela equitação
educacional recomendada para jovens com déficits nas habilidades sociais e
dificuldades escolares. Aos poucos a equoterapia, vem ganhando espaço no
Brasil. Ela trabalha com métodos terapêuticos, usando o cavalo para esta
prática (tanto pelo animal em si como pela montaria e cavalgar neste).
Equoterapia: (equo vem do latin caballus, Cavalo ; terapia designa que
é a parte da medicina que estuda e põe em prática os meios adequados para

aliviar ou curar os doentes) é um método terapêutico e educacional que utiliza
o cavalo, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o
desenvolvimento psicossocial de pessoas portadoras de deficiência ou com
necessidades especiais. Ela emprega o cavalo como agente promotor de
ganhos físicos, psicológicos e educacionais. Assim podendo citar algumas das
deficiências e doenças que podem ser auxiliadas por meio do uso da
equoterapia: paralisia cerebral, acidente vascular encefálico; atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor; síndrome de down e outras síndromes;
traumatismo crânio-encefálico; lesão medular; esclerose múltipla; disfunção na
integração sensorial; dificuldades da aprendizagem ou linguagem; distúrbios do
comportamento;

hiperatividade;

autismo;

traumas;

depressão;

stress;

Complementando que trás também benefícios para adequação do tônus
muscular; da coordenação motora; do controle de cabeça e tronco; adequação
do equilíbrio; facilitação no processo de aprendizagem escolar; estimula a
atenção e concentração; socialização; auto-confiança; trabalha com a ativação
dos sistemas cárdio-respiratório e músculo-esquelético e atua no alívio de
stress . Já nos comprometimentos sociais e emocionais, tais como: autismo,
esquizofrenia, psicose; deficiência visual, deficiência auditiva, problemas
escolares (distúrbio de atenção, percepção, linguagem, hiperatividade) e
pessoas saudáveis, sem nenhuma deficiência física ou psicológica, podem ser
auxiliados e ter ganhos fisico-emocionais pela equoterapia.
Esta atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, assim,
para o desenvolvimento da força, tônus muscular, flexibilidade, relaxamento,
conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e
do equilíbrio. O uso do cavalo como recurso terapêutico existe no Brasil a 20
anos, e pode ser indicado no tratamento de indivíduos ansiosos, pois a
complexidade da vida moderna que a maioria dos indivíduos se confrontam
com

situações que desencadeiam o estado de ansiedade e estresse, um

comportamento vago e inespecífico que ocorre como resposta ao perigo contra
a segurança pessoal integridade física mental e autoestima. A interação com o
cavalo, incluindo os primeiros contatos, o ato de montar e o manejo final,
desenvolve novas formas de socialização, autoconfiança e recuperação da
autoestima.

A interação com o animal possibilita ao praticante trabalhar aspectos
como a afetividade, autoconfiança, auto-estima, senso de limites, socialização,
segurança, autonomia, responsabilidade, dificuldades de aprendizagem, além
da habilitação e reabilitação motora. Nesse sentido, o cavalo permite
desenvolver

atividades

motoras,

psicomotoras,

afetivas,

cognitivas,

possibilitando, assim, a reintegração do praticante na sociedade (GIMENES e
ANDRADE, 2011).

Objetivos
O principal objetivo do projeto foi a integração social de crianças e
adolescentes com problemas comportamentais, e o desenvolvimento de
habilidades no conhecimento prático da equitação, conscientizando os
participantes das condições de bem estar animal, estabelecendo elos de
amizade e confiança, não só com os animais, como também integração social
entre amigos,familiares e os demais participantes do projeto.

Métodos
O projeto inicialmente procurou atender e selecionar crianças e
adolescentes, com problemas de comportamento, distúrbios comportamentais
com quadro de vício e ou aprendizagem, porém não foi possível encontrar
adolescentes ou jovens em contato com drogas que fossem autorizados a
participar do projeto. Então a Equoterapia foi realizada com 10 crianças na
faixa etária de 8 a 13 anos, as sessões foram realizadas na pista de
equoterapia (20x 40 m), na Fazenda Experimental Prof. Dr. Antônio Carlos dos
Santos Pessoa, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE,
Campus de Marechal Cândido Rondon – PR, duas vezes na semana, com
duração de 50 minutos, para cada praticante. O período de realização das
sessões de equitação terapêutica foi de janeiro a março de 2012.
Foram utilizados 2 animais para as sessões, as quais aconteceram
sempre com o monitoramento e auxílio de um profissional da área da
psicologia e um profissional pedagogo (equipe interdisciplinar na área de
saúde, educação e equitação), além do de quatro voluntários auxiliares de
equitação, discentes que conduziram o animal na guia (auxiliar de guia).

Após as sessões foram apresentados ao participante os demais animais
do setor, incluindo uma sessão de carinho e cuidados, onde o participante
acariciava, massageava, escovava o corpo, as crinas e a cauda dos cavalos.

Discussão e Resultados:
O projeto ainda se encontra em andamento, mas observa-se a alegria que
as crianças e adolescentes apresentam quando chega o dia das sessões,
nenhuma delas reclamou das responsabilidades de cuidados dos animais após
a sessão de equitação. Acredita-se, apesar do curto prazo, que houve melhoria
na qualidade de vida dessas crianças, os pais estão satisfeitos com a nova
atividade, os animais receberam mais atenção e cuidados, principalmente com
a participação de novos voluntários, os alunos não só do curso de Zootecnia,
mas Agronomia e Educação física trabalham juntos evidenciando a realidade
multidisciplinar que o projeto apresenta.

Conclusão:
A interação com o animal possibilitou o desenvolvimento de habilidades
no conhecimento prático da equitação, conscientizando os participantes das
condições de bem estar animal, estabelecendo elos de amizade e confiança,
não só com os animais, como também integração social entre amigos e
familiares.
O projeto é inovador e propicia com o uso do cavalo a integração social
das crianças e dos voluntários, criou-se um espaço facilitador de relações inter
espécie (homem cavalo), sociais e interpessoais igualitárias.
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Resumo
Durante séculos o cavalo tem sido retratado como um auxiliador na cura do
homem. A utilização de animais em atividades assistidas ou terapêuticas beneficia
os envolvidos de forma global e é conhecida como pet terapia, cuja proposta
principal é a de promover ganhos na saúde física, social, emocional e estimular as
funções cognitivas dos praticantes. A interação com o animal possibilita ao praticante
trabalhar aspectos como a afetividade, autoconfiança, auto-estima, senso de limites,
socialização,

segurança,

autonomia,

responsabilidade,

dificuldades

de

aprendizagem, além da habilitação e reabilitação motora. Nesse sentido, o cavalo
permite

desenvolver

atividades motoras,

psicomotoras,

afetivas,

cognitivas,

possibilitando, assim, a reintegração do praticante na sociedade, melhorando assim,
sua qualidade de vida. Oito jovens foram selecionadas com o objetivo de
desenvolver habilidades na prática da equitação, ganhos de qualidade de vida,
conscientização das condições de bem estar animal e estabelecimento de elos de
amizade e confiança não só com os cavalos como também com amigos e familiares
(integração social). O projeto foi desenvolvido entre os meses de janeiro, fevereiro e
março de 2012, as atividades foram baseadas no contato com o cavalo,
aproximação e cuidados, preparo do animal para a montaria, sessão de equitação

básica, exercícios de equilíbrio e alongamento no dorso do cavalo, sem o controle
das rédeas, sessão de carinho nos animais, escovação, banho e alimentação. O
projeto encontra-se em desenvolvimento, mas já é notória a alegria e integração
social dos jovens entre si e principalmente com os animais.

Palavras chave: confiança; equitação; social

Abstrat
Through centuries horses have been pictured as helpers in the cure of man.
The use of animals in assisted activities or therapy, benefits globally the ones
involved and it is known as Pet Therapy which its main objective is to improve a
patient’s social, physical, emotional, and cognitive functions. Eight young’s were
selected with the goal of developing abilities in the practice of equestrian, better
quality of life, built a conscience on the animal’s well-being conditions, and
establishing a relationship based on trust not only with the horses, but also with
friends and family (social integration). The project was developed between the
months of January, February, and March of 2012. The activities were based on the
contact, approximation, and care of the horse, as well as preparing the animals for
horsemanship. Also sessions of basic equestrian, exercises of balance and
stretching the horse’s back, without the maneuver of the reins, brushing, bathing and
feeding. The project is still in development, but the happiness and social engagement
of the young’s among themselves and, mostly, with the animals is undeniable.
Keyboards: equestrian; trust; social

Introdução
Animais de companhia, como cães, gatos e até mesmo equinos são áreas de
atuação profissionais inovadoras e apresentam se como um desafio no cenário
exclusivista da exploração animal e seus co-produtos. , nos últimos anos a zootecnia
deixou de ser um mercado explorador apenas de carne, ovos e leite e passou a
inovar. A equoterapia é uma terapia complementar que focaliza o uso do cavalo
como um instrumento cinesioterápico. Com fins terapêuticos e educacionais dentro
de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação.

Também oferece a oportunidade de integração social para as crianças com
dificuldades de socialização e aprendizagem (ANDE-BRASIL 2011). Ela emprega o
cavalo como agente promotor de ganhos físicos, psicológicos e educacionais. Esta
atividade exige a participação do corpo inteiro, contribuindo, assim, para o
desenvolvimento

da

força,

tônus

muscular,

flexibilidade,

relaxamento,

conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do
equilíbrio. A interação com o animal possibilita ao praticante trabalhar aspectos como
a afetividade, autoconfiança, auto-estima, senso de limites, socialização, segurança,
autonomia, responsabilidade, dificuldades de aprendizagem, além da habilitação e
reabilitação motora. Nesse sentido, o cavalo permite desenvolver atividades
motoras, psicomotoras, afetivas, cognitivas, possibilitando, assim, a reintegração do
praticante na sociedade (GIMENES e ANDRADE, 2011 ).
O uso do exercício equestre, com a finalidade terapêutica não é uma
descoberta recente, como a maioria das pessoas acreditam. Ela já era muito
utilizada nos séculos anteriores e nos últimos anos tem ganhado mais enfoque na
vida de pessoas com dificuldades de locomoção e aprendizado. Hipócrates em 485
a.C já mencionava os benefícios terapêuticos do cavalo, na recuperação de feridos
em combate. No plano educacional o uso do cavalo admite diferentes gradações e
metodologias abrangendo a mais simples equitação de esporte passando pela
equitação educacional recomendada para jovens com déficits nas habilidades
sociais e dificuldades escolares.
De acordo com a Associação Nacional de Equoterapia ANDE/BRASIL, a
palavra Equoterapia vem do latim “EQUO”, que é espécie caballus, ou seja, significa
cavalo. A “TERAPIA”, vem do grego Therapia, parte da área da medicina que trata
da aplicação de conhecimentos técnico- científicos no campo da reabilitação e
reeducação. A Equoterapia trabalha o indivíduo como um todo, isto é, na forma
biopsicossocial. Utiliza-se o cavalo como agente reabilitador, buscando a
reabilitação do praticante de forma integral. Portanto, emprega o cavalo como
agente promotor de ganhos físicos, psicológicos e educacionais (BITAR et al., 2004).
É desenvolvida ao ar livre, onde o indivíduo estará intimamente ligado com a
natureza, proporcionando assim a execução de exercícios psicomotores, de
recuperação e integração, completando as terapias tradicionais em clínicas e
consultórios. Ressalta-se que o ambiente equoterápico deve seguir normas

específicas da ANDE-BRASIL, sejam de qualificação estrutural, assim como de
ordem de acolhimento do praticante. De acordo com Rosa (2002), como no
ambiente equoterápico, o praticante é o centro das atenções, ou seja, é o objetivo
central das atividades equoterápica, é fundamental estabelecer conhecimentos,
técnicas, estratégias, procedimentos para recebê-lo com carinho, respeito,
compreensão e segurança. O ato de cavalgar em um animal manso, porém de porte
avantajado, possibilita ao praticante experimentar sentimentos de independência,
liberdade e capacidade, contribuindo assim para o desenvolvimento da afetividade,
autoconfiança, autoestima, a organização do esquema corporal, responsabilidade,
atenção, concentração, memória, criatividade, socialização, entre outros. Pelo seu
tamanho, ele impõe respeito e limites, sem envolver-se emocionalmente, facilitando
assim a aceitação de regras de segurança e disciplina. Portanto, engloba ao mesmo
tempo, as qualidades de um terapeuta, um educador e um motivador. A Equoterapia
é aplicada por intermédio de programas específicos organizados de acordo com as
necessidades e potencialidades do praticante, da finalidade do programa e dos
objetivos a serem alcançados.

Objetivos
O principal objetivo do projeto foi a integração social de jovens com
enfermidades

comportamentais;

e

o

desenvolvimento

de

habilidades

no

conhecimento prático da equitação , conscientizando os participantes das condições
de bem estar animal, estabelecendo elos de amizade e confiança, não só com os
animais, como também integração social entre amigos e familiares.

Métodos
A Equoterapia foi realizada com jovens na faixa etária de 14 anos, as sessões
foram realizadas na pista de equoterapia (20x 40 m), na Fazenda Experimental Prof.
Dr. Antônio Carlos dos Santos Pessoa, da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon – PR, duas vezes na
semana, com duração de 50 minutos, para cada praticante. O período de realização
das sessões de equitação terapêutica foi de janeiro a março de 2012.
Foram utilizados 2 animais para as sessões, as quais aconteceram sempre
com o monitoramento e auxílio de um profissional da área da psicologia e um
profissional pedagogo (equipe interdisciplinar na área de saúde, educação e

equitação), além do de quatro voluntários auxiliares de equitação, discentes que
conduziram o animal na guia (auxiliar de guia).
Após as sessões foram apresentados ao participante os demais animais do
Setor, incluindo uma sessão de carinho e cuidados, onde o participante acariciava,
massageava, escovava o corpo, as crinas e a cauda dos cavalos.
O projeto inicialmente procurou atender e selecionar adolescentes, com
problemas de comportamento, distúrbios comportamentais com quadro de vício e ou
aprendizagem, porém não foi possível encontrar adolescentes ou jovens em contato
com drogas que fossem autorizados a participar do projeto.

Resultados e Discussão
O projeto ainda se encontra em andamento, mas pode observa-se a alegria e
o prazer que os adolescentes demonstram quando chega o dia das sessões,
nenhum deles reclamou das responsabilidades de cuidados dos animais após a
sessão de equitação. Acredita-se, apesar do curto prazo, houve melhoria na
qualidade de vida desses jovens, suas relações com pais, irmãos e colegas em geral
está sendo satisfatória, os pais estão satisfeitos com a nova atividade, os animais
ficaram mais calmo, com toda a atenção e cuidados que receberam dos
adolescentes e dos voluntários.
Os voluntários não são só do curso de zootecnia, mas agronomia e educação
física

trabalham

juntos

com

os

adolescentes

evidenciando

a

realidade

multidisciplinar que o projeto apresenta, eles orientam e planejam o atendimento aos
jovens conforme a necessidade de cada um deles, desenvolvem atividades, facilitam
diálogos e principalmente priorizam o trabalho em equipe servindo como exemplo
para o desenvolvimento e formação dos participantes (KINAS, 2009). Esta prática
está resultando em ganhos aos acadêmicos participantes do projeto, à medida que
os mesmo aprendem e vivenciam encontros com necessidades dos adolescentes e
se relacionam com afeto e solidariedade contribuindo para a melhoria humana em
âmbito global.
De acordo com Mendes 2004, a interdisciplinaridade é uma exigência natural
no sentido de uma melhor compreensão da realidade, é uma questão que parte de
indagações, do diálogo, da troca de informações, da humildade e da reciprocidade.

Conclusão:
A interação com o animal possibilitou o desenvolvimento de habilidades no
conhecimento prático da equitação, conscientizando os participantes das condições
de bem estar animal, estabelecendo elos de amizade e confiança, não só com os
animais, como também integração social entre amigos e familiares.
O projeto é inovador e propicia com o uso do cavalo a integração social das
crianças e dos voluntários, criou-se um espaço facilitador de relações inter espécie
(homem cavalo), sociais e interpessoais igualitárias.

Literatura citada
ANDE-BRASIL (2011). http://www.equoterapia.org.br/equoterapia.php. Acesso em:
31/01/2013.
SARACENO, B.A reabilitação como cidadania. In: Libertando identidades: da
reabilitação psicossocial à cidadania possível. Rio de Janeiro: TeCorá, 1999.
GIMENES, R.; ANDRADE, D. E. O que se conhece sobre a equoterapia: com a
palavra profissionais de saúde da cidade de franca-sp. In: XII Congresso
Internacional de equoterapia, 1, 2006, Brasília, DF, Anais....Brasíla: ANDE Brasil,
2006, p.306 -313.
MENDES, A. M. Os benefícios da equoterapia para crianças com necessidades
educativas

especiais.Disponível

em:

<http://www.equoterapia.com.br/artigos>.

Acesso em: 30 /01/2013.
PRESTES, D. B.; WEISS, S.; ARAÚJO, J. C. O. A equoterapia no desenvolvimento
motor e autopercepção de escolares com dificuldade de aprendizagem. Ciência e
Cognição 2010. v.15. p.192-203.
KINAS, R.; MONTEIRO, M. A. Significando a prática: estudantes de Psicologia na
Equoterapia. X Salão de Iniciação Científica. PUCRS. Anais..PUCRS, 2009 Porto
Alegre, RS, 2009, p.1961-1963.

1

Professora Dra. do curso de zootecnia, Centro de Ciências Agrárias, Campus de Marechal Cândido
Rondon-Paraná-Brasil - analix68@hotmail.com.
²Graduanda do curso de zootecnia, Centro Ciências Agrárias, campus de Marechal Cândido RondonParaná-Brasil.

ESTANDE: ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E FORMAÇÃO CONTINUADA
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TÍTULO 1: COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DO HUOP.
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Modalidade: Estande

Palavras-chave:
Tecnovigilância
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Segurança

do

Paciente,

Padronização

E

Resumo: As comissões do Hospital Universitário do Oeste do Paraná-HUOP, foram
criadas com a finalidade de realizar ações preventivas, corretivas, de melhorias de
processos, de manutenção da qualidade da assistência, de investigação,
objetivando desenvolver programas de educação continuada com os servidores da
1

Especialista em Educação. Coordenadora das Comissões Intra-Hospitalares do HUOP
(ruti.santos@unioeste.br, fone: 45 33218974).

instituição e comunidade externa. A implantação das Comissões Intra-Hospitalares
do HUOP foi da seguinte forma: algumas obrigatórias por lei (Portaria Interministerial
2.400, RN nº 42, de 2003, entre outras) e outras foram instituídas a partir da
identificação de suas necessidades. As comissões são formadas por grupos de
profissionais do hospital, representantes dos colegiados de cursos de graduação e
pós-graduação e dos diversos profissionais técnicos administrativos ou da área da
saúde, de acordo com a especificidade de cada comissão, tendo cada uma delas,
um coordenador e regulamento próprio. Dentre as Comissões instituídas no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná divulgamos aqui a Comissão de Humanização
divulgando a Politica Nacional de Humanização; a Comissão de Tecnovigilância; A
Comissão de Padronização de Medicamentos e Artigos para Saúde; A Comissão de
Segurança do Paciente e Comitê Transfusional. A metodologia que usaremos para
apresentação do trabalho será por meio de abranger os participantes do SEU e
posteriormente público externo, utilizando o estande com materiais de divulgação
das comissões: banners, folder, panfletos explicativos, livros, cartilhas entre outros,
bem como a participação efetiva dos membros das comissões divulgando e
esclarecendo dos extensionistas, objetivando assim promover a divulgação das
atividades e a importância das comissões para o HUOP e comunidade externa.

TÍTULO 2: “LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO” DO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

Área Temática: Área 6 Saúde

Derci Maeberg de Moraes (Coordenadora da Atividade de Extensão)
Carla Sakuma de Oliveira Bredt
Claudirene dos Santos
Cleia Mar Vidal
Luzias Alves Camargo
Maria Margarete Cena
Marilana Aparecida Machado
Ruti Rosane Pêgo dos Santos
Terezinha Isabel Guth

Modalidade de Apresentação: Estande.

Palavras Chaves: Habilidades, Ensino, Formação Continuada.

Resumo: O Laboratório de Habilidades representa uma alternativa de apoio
pedagógico, atuando como uma atividade antecipatória das práticas de treinamento
de habilidades com o paciente, preparando o estudante para o exercício técnico e

intelectual de sua futura profissão, pautado nos preceitos da bioética. Nos últimos
anos, observamos o surgimento de um grande número de novos cursos. Para
estabelecer um curso que garanta uma formação adequada, acreditamos ser
necessário oferecer a esse grande contingente de estudantes um curso que
apresente um projeto pedagógico inovador e docentes capacitados, além de uma
assistência ambulatorial e hospitalar que atenda eficazmente a essa demanda.
Devem se desenvolver estratégias pedagógico-administrativas que representem um
diferencial nesse complexo mosaico, que retrata o atual cenário das escolas voltada
para saúde em nosso país. O principal objetivo do laboratório de habilidades é
desenvolver praticas reais contextualizadas e construir as estratégias e
metodologias utilizando essas práticas, experiências reais, que deverão ser
construídas e vividas pelos estudantes de medicina, farmácia, odontologia,
fisioterapia e enfermagem, asa quais são apresentadas de forma real ou em
pacientes simulados para reflexão, com emprego de metodologias ativas de ensinoaprendizagem, para compreensão e proposição de soluções. A educação na área da
saúde permanece um desafio para professores, pesquisadores, planejadores de
Saúde e servidores técnicos administrativos. A metodologia a ser usada para
abranger os participantes do SEU e posteriormente público externo será o estande e
materiais de divulgação: banner, peças anatômicas, panfletos explicativos, entre
outros, bem como a participação efetiva dos membros do referido projeto divulgando
e esclarecendo dos extensionistas. Esperamos com essa exposição à divulgação
das atividades e a importância do Laboratório de Habilidades para o Ensino e para a
Formação Continuada para a comunidade interna e externa da Unioeste.

TÍTULO 3: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À REDE DE ESCOLARIZAÇÃO
HOSPITALAR – SAREH: CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO
DA SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ – HUOP

Área temática: Saúde

Edneia Dias Martins (Coordenador da Atividade de Extensão)
Silvia Aparecida Villvvock Dóro
Modalidade de Apresentação: Estande
Palavras – chave: escolarização; humanização; saúde.

Resumo: O SAREH atua no HUOP com atendimento educacional aos escolares
hospitalizados. Neste trabalho considera-se o fato de que para a criança em
processo de hospitalização pode ser doloroso por diversos motivos, tais como:
ambiente desconhecido, procedimentos médicos invasivos, distância do meio
familiar, e da escola. Esta situação anômala pode provocar no escolar sentimentos
como: medo, angustia, incapacidade de aprendizagem, insegurança, etc. Dentro

deste quadro o programa SAREH tem por objetivo a humanização dos atendimentos
educacionais hospitalares, contribuindo para resgatar o respeito à vida humana. O
atendimento valoriza as dimensões sociais, éticas, psíquicas e educacionais, as
quais são de primordial importância nas relações entre pacientes, profissionais do
meio hospitalar e familiares. Com esta visão as professoras mediam a ação
educativa, essencialmente humanizada, preocupando-se primeiramente em ouvir o
que o escolar tem a falar/expressar com a finalidade de compreender a sua
realidade. Na transmissão do conhecimento a educadora desempenha um papel de
ligação entre o escolar e o mundo externo. A oportunidade de dar continuidade aos
estudos durante o período de hospitalização faz com que o escolar se sinta capaz e
mais produtivo, contribuindo até mesmo para a recuperação de sua saúde. E
apressando seu retorno para a vida familiar e escolar.
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Área Temática: Área 6 Saúde
Modalidade de Apresentação: Estande.
Palavras Chaves: Humanização, Segurança do Paciente, Padronização E
Tecnovigilância
Justificativa:
As comissões do Hospital Universitário do Oeste do Paraná-HUOP, foram
criadas com a finalidade de realizar ações preventivas, corretivas, de melhorias
de processos, de manutenção da qualidade da assistência, de investigação, e
desenvolver programas de educação continuada com os servidores da
instituição e comunidade externa. As Comissões Intra-Hospitalares que hoje o
HUOP algumas são obrigatórias por lei (Portaria Interministerial 2.400, RN nº
42, de 2003, entre outras) e outras foram instituídas a partir da identificação de
suas necessidades. As comissões são formadas por grupos de profissionais do
Hospital, representantes dos colegiados de cursos de graduação e pósgraduação e dos diversos profissionais técnicos administrativos ou da área da
saúde, de acordo com a especificidade de cada comissão, tendo cada uma
delas, um coordenador. Dentre as Comissões instituídas no Hospital
Universitário do Oeste do Paraná, temos a Comissão de Humanização
divulgando a Politica Nacional de Humanização; a Comissão de
Tecnovigilância; A Comissão de Padronização de Medicamentos e Artigos para
Saúde; A Comissão de Segurança do Paciente.
Objetivo:

As comissões do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP foram
criadas com o objetivo de realizar ações preventivas, corretivas, de melhorias
de processos, de manutenção da qualidade da assistência, de investigação, e
desenvolver programas de educação continuada com os servidores da
instituição e comunidade externa.
Aspectos Principais da Metodologia:
Abranger os participantes do SEU e posteriormente público externo, utilizando
o estande e materiais de divulgação das comissões: banner, folder, panfletos
explicativos, entre outros, bem como a participação efetiva dos membros das
comissões divulgando e esclarecendo dos extensionistas.
Contribuição Esperada: Divulgação das atividades e a importância das
comissões para o HUOP e comunidade externa.
Formas de Contato: Ruti Rosane Pêgo dos Santos
E-mail: comissão.huop@gmail.com, Fone: 3321-5398

TÍTULO: “LABORATÓRIO DE HABILIDADES E
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ

SIMULAÇÃO”

DO

Coordenador: Derci Maeberg de Moraes
Colaboradores:
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Claudirene dos Santos
Cleia Mar Vidal
Luzias Alves Camargo
Maria Margarete Cena
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Terezinha Isabel Guth
Área Temática: Área 6 Saúde
Modalidade de Apresentação: Estande.
Palavras Chaves: Habilidades, Ensino, Formação continuada
Justificativa:
O Laboratório de Habilidades representa uma alternativa de apoio pedagógico,
atuando como uma atividade antecipatória das práticas de treinamento de
habilidades com o paciente, preparando o estudante para o exercício técnico e
intelectual de sua futura profissão, pautado nos preceitos da bioética. Nos
últimos anos, observamos o surgimento de um grande número de novos
cursos. Para estabelecer um curso que garanta uma formação adequada,
acreditamos ser necessário oferecer a esse grande contingente de estudantes
um curso que apresente um projeto pedagógico inovador e docentes
capacitados, além de uma assistência ambulatorial e hospitalar que atenda
eficazmente a essa demanda. Devem se desenvolver estratégias pedagógicoadministrativas que representem um diferencial nesse complexo mosaico, que
retrata o atual cenário das escolas voltada para saúde em nosso país.
Objetivo:
O principal objetivo do laboratório de habilidades é desenvolver praticas reais
contextualizadas e construir as estratégias e metodologias utilizando essas
práticas, experiências reais, que deverão ser construídas e vividas pelos
estudantes de medicina, farmácia, odontologia, fisioterapia e enfermagem, asa

quais são apresentadas de forma real ou em pacientes simulados para
reflexão, com emprego de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, para
compreensão e proposição de soluções. A educação na área da saúde
permanece um desafio para professores, pesquisadores, planejadores de
Saúde e servidores técnicos administrativos.
Aspectos Principais da Metodologia:
Abranger os participantes do SEU e posteriormente público externo, utilizando
o estande e materiais de divulgação: banner, peças anatômicas, panfletos
explicativos, entre outros, bem como a participação efetiva dos membros do
referido projeto divulgando e esclarecendo dos extensionistas.
Contribuição Esperada: Divulgação das atividades e a importância do
Laboratório de Habilidades para o Ensino e para a Formação Continuada
Formas de Contato: Derci Maeberg de Moraes
E-mail: derci_maeberg@hotmail.com
Fone: 45 3321 5449

TÍTULO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO À REDE DE ESCOLARIZAÇÃO
HOSPITALAR – SAREH: CONTRIBUIÇÃO AO PROCESSO DE
HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE
DO PARANÁ - HUOP
ÁREA TEMÁTICA: Saúde.
COORDENADOR: Silvia Aparecida Villvvock Dóro
DEMAIS AUTORES: Edneia Dias Martins
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO CULTURAL: Comunicação Visual/Pôster
PALAVRAS – CHAVE: escolarização; humanização; saúde.
RESUMO: O SAREH atua no HUOP com atendimento educacional aos
escolares hospitalizados. Neste trabalho considera-se o fato de que para a
criança em processo de hospitalização pode ser doloroso por diversos motivos,
tais como: ambiente desconhecido, procedimentos médicos invasivos, distância
do meio familiar, e da escola. Esta situação anômala pode provocar no escolar
sentimentos como: medo, angustia, incapacidade de aprendizagem,
insegurança, etc. Dentro deste quadro o programa SAREH tem por objetivo a
humanização dos atendimentos educacionais hospitalares, contribuindo para
resgatar o respeito à vida humana. O atendimento valoriza as dimensões
sociais, éticas, psíquicas e educacionais, as quais são de primordial
importância nas relações entre pacientes, profissionais do meio hospitalar e
familiares. Com esta visão as professoras mediam a ação educativa,
essencialmente humanizada, preocupando-se primeiramente em ouvir o que o
escolar tem a falar/expressar com a finalidade de compreender a sua realidade.
Na transmissão do conhecimento a educadora desempenha um papel de
ligação entre o escolar e o mundo externo. A oportunidade de dar continuidade
aos estudos durante o período de hospitalização faz com que o escolar se sinta
capaz e produtivo, contribuindo até mesmo para a recuperação de sua saúde.
E apressando seu retorno para a vida familiar e escolar.
FORMAS DE CONTATO:
Fone: (45)33215398
E-mail: silviadoro@hotmail.com

ESTRATÉGIAS MULTIDISCIPLINARES DE PREVENÇÃO A SAÚDE POR MEIO
DE AÇÕES EXTENSIONISTAS NO HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI
Área Temática: (conforme atividade cadastrada na Proex)
Jossiana Wilke Faller1(Coordenador da Ação de Extensão)

Aline Fernanda Machado Campos²; Andressa Marcelly Lourenço Lui²; Leandra dos
Santos Rodrigues²; Wellington Fernandes Vogado²;
Bruna Belineli Gomes Frisso²; Adriana Zilly³;
Maria de Lourdes de Almeida3; Nário Rodolfo Takimoto4
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Aprendizado; Neoplasias; Enfermagem.

Resumo: Projeto a ser desenvolvido no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC),
com o objetivo de proporcionar ao acadêmico de enfermagem a vivência no cuidado
ao paciente oncológico em pós-operatório, contribuindo para sua formação
profissional, sensibilizando-o ao cuidado humanizado ao paciente e seus
familiares/cuidadores. Como estratégia metodológica, inicialmente foi necessário o
conhecimento do campo de atuação pelos discentes e profissionais da saúde
atuantes na referida instituição. Os discentes passaram por um período de
acompanhamento rigoroso pelos docentes e colaboradores, para um treinamento e
capacitação das atividades a serem desenvolvidas. Após este período, o aluno
passou a assumir a assistência de enfermagem, relacionado principalmente aos
curativos e orientações em saúde, juntamente com o desenvolvimento de grupos de
estudos com os profissionais envolvidos. O projeto terá duração de 12 meses, sendo
reavaliado mensalmente e readequado conforme as necessidades identificadas.
Espera-se com essa atividade, o envolvimento do acadêmico com essa clientela,
que apresenta suas peculiaridades inerentes ao paciente em tratamento do câncer;
proporcionar a superação de desafios em diferentes situações profissionais;
estimular a prática de estudos independentes e coletivos; encorajar o
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente
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acadêmico; além de fortalecer a articulação da teoria com a prática.
Introdução
A Extensão Universitária representa um processo de avaliação institucional ao
mostrar a imagem da universidade para a sociedade na qual está inserida. Há, por
outro lado, atividades de extensão que atuam nos espaços comunitários, tendo
como pressuposto básico a busca de transformação social e proposição de trocas
de saberes entre a universidade e a sociedade (ARAÚJO, et al., 2008).
Neste contexto de atividades extencionistas, a atuação de acadêmicos nos
meios sociais que se façam necessárias contribui tanto para a formação profissional
como para a comunidade atendida. Deste modo, ao constatar que o câncer é um
problema de saúde pública no Brasil, atuar perante sua magnitude torna-se
importante para que se possam ter bases referentes a seu controle, seja por meio de
programas de prevenção e detecção precoce, seja pela organização e financiamento
da rede assistencial para o tratamento e reabilitação da população.
O câncer constitui-se na segunda causa de morte por doença no Brasil,
superado apenas pelos óbitos ocorridos por doenças cardiovasculares e por causas
externas. Acredita-se que o câncer seja um problema inserido em um quadro
sanitário em que se combinam doenças ligadas à pobreza e doenças crônicodegenerativas, questões estas que se encontram comumente em países em
processo de desenvolvimento como é o caso do Brasil (BRASIL, 2002).
O projeto de extensão “Assistência de enfermagem e Humanização ao
paciente oncológico” desenvolvido por acadêmicos do curso de Enfermagem do
campus de Foz do Iguaçu/PR é realizado em uma instituição referência para o
atendimento a esta clientela na região oeste do Paraná. Este projeto torna-se uma
oportunidade de aprendizado para os acadêmicos, de modo a proporcionar maior
praticidade e entendimento sobre o “câncer”.
Objetivos
- Proporcionar ao acadêmico a vivência no cuidado ao paciente oncológico
em pós-operatório;
- Inserir o acadêmico no cuidado de enfermagem em oncologia.
- Contribuir na formação profissional do acadêmico de enfermagem no que se
refere à realização de curativos em pacientes oncológicos.
- Sensibilizar o acadêmico ao cuidado humanizado aos pacientes oncológicos
e seus familiares/cuidadores.
- Colaborar na melhoria da qualidade de vida do paciente oncológica
submetido a um processo cirúrgico.
- Integrar a comunidade acadêmica com este campo de práticas pedagógicas.
Análise e discussão
Foram atendidos pelos acadêmicos no setor de Oncologia do Hospital
Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) no período de novembro de 2012 a março de
2013, cerca de trinta pacientes semanais. Computaram até março de 2013, trinta e
um dias e 93 horas de atuação, totalizando 465 pacientes atendidos.
Para o atendimento aos pacientes, são realizados acompanhamentos da
consulta médica e triagem, em que são observados dentre outros fatores, a
avaliação de exames solicitados para confirmação do câncer, os chamados

marcadores tumorais. Dentre eles, os mais observados foram o Antígeno Prostático
Específico PSA e CA 125, utilizados para câncer de próstata e de endométrio
respectivamente.
Ações voltadas ao diagnóstico precoce das lesões pré-malignas são de
fundamental importância para a resposta terapêutica. É de competência do
enfermeiro neste momento fazer a suspeita diagnóstica e encaminhar ao clínico para
afirmativa. No Brasil, muito tem que ser feito para que os profissionais assumam a
responsabilidade que lhes cabe quanto à prevenção e ao controle do câncer
(BRASIL, 2002). A atuação de profissionais capacitados, com agilidade no
encaminhamento do paciente à adequação das condutas diagnósticas e terapêuticas
diante da suspeita diagnóstica, irá repercutir sobre a sobrevida, qualidade de vida e
cura destes pacientes.
Em virtude de um número grande de procedimentos cirúrgicos os quais os
pacientes do ambulatório de oncologia são submetidos, diariamente são atendidos
os retornos de pós-operatório, de modo que também são acompanhados pelos
acadêmicos para avaliação das condições clínicas, evolução da cicatrização,
realização de curativos e retirada de pontos em pacientes pós-cirúrgicos. Uma
atividade extencionista se concretiza no momento em que o acadêmico consegue
colocar em prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula na realidade
vivenciada.
O profissional de Enfermagem pode atuar nos diversos níveis de atenção à
saúde (primário, secundário, terciário e quaternário) e sua ação deve ser integral e
participativa. Não se deve perder oportunidades e, em todo o momento e em
qualquer dos níveis de atuação da área de saúde, o enfermeiro pode e deve orientar
sobre os fatores de risco do câncer e sobre as medidas de prevenção. Em outras
palavras, o enfermeiro, na sua rotina de trabalho, deve estar voltado para o
desenvolvimento de ações de saúde e práticas educativas no sentido de prevenir o
câncer e também atua ativamente no planejamento, execução e avaliação das ações
de saúde por meio da operacionalização do cuidado à comunidade, contribuindo
com pesquisas no sentido de favorecer a promoção e recuperação da saúde do
indivíduo e da coletividade (BRASIl, 2002).
No caso da graduação, um projeto de extensão deve ser encarado como
primordial na formação profissional, propiciando ao futuro enfermeiro continuar sua
busca pelo saber e por constante aperfeiçoamento. Por isso, são importantes que
sejam desenvolvidas práticas que integrem o ensino, a pesquisa e a extensão, não
apenas como ato de atenção a população carente, pela qual se desenvolvem a
produção de riquezas intelectuais e formação de proﬁssionais cidadãos,
preocupados com a realidade da comunidade (Ratdke et al., 2003).

Considerações finais
A universidade é um espaço de produção do conhecimento que deve ter
como uma das suas importantes particularidades, a diversidade de pensamentos e
ideias. Nela, a construção do conhecimento se faz cotidianamente nos projetos de
extensão, envolvendo docentes e discentes na prática diária em busca de
conhecimento de diferentes ordens.
O projeto busca inserir acadêmicos em uma realidade diferente daquela
vivenciada na Universidade, ao mostrar o que realmente acontece dentro de uma
Unidade Hospitalar no setor de oncologia, ao presenciar diariamente os problemas
sofridos por esses pacientes, o que acarreta acréscimos em sua formação

acadêmica.
Espera-se com esse projeto, o envolvimento do acadêmico com essa prática
de cuidado, que apresenta suas peculiaridades inerentes ao paciente em tratamento
do câncer, proporcionar a superação de desafios em diferentes situações
profissionais, estimular a prática de estudos independentes e coletivos, encorajar o
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas fora do ambiente
acadêmico além de fortalecer a articulação da teoria com a prática.
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Resumo
A busca por uma maior qualidade de vida vem aumentando cada vez mais, o
que está diretamente relacionado com a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos,
que constitui um fator essencial á segurança alimentar dos consumidores. Os
maiores responsáveis pela garantia de alimentos seguros são os manipuladores de
alimentos. Logo, o treinamento dos mesmos tem sido apontado como o meio mais
eficaz e econômico de superar inadequações. Considerando o grande desafio que
essa atividade educativa representa, o presente estudo está sendo realizado com os
feirantes das cidades de Toledo, Jesuítas, Iracema do Oeste, Formosa do Oeste,
Assis Chateaubriand, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste. Eles estão
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sendo treinados com palestras sobre temas pertinentes a saúde alimentar: microorganismos, importância do manipulador de alimentos, higiene pessoal,
comportamento no ambiente de trabalho, higiene ambiental, higiene de
equipamentos e utensílios, controle de temperatura dos alimentos quentes e frios.
Além das palestras, aulas práticas e provas de conhecimento são realizadas.
Introdução
Reconhecido como uma potência na produção de alimentos em todo o
mundo, devido às condições climáticas e um enorme território de solo produtível, o
Brasil apresenta desde 1988 até os dias atuais, uma legislação voltada para o
controle de qualidade de artigos alimentícios (CONCEIÇÃO, et. al. 2009).
Nas últimas décadas, verificou-se a evolução do consumidor no sentido de
adotar uma postura mais consciente em relação aos produtos que adquire. No setor
alimentício, essa evolução é nítida, em função da busca por uma maior qualidade de
vida, agregando à dieta questões de segurança alimentar, incluindo produtos com
menos gorduras e calorias, rico em fibras e com menor quantidade de sal.
Um conceito importante na garantia de um alimento saudável é a questão dos
perigos, que podem ser de origem química (produtos de limpeza, etc.), física
(cabelo, prego, etc.), ou biológica (micro-organismos). Todas estas formas de
contaminação podem acontecer antes e durante o transporte dos alimentos até o
seu local de distribuição e venda, além do mais, também podem ocorrer devido à má
higiene na manipulação, conservação e armazenamento adequado, o que está
ligado à saúde e segurança alimentar do consumidor (Segurança Alimentar, 2008).
Na maioria das feiras livres, as condições higiênicas de comercialização dos
produtos alimentícios são insatisfatórias, constituindo-se um importante vetor no
processo de contaminação e proliferação de doenças de origem alimentar (GAVA,
1984).
Nas feiras dos municípios do Oeste paranaense são comercializados
alimentos in natura (carnes bovina, suína, de aves, pescados, hortifrutigranjeiros,
derivados de leite) e processados (lanches, caldo de cana, laticínios, doces, pães e
massas). Grupos de produtos que são considerados de maior risco de contaminação
durante a manipulação, exposição e transporte.
Logo, este estudo objetiva avaliar as condições higiênico-sanitárias de feiras
livres no Oeste do Paraná pertencentes aos municípios de Toledo, Jesuítas, Iracema
do Oeste, Formosa do Oeste, Assis Chateaubriand, São Pedro do Iguaçu e Ouro
Verde do Oeste, a fim de verificar a qualidade dos alimentos comercializados e
propor melhoras, as quais são sugeridas por meio de treinamentos em forma de
palestras, aos trabalhadores das feiras, que são compostos, em sua maioria, por
produtores rurais e donas de casa.
Métodos
O projeto esta sendo realizado em parceria com o SEAB (Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná), a Emater (Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural), MDA (Ministério do Desenvolvimento
Agrário) e a prefeitura do Município de Toledo - PR.
Feirantes (trabalhadores de feiras livres) das cidades de Toledo, Jesuítas,
Iracema do Oeste, Formosa do Oeste, Assis Chateaubriand, São Pedro do Iguaçu e
Ouro Verde do Oeste são treinados por meio de palestras, as quais visam
esclarecer, informar e instrumentalizar os feirantes. Estas apresentações foram
realizadas em linguagem fácil, intuitiva e objetiva, buscando aprimorar a consciência

sobre a importância de uma manipulação correta do alimento em todas as situações.
Durante o treinamento, utilizam-se recursos audiovisuais, folhetos
informativos, vídeos e aulas práticas.
Os temas abordados referem-se a:

Micro-organismos, tipos de micro-organismos, como eles sobrevivem e
como se multiplicam.

Higiene pessoal

Comportamento no ambiente de trabalho

Higiene de utensílios e equipamentos,

Higiene ambiental

Noções de Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos operacionais
Padrão.
Aula prática realizada:

Você sabe lavar as mãos? – Prática realizada através de metodologia
proposta pelo ponto ciência (PONTO CIÊNCIA, 2009) e folder explicativo da Anvisa
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/higienizacao_simplesmao.pdf).
A avaliação deste processo de conscientização de feirantes está sendo feita
mediante aplicação de provas idênticas.

Prova inicial;

E ao final do curso, reaplicação da prova inicial.
Assim foi possível verificar os pontos com maiores dúvidas e ao final
avaliar a eficiência do processo de treinamento.
Resultados e discussão
Os resultados obtidos até o presente momento com relação às avaliações
encontram-se apresentados nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1. Média das notas obtidas pelos feirantes, por faixa etária, ao
longo do curso, na prova inicial e final.
Média da Média da
Faixa Etária
PROVA PROVA
INICIAL FINAL
21-30
75,5
92,3
31-40
70,9
83,8
41-50
68,2
71,8
51-60
53,9
60,2
61-70
48,6
52,2
Tabela 2. Evolução apresentada feirantes ao término do curso.
AVALIAÇÃO
Evolução após o treinamento
Faixa Etária
(%)
21-30
22,2
31-40
18,3
41-50
5,26

51-60
11,6
61-70
7,45
Fonte: Dados obtidos através de cálculos feitos.
A partir das tabelas, pode-se notar que a faixa etária que apresentou melhor
desenvolvimento após o treinamento foi a de menor idade, acredita-se ser devido ao
suposto maior conhecimento teórico dessas pessoas, uma vez que, encontram-se
com maior grau de instrução ou terminaram o período escolar a menos tempo.
Os demais resultados encontram-se apresentados no formato de figuras (1, 2,
3 e 4).

Figuras 1 e 2. Apresentação de palestras no auditório da UNIOESTE e
almoço de confraternização.

Figura 3. Notícia divulgada no Jornal Integração sobre o Treinamento dos
feirantes realizado em Jesuítas.

Figura 4. Folheto explicativo sobre higienização correta das mãos (ANVISA).
E por fim depoimento de um feirante que recebeu treinamento.
“A. C., a reunião foi uma boa oportunidade de aprender novas práticas no
manejo dos alimentos. Eu estou aproveitando tudo o que tenho direito aqui,
aprendendo cada dia mais, acho que foi muito legal essa palestra, tem muito mais
produtores que deveriam estar aqui e não estão, alguns até por motivos de saúde,
mas acredito que seja muito benéfica essa reunião. É importante tirar as dúvidas
para aprender as coisas corretas, mesmo que não consiga fazer tudo certinho, mas
procuramos fazer tudo com o máximo de higiene possível seguindo as orientações
da doutora.” Conta.
Conclusão
Com os resultados obtidos até o presente momento, conclui-se que o
treinamento de manipuladores de alimentos é uma maneira de desenvolver ações
de promoção a saúde, ampliando a consciência sobre a saúde coletiva, encorajando
estilos de vida saudáveis e ações comunitárias.

Os dados também possibilitaram perceber a evolução de conhecimento e
aprendizado ao longo do treinamento, que foi maior para as pessoas que estão na
faixa etária de menor idade. E que nem todos os manipuladores de alimentos foram
capazes de assimilar todos os ensinamentos em apenas um treinamento. Sendo
necessária a realização de treinamentos periódicos com os manipuladores, de forma
a reforçar constantemente a sua importância em promover a saúde pública.
Para os acadêmicos do curso de engenharia química envolvidos nesta
atividade de extensão, a experiência em extensão e vivência com a sociedade foi o
fator mais impactante, pois abriu as portas de uma realidade muitas vezes omitida
em sala de aula, foi a oportunidade que tiveram para vivenciar que existem pessoas
com culturas e hábitos diferentes, portanto, o conhecimento deve ser passado de
forma clara e não impostora, para que os mesmos tornem-se atrativos e praticados.
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Justificativa: A preocupação com qualidade da assistência de enfermagem aos
pacientes assistidos em um hospital universitário é foco de discussões entre
enfermeiros e, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma das
estratégias que busca melhoria da qualidade da assistência e que permite o alcance
do cuidado individualizado. Com a SAE a enfermagem tem uma visão integralizada,
contínua e documentada de todo o processo que envolve o cuidado durante a
internação hospitalar, visando à integridade e segurança do paciente, bem como de
sua recuperação. Objetivo: o projeto tem como objetivo principal a implantação da
SAE no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Metodologia: Projeto de
extensão de caráter permanente cujo processo de implantação foi dividido em seis
fases: formação do grupo facilitador, revisão bibliográfica das teorias de
enfermagem, capacitação dos enfermeiros, levantamento do perfil da clientela a ser
atendida, implantação da SAE e avaliação. Tendo vista a complexidade do projeto,
por abranger todas as unidades de assistência da instituição em questão, as
atividades que se iniciaram no de 2009, ainda estão sendo acontecendo através de
reuniões semanais com enfermeiros facilitadores para discussões dos diagnósticos
de enfermagem, com a participação de docentes, residentes e acadêmicos de
enfermagem que desenvolvem suas atividades no HUOP. Concomitante aos
encontros está sendo confeccionado um manual para digitação dos diagnósticos no
sistema informatizado vigente na instituição, o qual contempla o prontuário eletrônico
do paciente com módulo específico para a SAE. Além disso, pretende-se realizar a
capacitação de enfermeiros residentes e enfermeiros da instituição através de
treinamentos para efetivar a implantação e aplicação da SAE no HUOP.
Contribuições esperadas: Espera-se que através do projeto de implantação da

SAE seja possibilitado aos enfermeiros o estudo e a compreensão das teorias de
enfermagem, bem como da sistematização da assistência e, seu papel e importância
na identificação das necessidades básicas e específicas de cada paciente na busca
de um cuidado mais qualificado, individual, integral e humanizado.
Contato: Lara Adrianne Garcia Paiano – email: laraagp@hotmail.com; fone:
(45)99556935.
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RESUMO
O baixo peso e a prematuridade fazem parte dos fatores de risco associados ao
nascimento e são indicadores de que um recém nascido (RN) pode apresentar risco
em seu crescimento e desenvolvimento. Quanto menor o peso e a idade gestacional
ao nascimento maiores são os comprometimentos do desenvolvimento dos recém
nascidos pré termos (RNPT). Os recém-nascidos prematuros e de baixo peso
constituem um grupo de risco devido a imaturidade dos órgãos destas crianças ao
nascer. Para verificar o desempenho motor foi utilizada a Escala Motora Infantil de
Alberta (AIMS). O objetivo deste estudo é relacionar principalmente a incidência de
baixo peso, icterícia, intercorrências pós natais e prematuridade com o
desenvolvimento motor. Foi realizado no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP) na cidade de Cascavel. A amostra foi composta por 78 prematuros- PT de
ambos os sexos..O desempenho motor dos lactentes prematuros quando
comparado com o baixo peso obtiveram relevância significativa. Com relação a
Icterícia e aos problemas provenientes da prematuridade não se observou
relevância significativa.Dos 78 PT avaliados, 51 apresentaram risco para
desenvolvimento motor suspeito ou anormal.
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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera prematura, ou pré-termo,
a criança com menos de 37 semanas de gestação. Segundo Leone(2002), a
evolução do recém nascido pré-termo (RNPT) diferencia-se da apresentada pela
população normal em dois aspectos fundamentais: seu padrão de crescimento e seu
desenvolvimento pós-natal. A idade gestacional e o peso ao nascimento constituem
os principais fatores determinantes de complicações neonatais e se relacionam à
deficiência na evolução pós-natal.¹
Beckwith e Rodning (1991) sugerem uma subdivisão do grupo de RNPT de
acordo com o peso. Denominam RNPT de baixo peso, aqueles que pesam abaixo
de 2500g, muito baixo peso, aqueles que pesam abaixo de 1500g, e RNPT
extremamente baixo peso, aqueles que pesam abaixo de 1000g.²
A imaturidade geral pode levar à disfunção em qualquer órgão ou sistema
corporal, e o neonato prematuro também pode sofrer comprometimento ou
intercorrências ao longo do seu desenvolvimento. A Ictericia é um exemplo, e ocorre
com maior freqüência em RNPT devido os mesmos apresentarem ainda imaturidade
eritrocitária, hepática e gastrintestinal. Icterícia como causa de internação neonatal.³
Segund Rugolo et al. , os prematuros muitas vezes são expostos a vários
fatores que podem comprometer seu crescimento, se destacando as doenças
crônicas, a elevada morbidade e necessidade de reinternações nos primeiros anos
de vida.4
Devido a isso, hoje se tem dado ênfase na avaliação e intervenção no
primeiro ano de vida. Os profissionais fisioterapeutas geralmente são os primeiros a
avaliar e prover cuidados no tratamento desses lactentes, sendo responsáveis pela
escolha de uma avaliação motora prática e efetiva. As aplicações de instrumentos
de avaliação padronizadas possibilitam a detecção precoce de sinais de atraso
motor,

garantindo

maior

eficácia

da

intervenção

e

prevenindo

prejuízos

permanentes.5
Visando padronizar a avaliação dos prematuros a fim de detectar
precocemente o atraso do desempenho motor, a partir da idade corrigida,
Fisioterapia

tem utilizado uma escala canadense já validade no Brasil que é a

Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS) que coloca o bebê nas posturas supina,

prona, sentada e em pé e termina o teste classificando o bebê num pontuação
relacionando num gráfico o grau do seu desempenho. Assim sendo considera-se
como objetivo desse projeto, explanar o perfil dos prematuros atendidos no
Ambulatório de Auto Risco do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e
relacionar principalmente a incidência de baixo peso, icterícia, intercorrências pós
natais e prematuridade com o desenvolvimento motor.

METODOLOGIA

O projeto é desenvolvido no Hospital Universitário do Oeste do Paraná
(HUOP) na cidade de Cascavel e na clínica de Fisioterapia da Unioeste
A amostra foi composta por 78 prematuros - PT de ambos os sexos que
participaram do projeto de extensão intitulado como Intervenção Interdisciplinar
Preventiva ao Bebê de Risco no período de Fevereiro a Novembro de 2012.
Os critérios de inclusão foram: lactentes PT e que compareceram ao
ambulatório de neonatologia do HUOP. Os critérios de exclusão foram crianças
acima de 18 meses. Choro extremo durante a aplicação da AIMS ou irritabilidade
visível do lactente foram utilizados como critérios para interromper o estudo.
Durante a avaliação foi seguido um roteiro no qual coletou-se

os dados

referentes à gestação, ao parto e ao pós-parto. Para avaliar o desempenho motor
dos lactentes foi utilizada a AIMS. Os lactentes são colocados sobre um tablado,
deixando apenas algumas peças da sua vestimenta, para que estas não dificulte os
movimentos. São utilizados brinquedos para distrair e para estimular os seus
movimentos. Os pais permaneceram na sala e acompanharam a avaliação.
A AIMS é uma escala observacional que avalia as aquisições motoras dos
lactentes desde o nascimento até os 18 meses. É composta por 58 itens distribuídos
em 4 subescalas: 21 itens na posição prona, 09 itens na posição supina, 12 na
posição sentada e 16 na posição em pé. Para a pontuação do desempenho motor foi
atribuído 1 ponto para cada item observado e 0 ponto para cada item não observado
segundo a Ficha de Registro da AIMS. 6 (PIPER; DARRAH 1994)
O escore total se da a partir da soma de todos os itens e é lançado nas
curvas percentílicas. Utilizamos como categorização do desempenho motor em:
normal (>25%); suspeito (entre 25 e 5%); anormal (<5%) (PIPER; DARRAH 1994).

As crianças com desempenho motor suspeito e anormal são encaminhadas
para tratamento fisioterapêutico em solo e no meio aquático no Centro de
Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE.
Para verificar a correlação entre os escores do baixo peso e da AIMS foi
aplicado o teste de correlação de Pearson.

RESULTADOS

Dos 78 lactentes prematuros, 47 (60,25 %) apresentaram baixo peso, 18
(23,07%) apresentaram icterícia, 51 (65,38%) apresentaram riscos para desenvolver
atraso motor, considerados suspeito ou abaixo dos resultados esperados e com
relação aos problemas provenientes da prematuridade constatou-se que 22
(28,20%)

apresentaram os mesmos. Sendo os principais problemas são

insuficiência renal, retinopatia, insuficiência respiratória,
Percebeu-se que dos 47 RNPT que apresentaram baixo peso, 30 (63,82%)
deles também apresentaram risco para desenvolver atraso do desenvolvimento
motor.

DISCUSSÃO

De acordo com este estudo e através dessa atividade de extensão, podemos
identificar que a prematuridade e o baixo peso estão muito relacionados com o
atraso

motor.

Os

RNPT

estão

suscetíveis

a

apresentarem

atraso

no

desenvolvimento motor, sendo este, apenas confirmado quando a criança atinge
entre 12 e 14 meses, pois é nesta faixa etária que a idade corrigida se iguala à idade
cronológica, por isso a importância de um acompanhamento precoce e contínuo
adequado a cada caso, com vistas à estimulação psicomotora global.
Torna-se importante ressaltar que, esses RNPT avaliados no projeto,
freqüentam serviço de follow-up, dentro de um hospital. Segundo Formiga e
Linhares (2009), as crianças que fazem este tipo de acompanhamento podem contar
com um maior suporte relacionado à orientações, constituindo assim um fator de
proteção à essa população. Crianças que participam destes acompanhamentos têm
resultados mais positivos quando avaliado o desenvolvimento motor.
A orientação e treinamento dos pais, aliado à intervenção fisioterapêutica é
eficaz para a evolução do desenvolvimento motor do RNPT, ocorrendo melhora no
desempenho motor.

CONCLUSÃO

De acordo com os dados aqui explanados, conclui-se que RNPT tem grande
risco ao atraso de desenvolvimento motor

quando avaliados pela AIMS e

apresentam necessidade de acompanhamento multiprofissional, presume-se ainda
que a relação do baixo peso com a prematuridade teve resultado significativo, o que
nos garante mais um grupo de risco ao atraso motor. Apesar de icterícia e outros
problemas relacionados com a prematuridade não apresentarem número muito
elevado nesse estudo, foi possível observar a atenção especial que ambos grupos
merecem.
Os RNPT que apresentaram sinais de atraso motor e atraso motor evidente,
foram encaminhados para o Centro Reabilitação em Fisioterapia (CRF) na
UNIOESTE , onde receberam tratamento fisioterapêutico sendo encaminhados
também para a terapia ocupacional, fonoterapia e também os bebês que
necessitaram de

reabilitação complementaram a Fisitoerapia sendo atendidos

também na hidroterapia imersos em piscina aquecida para estímulo das aptidões
motoras.

Formas

de

contato

anah_lu20@hotmail.com

com

a

ação:

thaiscanabarro@outlook.com

Referências Bibliográficas
1. LEONE, C. R.; RAMOS, J. L.; VAZ, F.A.; O Recém-nascido Pré-termo. Pediatria
básica.p.348-352,2002.
2. . BECKWITH, L.;RODNING, C.; Intellectual functioning in children born preterm: recent
research. Lawrence Erlbaum Ass.V.53,1991.

3. ENK , I. et al. Icterícia como causa de internação neonatal: a experiência em um
serviço terciário de Porto alegre,RS. Revista da AMRIGS. V.53, n.4, p.361-367,
2009.
4. RUGOLO, L. M. S. S.; BENTLIN, M. R.; JUNIOR, A. R.; DALBEN, I.;TRINDADE,
C. E. P. Crescimento de prematuros de extremo baixo peso nos primeiros dois
anos de vida. Revista Paulista de Pediatria. V.25, n.2, p.142-149,2007.
5. HERRERO, D.; GONÇALVES, H.; SIQUEIRA, A. A. F.; ABREU,L. C.; Escalas de
desenvolvimento motot em lactentes de: Test of infant motor performance e a
alberta infant motor scale. Revista Brasileira Crescimento e Desenvolvimento
Humano. V.21, n.1, p.122-132,2011.
6. PIPER, M.C., & DARRAH, J. 1994. Motor assessment of the developing infant.
EUA.: W. B. Saunders Company.

IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE DA HIGIENE DURANTE A MANIPULAÇÃO DE
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Resumo
A educação e o treinamento de manipuladores de alimentos (do campo a
mesa) são as melhores ferramentas para assegurar a garantia da qualidade
higiênico-sanitária dos alimentos. Tendo em vista que a boa qualidade dos alimentos
produzidos pelos produtores rurais é condição essencial para a elaboração de
produtos com qualidade e que a comunidade rural é carente de informações a esse
respeito, a atuação da universidade, levando conhecimentos aos produtores rurais
contribuiu de forma relevante para a valorização desses trabalhadores, para a
produtividade da indústria rural e para a saúde das pessoas que irão consumir estes
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alimentos. Considerando o grande desafio que essa atividade educativa representa,
o presente estudo foi realizado com os produtores de derivados de leite e embutidos
dos municípios de Toledo, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste. Esses
produtores foram treinados com palestras sobre temas pertinentes a saúde
alimentar: micro-organismos, importância do manipulador de alimentos, qualidade da
matéria prima, ordenha, higiene pessoal, comportamento no ambiente de trabalho,
higiene ambiental, higiene de equipamentos e utensílios, controle de temperatura
dos alimentos quentes e frios. Durante as palestras aulas práticas foram realizadas.
Ainda neste estudo foram feitas visitas técnicas as propriedades, para melhor
adequação dos conteúdos a serem abordados.
Introdução
A qualidade higiênico-sanitária dos alimentos constitui um fator essencial á
segurança alimentar dos consumidores (SOUZA; GERMANO; GERMANO, 2004;
AKUTSU, 2005). Os manipuladores de alimentos constituem elemento primordial,
sendo responsáveis por casos de contaminação dos alimentos (SOUZA;
GERMANO; GERMANO, 2004).
A maioria das pessoas envolvidas com a manipulação de alimentos carece de
conhecimentos relacionados aos cuidados higiênico-sanitários que devem ser
seguidos na elaboração dos produtos, desconhecendo totalmente a possibilidade de
serem portadores de micro-organismos, doenças. Como consequência, ocorrem
práticas inadequadas de higiene e processamento realizadas por pessoas
inabilitadas, podendo provocar a contaminação dos alimentos.
A agricultura familiar embora não seja uma categoria social recente, passou a
ter um significado importante e de abrangência em todo o território nacional,
assumindo para si a responsabilidade social e econômica para milhões de pessoas.
O debate sobre a importância e o papel da agricultura familiar no desenvolvimento
local e territorial vem ganhando cada vez mais força nos últimos anos em todas as
esferas da economia mundial. No entanto, a produção primária tem apresentado
limitações quanto ao controle de perigos físicos, químicos e biológicos,
principalmente por necessitar de maiores cuidados nos processos de pré-colheita e
pós-colheita, o que pode conduzir a doenças transmitidas por alimentos, tanto no
consumo interno como no externo.
Tendo em vista que a boa qualidade dos alimentos produzidos pelos
produtores rurais é condição essencial para a elaboração de produtos com
qualidade e a comunidade rural é carente de informações a esse respeito, a
atuação da universidade, levando conhecimentos aos produtores, pode
contribuir de forma relevante para a valorização desses trabalhadores, para a
produtividade da indústria rural e para a saúde das pessoas que irão consumir estes
alimentos. Desenvolver ações de Formação Profissional e atividades de Promoção
Social voltadas para a família rural contribui com sua profissionalização, integração
na sociedade, melhoria da qualidade de vida e pleno exercício da cidadania.
Logo, este estudo objetiva avaliar as condições higiênico-sanitárias do
produtores de derivados de leite e embutidos dos municípios de Toledo, São Pedro
do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste, propondo melhoras, as quais são sugeridas por
meio de treinamentos na forma de oficinas.

Métodos

O projeto esta foi realizado em parceria com o SEAB (Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná), a EMATER (Instituto Paranaense
de Assistência Técnica e Extensão Rural), MDA (Ministério do Desenvolvimento
Agrário) e a prefeitura do Município de Toledo-PR.
Na primeira etapa em conjunto com a EMATER e o SEAB-Toledo foram
realizadas visitas técnicas nas propriedades que produzem derivados de leite e
embutidos. Esta etapa serviu para delinear os pontos que seriam abordados durante
as oficinas.
O publico alvo de produtores de derivados de leite e embutidos abrangeu os
municípios de Toledo, São Pedro do Iguaçu e Ouro Verde do Oeste, o treinamento
se deu por meio de palestras, as quais visaram esclarecer, informar e
instrumentalizar estes produtores. Estas oficinas foram realizadas em linguagem
fácil, intuitiva, visual e objetiva, buscando aprimorar a consciência sobre a
importância de uma manipulação correta do alimento em todas as etapas de
produção, desde a obtenção da matéria prima até o produto acabado e sua
comercialização.
Durante a oficina, utilizou-se recursos audiovisuais, folhetos informativos,
vídeos e aulas práticas.
Os temas abordados referem-se a:

Micro-organismos, tipos de micro-organismos, como eles sobrevivem e
como se multiplicam, quais estão envolvidos em casos de intoxicação alimentar.

Higiene e cuidados que devem ser realizados durante a obtenção da
matéria prima

Cuidados durante o processo de ordenha

Higiene pessoal do manipulador de alimentos e ordenhador

Comportamento no ambiente de trabalho

Higiene de utensílios e equipamentos,

Higiene ambiental

Noções de Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos operacionais
Padrão.
Aula prática realizada:

Você sabe lavar as mãos? – Prática realizada através de metodologia
proposta pelo ponto ciência (PONTO CIÊNCIA, 2009) e folder explicativo da Anvisa
(http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/higienizacao_simplesmao.pdf).
Resultados e discussão
Os produtores de derivados de leite fazem parte de um grupo que desde
2006, vem sendo acompanhado pela Emater e Serviço Municipal de Vigilância
Sanitária. Eles processam seus produtos em pasteurizadores de 50, 100 e 200 litros
que foram subsidiados pela Prefeitura. Esse grupo já passou por várias capacitações
e hoje produz o queijo colonial tradicional, temperado com ervas, no vinho, nata,
requeijão, ricota e manteiga. Atualmente esses produtores comercializam 180 Kg de
queijo e 120 Kg de nata por dia. Os produtos são colocados nos mercados e feiras
de Toledo, com etiquetas identificando o produto como sendo pasteurizado e
embalados á vácuo em peças inteiras ou meia lua.
Os produtores de salame pertencem ao município de Toledo e seus distritos,
Ouro Verde do Oeste e São Pedro do Iguaçu, eles produzem salame tipo colonial e

linguiça e comercializam em feiras e supermercados.
Foram realizadas visitas técnicas a estes estabelecimentos produtores
visando identificar as não conformidades existentes, e as condições higiênicosanitárias utilizadas nestes estabelecimentos, esta etapa serviu para posterior
escolha dos assuntos a serem abordados durante as oficinas. As figuras 1 e 2
apresentam algumas imagens feitas durante estas visitas.

Figura 1. Visita técnica realizada a um dos estabelecimentos produtores de
queijo tipo colonial tradicional.

Figura 2. Visita técnica realizada a um estabelecimento produtor de salame.
Após realizados os diagnósticos, palestras foram confeccionadas e
apresentadas aos públicos alvos. As figuras 3, 4, 5 e 6 ilustram os dias das
exposições das destas palestras, bem como o momento de confraternização e
notícias divulgadas sobre as oficinas.

Figura 3. Treinamento dos produtores de derivados de leite e embutidos no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, primeira etapa.

Figura 4. Almoço de confraternização no restaurante Peixe Frito.

Figura 5. Notícia divulgada no site da Emater sobre a realização da primeira
etapa da oficina de capacitação.

Figura 6. Notícia divulgada no site da Emater sobre a realização da segunda
etapa da oficina de capacitação.
Por fim apresentamos alguns depoimentos colhidos durante a realização das
oficinas:
“ Para a assistente social, Claudete Frasson, o trabalho desenvolvido durante
a oficina vai melhorar a qualidade dos produtos. “Estamos transmitindo quais são as
exigências relacionadas à saúde pública. O produtor tendo conhecimento não
cometerá falhas que posteriormente possam comprometer sua produção”, explicou.
Outro objetivo dessa oficina é dar segurança ao consumidor através de um produto

fabricado observando todas as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis
pela saúde pública. “Se todas as orientações forem seguidas não teremos
problemas de saúde para quem consome esses alimentos”, finalizou.
“De acordo com o secretário de Agropecuária e Abastecimento de Toledo,
Eloir Pape, estes cursos objetivam cada vez mais garantir a qualidade dos alimentos
produzidos por estes agricultores. “O curso vem de encontro com a necessidade dos
produtores e dos consumidores em manter a qualidade dos produtos”, explica Pape.
“ A. P. essa oficina ajuda a gente a melhorar a qualidade dos nossos produtos,
tira dúvidas e esclarece muitas coisas que nem sabíamos porque tínhamos que
fazer, era feito mas sem explicação que desse pra gente entender, agora sabemos
com mais entendimento, a gente sempre quer melhorar mas as vezes não sabe
onde pedir e com esse curso a gente consegue isso, finaliza.”
Conclusão
Com os resultados obtidos até o presente momento, conclui-se que o
treinamento dos produtores rurais que manipulam alimentos derivados de leite e
embutidos é de suma importância, pois eles comercializam seus alimentos para um
grande público em feiras e supermercados, portanto uma ação incorreta pode
comprometer a saúde de muitas pessoas, sendo significativa a importância de
desenvolver ações de promoção a saúde, ampliando a consciência sobre saúde
coletiva e responsabilidade.
Para os acadêmicos do curso de engenharia química envolvidos nesta
atividade de extensão, a possibilidade de atuar junto a sociedade e de expor os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, proporcionou um grande avanço na sua
formação pessoal, e social.
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INCIDÊNCIA DO DIABETES MELLITUS NAS FAMÍLIAS PARTICIPANTES
DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SOCIEDADE

1- APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, o Diabetes Mellitus é
considerado uma das doenças que mais afetam o homem contemporâneo e
que acomete as populações de todo o mundo, independentemente de seu nível
de desenvolvimento econômico e social. Esta doença requer educação
permanente do paciente para o autocuidado visando prevenir as complicações
agudas e reduzir o risco de complicações crônicas em longo prazo
(AMERICAN DIABETES ASSOCIOATION, 2004).
A educação em saúde aos diabéticos pode colaborar tanto para
melhorar o controle metabólico da doença quanto contribuir para que pacientes
e familiares mantenham a sua qualidade de vida no decorrer do processo
saúde-doença (CAZARINI RP, ZANETTI ML et al, 2002).
A atenção em diabetes e às suas complicações constitui prioridade para
a saúde pública mundial. Nessa direção, a prevenção em diabetes mellitus
deve ser realizada nos diferentes níveis de atendimento à saúde, mediante a
detecção de indivíduos em risco – prevenção primária, identificação de casos
não diagnosticados – prevenção secundária, e pelo tratamento dos indivíduos
já afetados pela doença visando prevenir complicações agudas e crônicas –
prevenção terciária (MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR), 2004).
É importante ressaltar a necessidade de acompanhamento, de apoio e
de seguimento contínuo do paciente por uma equipe multiprofissional de
saúde, pois quando os pacientes são acompanhados de forma sistemática é
possível prevenir e protelar as complicações crônicas durante a evolução do

Diabetes Mellitus.
No sentido de atuar junto à comunidade, o Projeto 21: Educação
Ambiental, Saúde e Sociedade, iniciou suas atividades em 2002, no bairro
Jaçanã e a partir de 2005, no bairro Jardim União junto as famílias que
residiam nas margens do Afluente Esquerdo do Ribeirão Quati Chico, ambos
coordenado inicialmente pela professora Elizabeth Maria Lazzarotto. O projeto
surgiu a partir do convite da presidente da Associação de Moradores do Bairro
Jardim Santa Maria, que ao tomar conhecimento da existência do Projeto 21:
Educação Ambiental, Saúde e Sociedade, solicitou que o mesmo fosse
desenvolvido junto os moradores ribeirinhos daquele bairro, entre as ruas
Cuiabá e Rio de Janeiro. A partir do convite, desenvolveu-se o Projeto
Vigilância Ambiental voltado especificamente para a realidade das famílias que
residiam no bairro Jardim Santa Maria.
Atualmente, o projeto conta com a participação de aproximadamente 80
acadêmicos do curso de enfermagem, odontologia e fisioterapia, sendo estes
do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano da graduação. A atuação dos mesmos junto às 23
famílias do bairro Jardim União cadastradas no projeto se dá por meio de visita
domiciliária, onde são realizadas orientações sobre educação em saúde e
ambiental, esclarecimentos sobre meio ambiente, ecossistema, preservação
ambiental, conservação dos rios e das nascentes, sobre a degradação do meio
ambiente e como ela ocasiona danos à vida do ser humano e do Planeta, qual
a importância do desenvolvimento sustentável, entre outras.
A visita domiciliária é um instrumento de trabalho que pode oferecer
cuidados/assistência de natureza preventiva, curativa, de reabilitação, ou de
controle de doenças crônicas (OHARA, SAITO, 2008). Nesse sentido os alunos
do projeto atuam na forma de ação preventiva, realizando educação em saúde.
A família pode ser considerada um contexto social nuclear no qual os
comportamentos, as ações e os hábitos de vida sofrem influência cíclica e
multivetorial. Desse modo, o contexto familiar influência fortemente o estado de
saúde de cada indivíduo e este, por sua vez, influência o modo pelo qual a
unidade familiar funciona. Nesse processo de influências recíprocas a família é
considerada como o grupo primário de relacionamento e articulação entre seus

membros, seja por laços biológicos, legais ou reais (POTTER PA, PERRY AG,
2004)
Como família, podemos dizer que, não existe um termo único capaz de
generalizar as concepções sobre esse grupamento, a família pode assumir
várias modalidades através dos tempos variando de acordo com o período
histórico, fatores sociais, econômicos, culturais e religiosos. A família pode ser
percebida como a união de pais, filhos, marido, esposa, sobrinhos, noras,
genros, etc. e cada família traz consigo conhecimentos próprios de sua cultura.
Além destes, podemos apontar que a saúde da família é um estado de
processo da pessoa como um todo e interação com o meio ambiente, ou seja,
o bom funcionamento familiar sofre influência direta da saúde de cada um de
seus membros (LAZZAROTTO, 2009).
Durante as visitas domiciliárias realizadas às famílias participantes do
Projeto 21: Educação Ambiental, Saúde e Sociedade, foi constatado através do
preenchimento do cadastro aplicado a cada família quando no inicio das
atividades, que elas não sabiam ou não tinham certeza se possuíam Diabetes
Mellitus, por não terem acesso regularmente ao exame e porque não procuram
as Unidades Básicas de Saúde enquanto se sentem “saudáveis”.
Dessa forma acreditamos ser de fundamental importância, identificar os
níveis glicêmicos desses sujeitos, diagnosticando a presença ou ausência do
Diabetes Mellitus. Promovendo informações adequadas para a prevenção e
tratamento.
A interdisciplinaridade ocorre no projeto, quando surge a necessidade de
se trabalhar em conjunto com os saberes de áreas como Enfermagem,
Odontologia e Fisioterapia, e a intersetorialidade quando a comunidade
acadêmica atua em parceria com a Unidade Básica de Saúde.
A interdisciplinaridade é um processo que entra em ação quando há
necessidade de se trabalhar questões preocupantes na sociedade, uma vez
que levam os profissionais da saúde a trabalhar em situações que exigem
flexibilidade, confiança, paciência, adaptação e aceitação de riscos e com isso,
aprendem a agir na diversidade e aceitar novos papéis. Fundamentalmente a
interdisciplinaridade exige dos profissionais da saúde uma autêntica vontade de

colaboração, a equipe como um todo, tem um maior impacto de suas ações do
que a atuação profissional de forma isolada (OHARA, SAITO 2008).
Portanto, a promoção de informações relacionadas ao Diabetes Mellitus
e qualquer esforço para realizar diagnósticos nas famílias do Projeto 21:
Educação Ambiental, Saúde e Sociedade que são mais carentes, aproxima o
conhecimento teórico ganho quanto universitários ao conhecimento prático
ganho junto a comunidade.
2. OBJETIVOS:
2.1 Geral:
2.2 Específicos:

2.1 Objetivo geral:

 Identificar os sujeitos com níveis glicêmicos alterados das famílias
participantes do projeto 21: Educação Ambiental, Saúde e Sociedade.

2.2 Objetivo específico:

 Verificar qual a incidência do Diabetes Mellitus nesta comunidade.
 Acompanhar os sujeitos com os níveis glicêmicos alterados.
 Promover informações adequadas através de um programa de educação
em diabetes em forma de cartilha, com foco na prevenção e tratamento
de diabetes mellitus para todas as famílias.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2011) diabetes do tipo 1
(insulino-dependente ou anteriormente juvenil) é caracterizado pela ausência
de síntese de insulina e o diabetes tipo 2 (anteriormente chamada de não

insulino-dependente diabetes ou adulto) tem sua origem na incapacidade do
organismo de utilizar eficazmente a insulina, que é muitas vezes resultado de
excesso de peso ou inatividade física. A diabetes gestacional corresponde a
uma hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gravidez.
O mundo está enfrentando uma verdadeira epidemia de Diabetes
Mellitus com uma prevalência para todos os grupos de idade e sexo, é
estimada em 2,8% em 2000 com projeção de 4,4% para 2030. As estimativas
são de que o número total de pessoas com Diabetes Mellitus aumentará de
171 milhões, para 366 milhões em 2030 (BEAGLEHOLE, R, 2004).
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica não transmissíveis, e a
inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes para essas
doenças, junto à dieta e uso de fumo. Não acarreta somente doenças e
sofrimentos pessoais, mas também representam custos economicamente
significativos, tanto para os indivíduos como para a sociedade, em vista das
sequelas que causam (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2002).
A cada ano, mais de 2 milhões de mortes, em todo o mundo, são
atribuídas à inatividade física e demais fatores de risco ligados ao estilo de vida
decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis (MINISTÉRIO PÚBLICO,
2002).
A atividade física reduz a morbimortalidade por doenças crônicodegenerativas, otimizando a saúde física e psicológica e a qualidade de vida do
indivíduo. É um meio importante para aumentar o gasto energético, a fim de se
balancear a ingestão de energia da alimentação e evitar doenças crônicodegenerativas e suas consequências. Atividade física é um fenômeno
complexo, que envolve qualquer movimento corpóreo que permita contração
muscular, incluindo atividades diárias, locomoção, cuidados pessoais, tempo
livre (atividade física não intencional), exercício e esporte (atividade física
intencional). (CASPERSEN CJ, PEREIRA MA et al, 2000).
O plano alimentar deve ser personalizado de acordo com a idade, sexo,
estado metabólico, situação biológica, atividade física, doenças intercorrentes,
hábitos socioculturais, situação econômica e disponibilidade dos alimentos na
região (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2002).
Deve-se fracionar as refeições, objetivando a distribuição harmônica dos
alimentos, evitando as grandes concentrações de carboidratos em cada

refeição, reduzindo assim, o risco de hipoglicemia e hiperglicemia. Para
diabetes mellitus tipo 1 deve realizar seis refeições ao dia (três grandes
refeições e três pequenas refeições); Já para o diabetes mellitus 2 deve
realizar de quatro a seis refeições ao dia (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2002).
Deve conter nessas refeições fibras alimentares como frutas, verduras,
legumes, leguminosas e cereais integrais, pois além de melhorar o trânsito
intestinal retardam o esvaziamento gástrico, proporcionando maior saciedade.
Evitando alimentos ricos em gordura saturada e colesterol como carne de
porco, linguiça, miúdos, vísceras, pele de frango, gema de ovo, manteiga,
creme de leite, chocolate, frituras, carboidratos entre outros. É importantíssimo
reduzir o consumo diário de sal, moderando o uso durante o preparo das
refeições.
O pé diabético é uma das complicações mais devastadoras do Diabetes
Mellitus, sendo responsável por 50 a 70% das amputações não traumáticas, 15
vezes mais frequentes entre indivíduos diabéticos, além de concorrer por 50%
das internações hospitalares (MINISTÉRIO PÚBLICO, 2002).
O Diabetes Mellitus induz a neuropatia diabética, que atua como fator
para o desenvolvimento das úlceras nos pés, através da insensibilidade e
principalmente, quando associada a deformidades. As úlceras complicam-se
quando associadas à doença vascular periférica e infecção, presentes em torno
de 20% das lesões, colocando o paciente em risco de amputação e até de vida
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
Ainda, segundo o Ministério da Saúde (2004) o uso de calçados
inadequados, baixa acuidade visual, inacessibilidade ao sistema de saúde,
fatores que contribuem como tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia,
micoses, bolhas, rachaduras, fissuras, unhas encravadas aumentando o risco
de amputações.
A OMS (Organização Mundial de Saúde, 2002) estima que após 15 anos
do aparecimento do Diabetes Mellitus, 2% dos indivíduos acometidos
apresentarão cegueira, 10% problemas visuais graves, 30% a 45% algum grau
de retinopatia, 10% a 20% de nefropatia, 20% a 35% de neuropatia e 10% a
25%, de doenças cardiovasculares (OMS, 2002; OPAS,2004).
A Política Nacional de Promoção da Saúde tem como objetivo melhorar
a qualidade de vida e prevenir a vulnerabilidade e os riscos de doenças, pois

existem os fatores determinantes e condicionantes. Então, pode-se dizer que o
sucesso de sua execução está diretamente ligado ao desempenho da equipe
multiprofissional com o objetivo de diagnosticar e acompanhar famílias de baixa
renda em relação à atenção ao diabetes.
O Ministério da Saúde desenvolveu o plano Nacional de Reorganização
da Atenção ao Diabetes Mellitus ( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). A primeira
fase do plano foi à realização de campanha nacional de rastreamento na
comunidade para detecção do DM, conduzida entre março e abril de 2001. A
população alvo foram adultos com 40 anos de idade ou mais e usuários do
(SUS) Sistema Único de Saúde ( BARBOSA RB, 2001).
Os resultados permitiram avaliar o rendimento do programa e o custo
por caso detectado, os valores encontrados são relativamente baixos se
considerado o montante gasto com as complicações do Diabetes Mellitus no
Brasil. Além disso, a proporção de casos detectados da doença em relação aos
indivíduos testados aponta para um expressivo rendimento clínico em
comparação

a

outros

programas

de

rastreamento

em

populações

assintomáticas consagrados em medicina preventiva.
Nesta direção, acredita-se que oferecendo as famílias do Projeto
21: Educação ambiental, Saúde e Sociedade o diagnóstico dos níveis
glicêmicos alterados e o acompanhamento das famílias promovendo
informações em relação ao Diabetes Mellitus, através do centro de extensão
universitária irá beneficiar ainda mais esta população e estará efetivando o
plano Nacional de Reorganização da Atenção ao Diabetes Mellitus do
Ministério da Saúde.

4. INTERRELAÇÃO COM O ENSINO E A PESQUISA

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define a
educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 207, determina que as
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão (RUNIERI,1997).
Os programas de extensão universitária desvelam a importância de sua
existência na relação estabelecida entre instituição e sociedade, consolidandose através da aproximação e troca de conhecimentos e experiências entre
professores,alunos e população, pela possibilidade de desenvolvimento de
processos de ensino-aprendizagem a partir de práticas cotidianas coadunadas
com o ensino e pesquisa e, especialmente, pelo fato de propiciar o confronto
da teoria com o mundo real de necessidades e desejos. Na área da saúde,
assumem particular importância na medida em que se integram à rede
assistencial e podem servir de espaço diferenciado para novas experiências
voltadas à humanização, ao cuidado e à qualificação da atenção à saúde
(HUPFFER , BEMVENUTI, 2003).
No âmbito da Saúde Coletiva, os chamados “modelos tecnoassistenciais” têm sido objeto de estudos e de intensos debates no campo, e
experiências e práticas inovadoras têm sido desenvolvidas no Brasil,
principalmente a partir do processo de municipalização dos serviços nos anos
90. Em todo o país, foram apresentadas e desenvolvidas uma gama de novas
propostas, modelos e estratégias, tais como Sistemas Locais de Saúde,
Cidades Saudáveis, Em Defesa da Vida, Vigilância da Saúde e, mais
recentemente, programas do Governo Federal e Saúde da Família (TEIXEIRA,
BODSTEIN, 2002).
O Programa Interdisciplinar de Promoção e Atenção à Saúde (PIPAS) da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Trata-se de um processo
inicial, exploratório, visando analisar e compreender o papel desse programa
de extensão na formação dos alunos de diversos cursos dessa instituição e sua
inserção como um importante locus de atenção à saúde no município, tendo
sua diretriz, o acolhimento, como norteador dessa análise (Azevedo, 2005).
As principais atividades de atenção à saúde desenvolvidas no PIPAS
são entrevistas de acolhimento, intervenções na área da psicologia, inclusive
com atendimento especializado a crianças e adolescentes em situação de
violência, consultas de enfermagem, atenção nutricional e ações de promoção
à saúde,

principalmente através de atividades em grupo. Oferece também

cursos abertos à comunidade, atuando em creches, escolas e hospitais do
município.

Segundo Meneghel et al (2003) apontou como principais motivos de
atendimento no PIPAS hipertensão arterial, depressão e diabetes mellitus.
Contudo é evidente a importância da atividade de extensão em âmbito social,
pois além de oferecer conhecimentos práticos aos acadêmicos, a população de
beneficia de forma satisfatória.
Trata-se de uma missão complexa e de extrema relevância não só para
o programa em si, mas para a própria universidade que assumiu como seus
princípios a formação integral da pessoa humana, sua capacitação ao exercício
profissional e atuação solidária para o desenvolvimento de toda a sociedade.
Um desafio que se coloca a todos como aos gestores, professores, alunos e
trabalhadores da saúde.
Sendo assim, durante a execução das atividades, os acadêmicos terão
um conhecimento mais aprofundado sobre a Diabetes Mellitus junto à
comunidade que a possui, em todas as áreas de aprendizagem, como os
enfermeiros, fisioterapeutas, odontólogos, cada um com sua especificidade,
colocando em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e poderam
vivenciar

junto com a população ribeirinha as realidades encontradas em

relação as condições de vida precária e também até onde a doença pode
prejudica-los. Além de que, os acadêmicos deveram trabalhar em equipe,
tendo a percepção multidisciplinar tão importante e eficaz na Diabetes Mellitus.

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa relacionada à identificação dos níveis glicêmicos das famílias
do projeto se dará através de exame glicêmico que inicialmente ocorrerá em
todos os sujeitos das famílias, identificando aqueles que estiverem em zonas
de risco e até mesmo aqueles que já ultrapassaram os limites.
Após o diagnóstico, será realizado um questionário semi-estruturado,
elaborado no primeiro mês de vigência do projeto, sobre supervisão da
coordenadora, que terá o objetivo de identificar quais medidas que são
tomadas pelas famílias, para que ocorra a prevenção e o tratamento do sujeito
diabético. Buscando relatar quais são as principais queixas desses sujeitos, se
há

outras

complicações

advindas

do

diabetes,

dúvidas

quanto

ao

armazenamento e utilização dos medicamentos. Assim este questionário
atenderá a um amplo espectro.
Uma cartilha informativa será criada e distribuída para as famílias, para
que ocorra a promoção e prevenção do Diabetes Mellitus para todas as
famílias, com orientações sobre alimentação adequada, como deve proceder à
utilização de medicamentos e como armazená-los, como a insulina, com
aspectos relacionados à manutenção da higiene bucal em relação ao diabetes
de maneira correta, quais os efeitos dos exercícios físicos e como devem ser
realizados. São fórmulas para aumentar a qualidade de vida desses sujeitos.
Os acadêmicos participantes do projeto deverão realizar seminários com
os temas propostos na cartilha durante as reuniões mensais do projeto, sendo
que os acadêmicos de enfermagem deverão apresentar sobre o tema
pertinente ao curso, como os acadêmicos de fisioterapia e odontologia com
seus respectivos assuntos. Desta forma haverá a promoção de informações
destas diversas áreas para todos os acadêmicos participantes.
Os sujeitos terão acompanhamento durante todo o projeto. Os
resultados obtidos através dos exames realizados no início do projeto, junto
com os questionários aplicados, serão tabulados e sendo assim verificando a
incidência do Diabetes Mellitus nesta comunidade.
Através das análises dos dados obtidos e a conclusão, os resultados da
pesquisa serão divulgados, que deverá ser realizado inicialmente para os
próprios participantes do Projeto 21: Educação Ambiental, Saúde e Sociedade,
e posteriormente para comunidade acadêmica em eventos locais e estaduais,
também a publicação de artigos e elaboração de capítulo de livro.
Entende-se que todas as ações realizadas na extensão e no ensino
permitem a pesquisa, dessa forma, o Projeto 21: Educação Ambiental, Saúde e
Sociedade contribui gerando conhecimento. Essa produção de conhecimento
será retornada aos acadêmicos do projeto, as famílias, a associação de
moradores e a instituição de ensino que participa do projeto.
Atuação do bolsista: ocorrerá, num primeiro momento, a identificação
dos níveis glicêmicos de todos os integrantes das famílias, logo após ocorrerá
à identificação dos sujeitos portadores e os de risco, e elaboração do
questionário semi-estruturado juntamente com o coordenador do projeto. E

também será elaborado uma cartilha informativa.
Em um segundo momento, o bolsista e demais alunos participantes do
projeto aplicarão este questionário nas famílias. Após o término do questionário
serão distribuídas as cartilhas informativas para esses sujeitos, e a partir disso
ocorrerá o acompanhamento mensal específico para todas as famílias,
principalmente para os portadores de níveis mais altos de glicemia.
No terceiro momento, os acadêmicos participantes do Projeto 21:
Educação Ambiental, Saúde e Sociedade, junto com o acadêmico bolsista,
deverão apresentar seminários nas reuniões mensais do projeto, cada curso
com um tema específico contido na cartilha distribuída para as famílias.
E por fim os dados obtidos serão analisados e apresentados inicialmente
para os participantes do Projeto 21: Educação Ambiental, Saúde e Sociedade e
logo após pra o restante da comunidade.
Quanto às famílias participantes do projeto
O objeto do presente estudo é identificar os níveis glicêmicos das 23
famílias participantes do Projeto 21: Educação Ambiental, Saúde e Sociedade,
diagnosticando os portadores dela e aqueles que estão na zona de risco.
As ações, somadas as orientações e aos exames que deverão ser
realizados nas famílias, configuram-se no resultado esperado, que é a
transformação de hábitos e atitudes das famílias frente à alimentação, higiene,
utilização de medicamentos, exercícios físicos entre outros, com reflexos na
diminuição de doenças crônicas como o Diabetes Mellitus e também o
tratamento do mesmo. A inserção da universidade na comunidade visa o
aprendizado mútuo da educação em saúde, permeando todo o processo por
ações de inter e trans disciplinares.
Quanto ao bolsista e os acadêmicos inseridos no projeto
Inicialmente realizar o diagnóstico dos níveis glicêmicos nos sujeitos
das famílias, identificando as alterações de cada família participante do projeto.
A aplicação do questionário semi-estruturado identificando o perfil desses
sujeitos. A inclusão de hábitos alimentares, de higiene, cuidado no uso de
medicações e exercícios físicos, através da cartilha, refletindo nos níveis
glicêmicos, compreendendo os riscos que vem junto com o Diabetes Mellitus.

Posteriormente será realizada a tabulação e a análise dos dados sendo
divulgados para os acadêmicos do projeto bem como comunidade externa
através de apresentação em eventos e artigos científicos.
Os acadêmicos participantes do projeto poderão ter contato com o
conhecimento mais aprofundado sobre Diabetes Mellitus, uma vez que, ao
diagnosticar os níveis glicêmicos deverão promover informações pertinentes
como alimentação adequada, exercícios físicos, além de realizar seminários. O
aluno, assim, troca saberes com as famílias, e o projeto contribui então
enquanto ensino na difusão do conhecimento entre os acadêmicos e a
comunidade, gerando produção de conhecimento.
O aluno desenvolverá, também, conhecimento sobre pesquisa, ao
realizar pesquisas sobre os assuntos impostos na cartilha, análise dos dados
encontrados, procedendo com a sua tabulação, análise estatística para
construção de artigos para serem apresentados e publicados em eventos
municipais, regionais e nacionais, bem como a elaboração de capítulos de
livros que são publicados anualmente pelo Projeto 21: Educação Ambiental,
Saúde e Sociedade.
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RESUMO

O leite materno é o alimento ideal para recém-nascidos. Estudos demonstram
a influência da escolaridade, idade materna e práticas associadas ao parto e
nascimento no aleitamento materno. Os profissionais de saúde devem assumir uma
postura de educadores, buscando devolver à mulher sua autoconfiança para viver a
gestação e o puerpério. A atenção à mulher e à criança no puerpério deve ser capaz
de intervir precocemente, garantindo o cuidado que é pressuposto básico dos
programas de atenção à saúde. Algumas características da mulher estão associadas
ao maior risco de introdução precoce de outros alimentos com isso justifica-se o
interesse em conhecer o perfil das mulheres atendidas no HUOP para intervir
precocemente nas suas dificuldades. O objetivo do presente estudo que faz parte de
.

1

Coordenadora do projeto de extensão, docente do curso de Medicina, CCMF, Campus Cascavel.
Mestre docente do curso de Fisioterapia, CCBS, Campus Cascavel helenarasbm@hotmail.com
3
Enfermeira coordenadora do banco de leite do HUOP.
4
Enfermeira chefe da maternidade do HUOP.
5
Enfermeira do HUOP.
6
Discente do curso de fisioterapia, CCBS, Campus Cascavel, mah_falcade@hotmail.com.
7
Discente do curso de fisioterapia, CCBS, Campus Cascavel, maryyboaretto@hotmail.com.
2

um projeto de extensão foi analisar o perfil das puérperas internadas no alojamento
conjunto da maternidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e sua relação
com as dificuldades na amamentação. O projeto foi desenvolvido no setor de
Maternidade do HUOP. Participaram do projeto puérperas internadas no HUOP nos
dias de coleta, já amamentando e que se encaixavam nos critérios de inclusão.
Ocorreram 506 partos no HUOP, sendo que foram selecionadas 238 puérperas com
média de idade de 25,09. A maioria das mulheres eram casadas (55,04%), 34,87%
tinham o ensino médio completo, 42,86% eram do lar, 236 mulheres realizaram prénatal e 62,18% dos partos foram de forma natural. Assim vemos que uma grande
parte das mulheres realizou o pré-natal durante a gestação, porém somente um
terço das mesmas recebeu algum tipo de orientação em relação à amamentação no
puerpério, mostrando que as ações do projeto tem possibilitado quantificar aspectos
relacionados às condições do aleitamento materno e a eficácia da mamada.
INTRODUÇÃO

O leite materno é o alimento ideal para o desenvolvimento saudável de
recém-nascidos, contribui para redução da mortalidade infantil e tem importantes
efeitos sobre a saúde da mãe (TOMA e REA, 2008).
No Brasil, estudos recentes têm demonstrado a influência de fatores como
escolaridade e idade maternas e práticas associadas ao parto e nascimento sobre a
incidência e duração do aleitamento materno. Historicamente, a prática da
amamentação

encontra-se

comportamentos sociais,

condicionada

a

diferentes

fatores,

tais

como

interesses comerciais e conhecimentos científicos

(ALMEIDA, 1999). Sendo que a experiência prévia da mulher com aleitamento,
também tem influência na duração do aleitamento materno exclusivo (FALEIROS,
TREZZA e CARANDINA, 2006).
Considerando o pré-natal e nascimento como momentos únicos para cada
mulher, os profissionais de saúde devem assumir a postura de educadores que
compartilham saberes, buscando devolver à mulher sua autoconfiança para viver a
gestação, o parto e o puerpério (RIOS, 2007).
Aparentemente, está havendo uma falha nas ações educativas durante o prénatal, pois parece paradoxal que a mulher, ao passar por uma gestação sem
complicação e frequentando o pré-natal, chegue ao último mês demonstrando falta
de conhecimento sobre alterações advindas da gravidez e despreparo para vivenciar
o parto (RIOS, 2007).
A atenção à mulher e à criança no puerpério deve ser capaz de intervir
precocemente, acolhendo e dando escuta à mulher sobre as dificuldades do início

desta prática, suas expectativas e desejos, não só em relação à amamentação, mas
a outros aspectos de sua vida, garantindo a integralidade da atenção que é
pressuposto básico dos programas de atenção à saúde da mulher e da criança. Esta
abordagem em grande parte dos casos já é suficiente para auxiliar a mulher a
superar os obstáculos deste momento, devendo ser acompanhada de orientação
adequada sobre o manejo da lactação, segundo a especificidade de cada caso
(DAMIÃO, 2008).
Algumas características da mulher estão associadas ao maior risco de
introdução precoce de outros alimentos com isso justifica-se o interesse em
conhecer o perfil das mulheres atendidas no HUOP para intervir precocemente nas
suas dificuldades.
O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil das puérperas internadas no
alojamento conjunto da maternidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná e
sua relação com as dificuldades na amamentação.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo observacional, de caráter transversal, realizado no
setor de Maternidade do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) na
cidade de Cascavel – PR.
Participaram deste estudo puérperas que se encontravam internadas no
alojamento conjunto do HUOP nos dias de coleta, já estavam amamentando e se
encaixavam nos critérios de inclusão: não apresentaram intercorrências durante ou
após o parto que impossibilitasse a amamentação, realizaram o parto no HUOP,
cujos recém- nascidos não apresentasse doença congênita.
Não foram incluídas na amostra puérperas com distúrbios psicológicos que as
impediam de responder o questionário, as soropositivo para HIV e os recémnascidos com idade gestacional (IG) inferior a 37 semanas, apgar de 5º minuto
menor que 8 e peso ao nascer menor que 2000 gramas.
Inicialmente as voluntárias receberam todos os esclarecimentos referentes à
realização da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
Unioeste. Parecer 601/2010 - CEP.
Os dados foram coletados através de um formulário elaborado para o estudo,

contendo dados referentes ao grau de instrução das mães, dados do pré-natal,
dados do parto, histórico obstétrico, amamentação atual e anteriores e dados do
bebê, aplicado em forma de entrevista a puérpera na ala de Maternidade do HUOP.
As ações foram e ainda são realizadas em dois momentos: durante o período de
internamento pós-parto imediato, no alojamento conjunto da maternidade e na alta
hospitalar, sendo mais uma estratégia para proteção, incentivo e promoção do
aleitamento. Todos os dados foram lançados em uma planilha do programa Excel 7.0
(Microsoft®), e posteriormente analisados em termos de freqüências relativas e
absolutas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de coleta, ocorreram 506 partos no HUOP. Após considerados os
critérios de inclusão e não inclusão na amostra, foram selecionadas 238 puérperas
com média de idade de 25,09 (com desvio padrão de ±6,77 anos), sendo a mãe
mais nova de 14 anos e a mãe mais velha 51 anos.
A maioria das mulheres eram casadas, 131 mães (55,04%), seguido por 65
solteiras (27,31%), 33 em união estável (13,87%), 4 separadas ou divorciadas
(1,68%) e 2,10% outros.
Em relação a escolaridade a maioria das mulheres tinham o ensino médio
completo, 83 mães (34,87%), seguido por 69 mãe que tinham apenas o ensino
fundamental completo (29%), 29 não completaram o ensino fundamental (12,18%),
15 não completaram o ensino médio (6,31%), 11 tinham ensino superior (4,62%),
uma parcela muito pequena era analfabeta 2 mulheres (0,84%) e 29 (12,18%)
pessoas não responderam sobre o grau de instrução.
Sobre a profissão 102 mulheres disseram que eram do lar (42,86%), 62 eram
assalariadas (26,05%), autônomas e estudantes totalizaram 10 pessoas cada
(4,20% cada) e ainda 54 pessoas responderam outros (22,69%).
Do total de 238 puérperas, 236 realizaram pré-natal e apenas 2 não fizeram
consultas durante a gestação. Destas 236 (99,16%) que fizeram o pré-natal, 165
(69,91%) não receberam nenhuma orientação sobre amamentação e 71 (30,09%)
foram orientação em relação da importância da amamentação e a forma correta da
mesma.
Das 165 mulheres que receberam orientação 106 (64,24%) delas relataram

não sentir dificuldades na amamentação e apenas 59 (35,76%) ainda tinham
dificuldades e ou dúvidas sobre a amamentação.
Das 71 que não tinham sido orientação no pré-natal 51 (71,83%) não
apresentavam dificuldades para amamentar e 20 (28,17%) delas ainda tinham
dificuldades.
Entre as 79 mães que apresentavam dificuldades a maioria delas, 26
(32,91%), tinha o ensino médio completo, seguido de 24 (30,38%) mães que tinham
o ensino fundamental completo, 7 (8,86%) tinham o ensino médio incompleto e 7
(8,86%) tinham o ensino fundamental completo, 5 (6,33%) tinham o ensino superior
e 10 (12,66%) delas não responderam o grau de instrução.
Já das 157 mulheres que não tinham dificuldades com o manejo da
amamentação a maioria tinha também o ensino médio completo 55 (35,03%), 45
(28,66%) tinham o ensino fundamental completo, seguido de 21 (13,37%) com
ensino fundamental incompleto, 8 (59,95%) com ensino médio também incompleto, 2
(12,7%) sem instruções e 20 (12,74%) não responderam sobre seu grau de
instrução.
Dos 238 partos estudados 148 (62,18%) foram de forma natural e 90
(37,82%) foram cesáreas. Dos 148 partos normais 46 (31,08%) mulheres tinham o
ensino fundamental completo, 45 (30,40%) tinham o ensino médio completo, 21
(14,19%) o ensino fundamental incompleto, 12 (8,11%) o ensino médio incompleto, 5
(3,38%) o ensino superior e 19 (12,84%) não responderam sobre o grau de
instrução. Entre as 90 cesáreas 38 (42,22%) tinham o ensino médio completo, 23
(25,56%) o fundamental completo, 8 (8,89%) o fundamental incompleto, 6 (6,67%) o
nível superior, 3 (3,34%) o ensino médio incompleto, 2 (2,22%) sem instrução e 10
(11,1%) não responderam.

CONCLUSÃO

Pudemos ver que apesar de quase todas as mulheres terem realizado o prénatal durante a gestação somente um terço das mesmas receberam algum tipo de
orientação em relação à amamentação no puerpério. Sabemos, portanto que essas
mães se encontram despreparadas para exercer a tarefa de amamentar.
Assim mesmo poucas mães demonstraram alguma dificuldade com tal
atividade, pois durante o internamento na maternidade do HUOP elas recebem todas

as orientações e ajuda para amamentar o seu bebê, tendo certeza que ao momento
da alta está mãe já terá sanado suas dúvidas e estará confiante para em casa
manter a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida do seu filho. O que nos
mostra que as ações do projeto têm possibilitado quantificar aspectos relacionados
às condições do aleitamento materno e a eficácia da mamada.
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Modalidade: Comunicação Oral
Resumo:A prática regular de atividade física para crianças e adolescentes
tornou-se reconhecida e valorizada pela comunidade científica em diversos
estudos comprobatórios de sua importância e benefícios para a vida dos
jovens. Dentre as práticas de atividades físicas para crianças e adolescentes a
iniciação aos esportes, historicamente, apresentou-se como uma estratégia
importante no desenvolvimento integral dos jovens em relação a sua saúde.
Desta forma, o projeto de extensão denominado “Iniciação Esportiva Universal:
um meio para a promoção da saúde de crianças e adolescentes” visa
principalmente promover práticas de iniciação esportiva que estimulem a
Promoção da Saúde de crianças e adolescentes do Município de Marechal
Cândido Rondon – PR. Além disso, o referido projeto proporciona aos
acadêmicos do Curso de Educação Física da UNIOESTE uma oportunidade de
vivenciar práticas pedagógicas para o ensino da iniciação esportiva. No projeto
foram atendidas em torno de 400 crianças e adolescentes na faixa etária
compreendida entre 8 e 12 anos com práticas de atividades pertinentes a
diversas modalidades esportivas em duas sessões semanais com duração de
60 minutos. Neste sentido, observou-se que os participantes do referido projeto
tem disfrutado dos diversos benefícios que a prática esportiva regular e
sistematizada pode oportunizar na expectativa de promover a Saúde e
melhoria da qualidade de vidados jovens atendidos.
Palavras -Chave: iniciação esportiva universal; promoção da saúde; crianças e
adolescentes.
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INTRODUÇÃO
A prática regular de atividade física para crianças e adolescentes vem
sendo reconhecida e valorizada pela comunidade científica em estudos que
comprovam a sua importância e os benefícios para a vida dos jovens. Neste
viés, Matsudo et al. (2003) afirmaram que a promoção da prática de atividade
física na infância e na adolescência significa estabelecer uma base sólida para
a redução da prevalência do sedentarismo na idade adulta, contribuindo para a
“construção de saúde”. Além disso, alertaram que a prevenção de um estilo de
vida sedentário na infância é mais adequada do que tentar revertê-los na idade
adulta, destacando que dentre os benefícios de uma boa aptidão física
estariam um melhor controle da pressão arterial; aumento da sensibilidade à
insulina; melhor funcionamento das articulações, do perfil lipídico, da força
muscular e melhor densidade óssea, aumento da força, velocidade, agilidade,
flexibilidade e mesmo melhoria da potência aeróbica e anaeróbica.
Matsudo et al. (2003) e Farias Júnior e Silva (2008) destacaram ainda a
sua importância nos aspectos psicossociais, dentre eles controle da ansiedade
e depressão, redução do estresse, elevação da autoestima, melhoria da
autoimagem, promoção da integração e socialização entre os jovens.
Desta forma, compactuando com a necessidade da promoção da prática
da atividade física para crianças e adolescentes o presente projeto terá como
alicerce teórico e metodológico o esporte como meio da Promoção da Saúde
dos jovens, partindo como base a iniciação esportiva. A iniciação esportiva de
acordo com Santana (2005) é o período no qual a criança começa a aprender,
de forma específica, a prática de um ou vários esportes e o objetivo imediato é
dar continuidade ao desenvolvimento da criança de forma integral, não
implicando em competições regulares.
As constantes e numerosas publicações sobre treinamento referem-se,
na maioria, aos atletas de elite e pouco se discutindo raríssimas vezes e sobre
programas de treinamento elaborados especificamente para crianças. Nesta
perspectiva, Greco e Benda (1998) e Kroger e Roth (2002), em suas
publicações, propõem uma metodologia de ensino-aprendizagem-treinamento
com adequações e características especificas para crianças e adolescentes,
enfatizando uma formação generalizada e integral por meio do esporte, na
expectativa de à formação esportiva dos indivíduos como hábito saudável.
Kroger e Roth (2002) propuseram a abordagem da Escola da Bola como
uma metodologia adequada neste processo de ensino, a medida que resgata
atividades que as crianças vivenciavam nas ruas, parques e praças num
passado não tão distante, em que a convivência com as demais crianças
possibilitava vivências de inúmeras experiências motoras, cognitivas e sociais.
Além disso, os autores ressaltaram que as crianças deveriam primeiramente
aprender somente a jogar com liberdade, reconhecer e perceber situações de
forma correta e compreendê-las desde o ponto de vista tático.
A proposta metodológica da Escola da Bola está estruturada e
alicerçada por três pilares, ou seja, jogos orientados para a situação,
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orientação para as capacidades coordenativas e orientação para as
habilidades, possibilitando as crianças experimentar de forma rica e variada,
diferentes alternativas de movimento sem pressões psicológicas e,
fundamentalmente, sem ser submetidas aos modelos ou parâmetros de
rendimento consagrados pelos e para os adultos, tornando a prática esportiva
um hábito contínuo em sua vida.
Nesta perspectiva, o presente artigo tem como objetivo apresentar as
estratégias de desenvolvimento do projeto de extensão denominado Iniciação
Esportiva Universal: um meio para a promoção da saúde de crianças e
adolescentes.
METODOLOGIA
O presente projeto de extensão foi financiado pelo Ministério da
Educação, atendido pelo Edital n. 05, PROEXT 2010 MEC/SESu. O seu
desenvolvimento ocorreu no município de Marechal Cândido Rondon –PR,
sendo desenvolvido por quatro docentes e onze discentes do Curso de
Educação Física da UNIOESTE e contemplou nas suas especificidades a
habilitação de Licenciatura e Bacharelado. Desta forma, em relação ao ensino
possibilitou uma interdisciplinaridade processual, oportunizando disciplinas do
curso relacionadas ao esporte como meio de Promoção da Saúde da
população.
Por sua vez, em relação à pesquisa, oportunizou aos acadêmicos do
curso de Educação Física da UNIOESTE uma oportunidade de executar numa
relação teórico-prático os conhecimentos adquiridos nas atividades de
pesquisa do projeto durante as reuniões do Grupo de Pesquisa do projeto que
acontecerão com frequência semanal para discutir e refletir as propostas
metodológicas da ação de extensão e sua linha pedagógica adotada.
Infelizmente, os estudos e resultados do projeto de extensão para a publicação
em periódicos nacionais e internacionais, tendo em vista que a demora
excessiva de aquisição de material esportivo adequado para as atividades
comprometeram o desenvolvimento das capacidades coordenativas e
habilidades dos participantes do projeto, inviabilizando a aplicação dos
possíveis testes de avaliação destes componentes.
Em relação à extensão, o projeto oportunizou e incentivou crianças e
adolescentes do município de Marechal Cândido Rondon para a prática da
iniciação esportiva, a medida que a fundamentação teórica apresentada
entende que o esporte pode ser um elemento fundamental para que jovens
possam ter uma vida mais saudável, tanto nos domínios físicos e biológicos
quanto nos afetivos, sociais e intelectuais.
No desenvolvimento do projeto, inicialmente, os acadêmicos
selecionados, no decorrer do mês de abril e maio de 2012 participaram de duas
reuniões semanais com duração de duas horas com intuito de capacitá-los
para a intervenção do projeto de extensão, em seguida formaram-se grupos de
estudo dos conteúdos específicos da iniciação esportiva universal e preparação
das aulas/sessões. Bem como a organização e planejamento das atividades
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que poderiam, eventualmente, auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos
relacionados ao projeto.
No decorrer do projeto foram desenvolvidas aulas duas vezes por
semana com duração de 1 hora cada, totalizando 2 horas semanais para 12
turmas da comunidade escolar da rede de ensino privada e pública do
município, divididas de acordo com a faixa etária, sendo distribuídas da
seguinte forma: turmas que envolveram crianças na faixa etária entre os 08 aos
10 anos e turmas que envolveram crianças na faixa etária entre os 11 aos 12
anos de idade, sendo que para cada turma foram disponibilizadas um total de
20 vagas.
As aulas foram desenvolvidas nas dependências do Complexo Esportivo
“Elói Lohmann” da UNIOESTE, além do Ginásio Clarindo Bortolon e o Ginásio
do Cemic situados em regiões distintas no município de Marechal Cândido
Rondon, disponibilizados por meio de parceria com a Secretaria de Esportes do
Município, sendo ministradas pelos acadêmicos selecionados e
supervisionadas pelos professores coordenadores do referido projeto.
Em cada aula/sessão era realizada uma parte inicial de preparação para
a prática com breve aquecimento corporal (elevação da frequência cardíaca),
por meio de jogos de perseguição e imitação, seguida de alongamento de
todos os segmentos do corpo. Na parte principal eram ministradas atividades
para o desenvolvimento das capacidades coordenativas e habilidades
inerentes a prática de várias modalidades esportivas, enquanto, na parte final
de cada aula/sessão serão desenvolvidas atividades de jogos para o
aprendizado das peças táticas de jogo, jogos para o desenvolvimento da
inteligência tática e estruturas funcionais inerentes na prática de diversas
modalidades esportivas.
RESULTADOS
Em relação aos resultados quantitativos, infelizmente, a falta de material
esportivo inviabilizou a realização de uma séria de atividades, especialmente
as atividades pertinentes ao desenvolvimento das capacidades coordenativas e
habilidades que exigiam um número significativo de bolas com circunferências
e cores diversificadas, além de outros materiais como cordas, cones, arcos,
entre outros. Assim, os testes inicialmente elencados para a avaliação do
desenvolvimento das capacidades coordenativas e habilidades não foram
possíveis de serem realizados, impedindo a verificação mais fidedigna dos
possíveis resultados.
Além disso, os testes pertinentes à avaliação do desenvolvimento das
capacidades táticas gerais não foram possíveis de serem aplicados, tendo em
vista que a filmadora e notebook necessários para tal realização também não
foram adquiridos em virtude dos tramites burocráticos e atrasos em licitações
junto ao órgão responsáveis pelo setor na Unioeste e a falta de equipamentos
similares no campus de Marechal Cândido Rondon.
Em relação aos resultados qualitativos deveria ser destacado o
aprendizado dos aos acadêmicos de ambas as habilitações do curso de
Educação Física, que puderem realizar uma aproximação real com o campo de
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atuação profissional e a convivência mútua com crianças e adolescentes das
mais classes sociais diversas. Além disso, deveria destacar os altos valores da
prática de atividades sistematicamente planejadas oportunizadas para as
crianças e adolescentes participantes do projeto, que, possivelmente,
oportunizaram vivências riquíssimas para o seu desenvolvimento integral como
cidadão por meio da prática esportiva que é um direito do cidadão segundo
nossa constituição.
CONSIDERAÇOES FINAIS
Pretende-se que o presente projeto haja uma articulação direta entre ensino,
pesquisa e extensão de forma que as ações práticas e teóricas fortaleçam a
aquisição dos objetivos propostos.
O presente projeto tem grande relevância acadêmica e social em virtude de
sua dimensão e forma de atuação, podendo contribuir de forma significativa na
formação dos acadêmicos de Educação Física e na vida, principalmente em
relação aos aspectos de saúde dos jovens participantes.
Sendo assim, em relação aos acadêmicos espera-se que estes estejam
capacitados nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal para
trabalhar com iniciação esportiva na perspectiva da promoção da saúde de
crianças e adolescentes. Em relação aos jovens participantes, espera-se que
estes tenham conhecimento suficiente para exercer com autonomia a prática
de atividades física, neste caso relacionado ao esporte como elemento para a
sua Promoção da Saúde e melhoria da qualidade de vida.
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INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE A TOXOPLASMOSE APLICADO AOS
ACADÊMICOS DE UMA UNIVERSIDADE NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR
Área Temática: Saúde
Uilian Simões1
Prof. Dr. Vanessa Yuri de Lima2
Modalidade:Pôster
Palavras-chave: Toxoplasma gondii; saúde pública; felídeos.
Resumo: Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose de ampla distribuição
geográfica. Sua disseminação ocorre por meio de fezes de felino infectado, com
liberação de oocistos que esporulam e se tornam infectantes depois de um a cinco
dias. Objetivos: Levantamento de dados, utilizando o inquérito epidemiológico para
buscar informações sobre o conhecimento das pessoas em relação à toxoplasmose.
Método: A elaboração e confecção das perguntas para o questionamento da
população foi à primeira etapa do projeto, sendo este encaminhado para o
CEP/PUCPR, o estudo abordou entrevistas que foram realizadas com 104
acadêmicos, de uma Universidade do oeste do Paraná no município de Toledo/PR.
Os dados coletados foram armazenados em planilhas do Excel, seguida pela
observação dos resultados e implantação de um programa de informação por meio
de folhetos. Resultados: Entre os entrevistados 67% desconhecem a doença,
destes 80% não sabe como se infecta. Sabendo-se que os hábitos alimentares é um
importante fator de risco de infecção, observou-se que 78% dos acadêmicos têm o
hábito de almoçar em restaurantes. A ingestão de alimentos crus, mal cozidos ou
assados ou mal higienizados, sendo uma das formas de infecção do parasito
(carnes, leite, legumes e verduras), através dos dados coletados foi observado que
10% da população acadêmica consome carnes cruas, sendo suíno 10%, bovina
40%, peixe 50% e legumes e verduras cruas com índices de 86% e 85%,
respectivamente. Conclusão: Está pesquisa ressalta a importância de se implantar
medidas de prevenção e orientação das pessoas relacionada à toxoplasmose,
diante do desconhecimento sobre o parasito e suas formas de infecção.
Referências: BOWMAN, Dwight D. et al. Parasitologia veterinária de Georgis.
Tradução de Cid Figueiredo e Thais H. Bittencourt Figueiredo. 8. ed. São Paulo:
Manole, 2006. p. 100-102.
CANTOS, G. A. et al. Toxoplasmose: ocorrência de anticorpos antitoxoplasma gondii
e diagnóstico. Rev. Ass. Med. Brasil, Florianópolis, v. 46, n. 4, p. 335-341, mar.
2000.
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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DE MODELOS DE CAPACITAÇÃO DE
ADOLESCENTES MULTIPLICADORES SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL

Área Temática: 06
Cynthia Borges de Moura1
Milena Calgaro; Samantha Larissa Torres2
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: educação sexual; adolescente; capacitação.
Resumo: A importância deste trabalho reside na necessidade de se estudar e
aprimorar ainda mais temas como DST, AIDS e gravidez entre adolescentes.
Observa-se maior necessidade de se elaborar estratégias para a atuação junto a
adolescentes multiplicadores sobre educação sexual. Assim como afirma Camargo
(2007) a adolescência é uma fase de aprendizagem, onde o adolescente mostra-se
mais aberto que os adultos à adoção de novos comportamentos, tornando-se público
prioritário para a educação para a saúde. OBJETIVOS: realizar um levantamento
bibliográfico sobre estratégias e procedimentos encontrados na literatura científica
brasileira sobre modelos de programas de educação sexual para adolescentes.
METODOLOGIA: realizada pesquisa bibliográfica com as palavras-chave
multiplicador adolescente, multiplicador e multiplicador sexual nas bases de dados
como o Portal de Pesquisa da CAPES, Lilacs, Scielo, BVS-enfermagem, BVS-Psi,
Google Acadêmico e Medline, abrangendo a produção dos últimos 10 anos.
RESULTADOS: Até o momento foram encontrados cinco artigos que abrangem o
assunto proposto, estes foram resumidos e comparados entre si. Por ora, percebese que não há um padrão nos métodos utilizados nos projetos desenvolvidos,
porém, a maioria utiliza como material o Manual do Multiplicador elaborado pelo
Ministério da Saúde.
Referências: CAMARGO, B. V. Aids, sexualidade e atitudes de adolescentes sobre
proteção contra o HIV. Revista de Saúde Pública, 2007.
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MEDIDA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL: UMA PROPOSTA DE AVALIAÇÃO
DE PACIENTES COM HEMIPLEGIA

Área Temática: Saúde

Carlos Eduardo de Albuquerque (Coordenador da Ação de Extensão)
Andréia Fiori, Camila Medina Vitti, Cindy Larissa Correia Cescon,
Danielly Fernandes Ferreira, Karina Maria Filipin, Pablo Daniel Quadros,
Thais Aparecida Canabarro dos Santos1

Modalidade: Comunicação Oral

Resumo: Os Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) são divididos, de acordo

com as características anátomo-patológicas: Isquêmicos - causados por
doença vascular primária, trombose ou embolia e Hemorrágicos.
Aproximadamente 75% dos AVC são isquêmicos e 25% hemorrágicos. O AVC
tem um impacto muito alto, tanto do ponto de vista pessoal, como familiar e
social. É a principal causa de morte em nosso país tem alta prevalência e alta
morbidade e é também causa de sequelas não traumáticas em adultos.
Atividades da Vida Diária (AVDS) compreendem desde as atividades
fundamentais para a sobrevivência ou atividades pessoais, às atividades que
exigem as habilidades sociais básicas (cozinhar, fazer compras e realizar
trabalhos domésticos). Os parâmetros para descrever ou mensurar o
desempenho da tarefa na AVD e no controle domiciliar são independência,
segurança e qualidade. O fisioterapeuta deve avaliá-los independentemente da
tarefa específica ou das tarefas a serem avaliadas. O desempenho da tarefa
que não é independente indica a necessidade de assistência por meio de
aparelhos, adaptações e/ou familiares cuidadores. Com a execução desse
1
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projeto pretende-se visualizar, através da pontuação da Medida da
Independência Funcional avaliar a independência dos pacientes com sequelas
de AVC, analisado a assimetria corporal, tendo em vista que quanto maior o
número de dificuldades que uma pessoa tem para realizar suas AVD, mais
severa é a sua incapacidade funcional.
Palavras-chave: Reabilitação; Hemiplegia; Independência.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde define o Acidente Vascular Cerebral
(AVC) como uma disfunção neurológica aguda, de origem vascular, com
sintomas e sinais correspondentes ao comprometimento de áreas focais do
cérebro. O déficit neurológico, transitório ou definitivo, por dano cerebral
secundário à lesão vascular, é denominado acidente vascular cerebral,
podendo se apresentar de formas variadas, ter diferentes manifestações
clínicas e etiologias diversas. A maioria dos sobreviventes exibe deficiências
neurológicas e incapacidades residuais significativas, o que faz do AVC a
primeira causa de incapacitação funcional do mundo ocidental (WHO, 1997).
Os AVC são classicamente divididos, de acordo com as características
anátomo-patológicas em Isquêmicos (AVCI): causados por doença vascular
primária, trombose ou embolia e Hemorrágicos (AVCH): divididos em
hemorragias

subaracnóideas

e

hemorragias

intraparenquimatosas.

Aproximadamente 75% dos AVC são isquêmicos e 25% hemorrágicos. O AVC
tem um impacto muito alto, tanto do ponto de vista pessoal, como familiar e
social. É a principal causa de morte em nosso país tem alta prevalência e alta
morbidade e é também causa de seqüelas não traumáticas em adultos. Após
sofrer um AVC, dentro de um período de um ano, aproximadamente 31% dos
doentes evoluem para óbito, 28% para déficit neurológico grave, 11% para
invalidez moderada, 11% para transitória e apenas 17% evoluem sem sequelas
(LESSA, 1999; GAGLIARDI, 2006).
O

fisioterapeuta

tem

como

objetivo

minimizar

os

efeitos

das

anormalidades do tônus muscular, manter uma amplitude de movimento para
impedir deformidades, reeducação de mobilidade nas atividades funcionais
básicas (mudanças de decúbito, sentar e transferências) promover a

conscientização corporal, estimulando o máximo possível o lado plégico
(paralisado), melhora do equilíbrio em pé e reeducação da marcha,
independência física, reforçar e facilitar a aprendizagem de habilidades
essenciais para a vida diária (LIANZA, 2007).
As atividades da vida diária compreendem desde as atividades
fundamentais para a sobrevivência ou atividades pessoais (comer, manter-se
aquecido, evitar perigos, manter a higiene pessoal), às atividades que exigem
as habilidades sociais básicas (cozinhar, fazer compras e realizar trabalhos
domésticos) (BOBATH, 1978).
A Medida de Independência Funcional (MIF) teve origem na década de
1980, e foi desenvolvida pelo Departamento de Reabilitação da Faculdade de
Medicina da Universidade do Estado de New York, em Buffalo. O projeto foi
patrocinado por órgãos públicos: o Instituto Nacional de Pesquisa para
deficientes e o Departamento de Educação do Governo Federal dos Estados
Unidos, e por entidades médicas: o Congresso Americano de Medicina de
Reabilitação e Academia Americana de Medicina e Reabilitação. A MIF foi
desenvolvida para avaliar pessoas sob o processo de reabilitação e traduzida
para a língua portuguesa no Brasil em 2000. A MIF não é um instrumento autoaplicado, portanto é necessário que avaliadores estejam devidamente treinados
e habilitados para sua aplicação. Seu objetivo primordial é avaliar de forma
quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização
de uma série de tarefas motoras e cognitivas de vida diária. Avalia as áreas de
alimentação, higiene, cuidados com a aparência, transferências, locomoção,
comunicação e cognição social, que inclui memória, integração social e
resolução de problemas. Na fisioterapia é fundamental avaliar o desempenho
funcional do paciente, o terapeuta observa tanto o processo quanto os
resultados, os padrões preferidos de movimento, sua estabilidade ou
instabilidade, a flexibilidade e a habilidade no aprendizado de novas estratégias
para compreender os comportamentos motores utilizados, e assim compensar
e alcançar os objetivos funcionais. A avaliação e o tratamento devem estar
intimamente relacionados, assim como o tratamento deve ser planejado e
continuado com bases em avaliações freqüentes e cuidadosas.

OBJETIVOS

Implementar a metodologia de funcionalidade através da Medida da
Independencia Funcional em pacientes com sequelas de acidente vascular
cerebral (AVC) – participantes do projeto de extensão:

MATERIAIS E MÉTODOS

As avaliações serão realizadas na Clínica de Fisioterapia, localizado na
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Cascavel.
O estudo será composto por pacientes acima de 38 anos, de ambos os sexos,
com diagnóstico de AVC.
A MIF verbal será aplicada com o paciente sentado frente ao terapeuta,
acompanhado de um familiar cuidador. A MIF é constituída de dezoito itens,
cada item tem uma pontuação máxima de sete (07) independência completa, e
uma cotação mínima de um (01) dependência total. A cotação do resultado
mais elevada é de 126 (independência completa) e a mais baixa é de 18
(dependência com ajuda total).
Os aspectos que serão verificados na avaliação estão descritos a seguir,
destacando o enfoque a ser dado: Alimentação - utilização dos utensílios
necessários para levar os alimentos à boca, mastigar e engolir a refeição já
devidamente preparada; Higiene pessoal - cuidados de apresentação e
aparência - escovar os dentes, pentear os cabelos, lavar as mãos, etc; Banho
ou limpeza do corpo - lavar, enxaguar e secar o corpo, desde o pescoço até os
pés (com exclusão das costas); Vestir a metade superior do corpo - colocar e
tirar roupa da cintura para cima; Vestir a metade inferior do corpo - Vestir-se e
despir-se da cintura para baixo; Utilização do vaso sanitário – realizar a higiene
perineal; Controle da urina - controle completo e intencional da diurese;
Controle das fezes - controle intencional e completo da defecação;
Transferências: leito, cadeira, cadeira de rodas; Transferência: vaso sanitário –
passar para o vaso sanitário e vice-versa; Transferência: banheira ou chuveiro entrar e sair da banheira e/ou do box do chuveiro; Locomoção - andar a partir
da posição de pé, ou utilizar uma cadeira de rodas, uma vez sentado, num piso
plano; Locomoção: escadas - subir e descer 12 a 14 degraus; Compreensão -

compreensão de uma comunicação visual ou auditiva; Expressão

- a

expressão clara da linguagem verbal e não verbal; Interação social - os
desempenhos

para acompanhar e participar com os outros nas situações

terapêuticas e sociais, isto representa a maneira como a pessoa lida com as
suas próprias necessidades e em simultâneo com as dos outros; Resolução
dos problemas da vida cotidiana - a tomada de decisões seguras, adaptadas
ao momento acerca das tarefas sociais, financeiras e pessoais e atividades
para

resolução

desses

problemas;

A

evidência

de

memória

inclui

reconhecimento de pessoas vistas com frequência, lembrança de rotinas
diárias e execução de tarefas sem necessidade de ser lembrado (RIBERTO,
2004).

A MIF pode ser dividida em motora, constituída dos treze primeiros itens
da avaliação, e MIF cognitiva, que abrange os cinco últimos itens. A MIF
cognitiva é um dos diferenciais deste instrumento de avaliação funcional, pois
as

atividades

nela

incluídas

costumam

ser

avaliadas

em

testes

neuropsicológicos (RIBERTO, 2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os parâmetros para descrever ou mensurar o desempenho da tarefa na
AVD e no controle domiciliar são independência, segurança e qualidade. O
fisioterapeuta deve avaliá-los independentemente da tarefa específica ou das
tarefas a serem avaliadas. O desempenho da tarefa que não é independente
indica a necessidade de assistência por meio de aparelhos, adaptações e/ou
familiares cuidadores. O desempenho da tarefa que é independente mas
inseguro por colocar o paciente em risco, indica a necessidade de familiar
cuidador para supervisão constante do paciente.
O desempenho da tarefa que é independente, mas limitado ou
inadequado em qualidade dos movimentos, restringe a participação adequada
do paciente, podendo colocá-lo em risco. O paciente deverá ser alertado e
estar em programa de reabilitação. Os déficits na independência da tarefa,
segurança e qualidade indicam a necessidade de intervenções da Fisioterapia.
O terapeuta, ao avaliar seu paciente, irá mapear o desempenho ocupacional,
através da análise da atividade realizada, corrigir o desempenho do paciente,

orientar o familiar cuidador, documentar os resultados e assim optar pelo
melhor método de intervenção para aquele paciente. Para tanto deve somar
instrumentos de mensuração funcional que possibilitem esse objetivo
terapêutico (YANG; GEORGE, 2005).
A MIF deverá ser considerada como o início do tratamento de
reabilitação, pois o terapeuta corrigindo o desempenho funcional apresentado,
dará inicio ao treino das atividades de vida diária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução desse projeto pretende-se visualizar, através da pontuação
da MIF motora vivenciada, o lado mais comprometido pelo AVC, principalmente
a assimetria corporal, mesmo nos pacientes com comprometimento do
hemicorpo não dominante, tendo em vista que quanto maior o número de
dificuldades que uma pessoa tem para realizar suas AVD, mais severa é a sua
incapacidade funcional.
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MELHOR IDADE EM MOVIMENTO: IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA
PREVENTIVA NA FLEXIBILIDADE DE IDOSAS
Área Temática: Saúde
Helenara Salvati Bertolossi Moreira1
Ana Paula Borges Brasil; Ana Paula Simm Gobo2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Envelhecimento; Exercício de alongamento muscular; Aptidão
física.
Resumo: O envelhecimento biológico é um fenômeno multifatorial que está
associado a mudanças que resultam na redução da eficácia de um conjunto de
processos fisiológicos. Dentre as alterações funcionais acentuadas pelo processo de
envelhecimento está o declínio da flexibilidade. Uma das principais formas de evitar,
minimizar e/ou reverter muitos dos declínios físicos, psicológicos e sociais
envelhecimento é a atividade física. Objetivando a promoção do ganho e/ou
manutenção da flexibilidade e amplitude de movimento, preservando a autonomia e
a capacidade funcional das idosas, em 2012, foi implantado o Projeto de Extensão
Melhor Idade em Movimento. O Projeto beneficia uma população de 33 idosas
residentes no Bairro Jardim União na Cidade de Cascavel – Paraná. Estas idosas
inicialmente são avaliadas quanto a sua flexibilidade, e após entram em um
programa de atividades com exercícios de alongamento e palestras preventivas. O
nível de flexibilidade desta população foi avaliado por meio do teste de sentar-ealcançar, com auxílio do banco de Wells e obtive-se uma média de 21,9 cm,
demonstrando que embora as idosas apresentem restrições elas estão com um bom
nível de flexibilidade quando comparadas a outros estudos com idosas sedentárias.
Ao mesmo tempo, muitos estudos tem demonstrado que idosas praticantes de
atividades física alcançam níveis ainda melhores de flexibilidade, bem como a
atenuação das adaptações evidentes com o envelhecimento. Assim, dada a
importância do exercício físico para esta população fica cada vez mais evidente a
importância de projetos que estimulem essa prática.
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INTRODUÇAO
Estudos demográficos têm mostrado o rápido e expressivo crescimento da
população idosa, resultado da diminuição progressiva das taxas de fecundidade e
mortalidade e do aumento da expectativa de vida das pessoas 1. Segundo
estimativas da OMS, até 2025 o Brasil será o sexto país do mundo em número de
idosos e, em 2050, os idosos deverão corresponder, a aproximadamente 19% da
população brasileira2,3.
O envelhecimento biológico é um fenômeno multifatorial que está associado a
profundas mudanças na atividade das células, tecidos e órgãos, como também com
a redução da eficácia de um conjunto de processos fisiológicos. À medida que o ser
humano envelhece a susceptibilidade as limitações físicas aumentam, uma vez que
funcionalmente ocorre um decréscimo do sistema neuromuscular, verificando-se a
perda de massa muscular, debilidade do sistema muscular, redução da flexibilidade,
da força, da resistência e da mobilidade articular, reduzindo assim, a capacidade
funcional de cada sistema do organismo humano. A partir dos 30 anos, o
desempenho funcional vai declinando pouco a pouco, ao longo dos anos, ocorrendo
o envelhecimento funcional, e podendo comprometer a qualidade de vida4,5,6.
Dentre as alterações funcionais acentuadas pelo processo de envelhecimento
está o declínio da flexibilidade, que pode ser definida como a amplitude de
movimentos que podem ser realizados em uma articulação/articulações, dentro dos
limites morfológicos, sem o risco de promover lesão. A flexibilidade consiste em um
dos fatores de maior importância na capacidade funcional dos idosos e na realização
de suas atividades de vida diária, havendo um mínimo requerido para que os idosos
possam vir a ter uma autonomia funcional7.
Sabe-se que a flexibilidade declina em média 20% a 50% entre 30 e 70 anos
e que grande parte do declínio dessas funções, parece estar relacionada com a
redução progressiva das demandas musculares ou falta de atividade física, pois a
diminuição do uso da musculatura pode resultar em certo grau de encurtamento
muscular, reduzindo assim a amplitude de movimento 8. Uma das principais formas
de evitar, minimizar e/ou reverter muitos dos declínios físicos, psicológicos e sociais
que frequentemente acompanham o envelhecimento é a atividade física 9. O bom
desempenho das variáveis resistência aeróbia e muscular, força e flexibilidade
podem ser alcançadas pela prática de atividade física regular. Pois ao contrário da
inatividade física que, juntamente com o envelhecimento, acelera o declínio das

variáveis e se torna um fator determinante para a queda da qualidade de vida na
velhice, a atividade física estimula a melhora destas variáveis10,8.
Grande parte das evidências epidemiológicas sustenta um efeito positivo do
envolvimento dos indivíduos em programas de atividade física e exercício na
prevenção e minimização dos efeitos deletérios do envelhecimento. Os programas
de promoção da atividade física na comunidade para indivíduos acima de 50 anos
de idade tem crescido em popularidade nos últimos anos e, os cientistas enfatizam
cada vez mais a necessidade de que a atividade física seja parte fundamental dos
programas mundiais de promoção da saúde11,5.
Considerando o que foi exposto, em 2012 foi implantado o Projeto de
Extensão Melhor Idade em Movimento, o qual beneficia uma população de idosas
residentes no Bairro Jardim União na Cidade de Cascavel – Paraná.
O projeto tem por objetivo promover o ganho e/ou manutenção da flexibilidade
e amplitude de movimento, preservando a autonomia e a capacidade funcional
dessas idosas.

METODOLOGIA
O Projeto de Extensão Melhor Idade em Movimento beneficia uma população
de 33 idosas. Inicialmente, estiveram presentes e concordaram em realizar a
avaliação inicial 26 idosas, e todas relataram não ser praticantes de atividades
físicas. Estas idosas foram submetidas a uma avaliação funcional, composta por
uma anamnese, uma avaliação da flexibilidade e uma avaliação postural simples, a
fim de obter informações sobre o seu perfil.
Para verificação da flexibilidade foi utilizado o teste de sentar – alcançar,
realizado com auxílio do Banco de Wells. O banco utilizado media 35 cm de altura e
largura, 40 cm de comprimento com uma régua padrão na parte superior
ultrapassando em 15 cm a superfície de apoio dos pés. O indivíduo sentado de
frente para o banco, com os pés no apoio e com os joelhos estendidos, ao comando
de “já”, iniciava o teste, levando ambas as mãos sobrepostas para frente e
empurrando o marcador para o mais distante possível na régua. Foram realizadas
duas execuções, sendo válida a maior medida.
Nos demais encontros foram realizados exercícios de alongamento ativo
semanais, com duração de 30 segundos cada posição, priorizando os principais
grupos musculares. Os exercícios de alongamento foram alternados na posição

sentada, em dupla, com acessórios (bastões, toalhas, bolas e balões), e executados
em associação com exercícios de coordenação, fortalecimento e equilíbrio, circuitos
de atividades aeróbicas, atividades para memória, exercícios respiratórios e dança.
Além dos exercícios, foram realizadas palestras preventivas, que visam com
orientações simples, aumentar o conhecimento sobre diversos temas relacionados à
saúde.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
A média da flexibilidade das idosas do Projeto Melhor Idade em Movimento foi
de 21,9 cm. O que, de acordo com Gorla14, é um bom nível de flexibilidade.
Rabelo e Silva12 ao comparar o nível de flexibilidade de 48 mulheres idosas,
praticantes e não praticantes de atividade física, por meio do teste sentar-e-alcançar,
observou que o grupo que não praticava atividade física teve uma média de 22,71
cm, indo de encontro com os resultados iniciais encontrados nas idosas avaliadas no
projeto.
Godinho13 também objetivou comparar a flexibilidade de idosos praticantes e
não praticantes de atividades físicas através do teste sentar-e-alcançar e pode
concluir que os idosos não praticantes de atividade física apresentaram índices
médios de flexibilidade de 11,83 cm. Rebellato et al.14 também avaliou a flexibilidade
de 32 idosas participantes de um programa de atividade física para essa população,
e verificou na avaliação inicial uma média de flexibilidade de 16,01 cm. Os índices
destes estudos estão baixos quando comparados aos das idosas participantes do
presente projeto, indicando que embora nossas idosas apresentem restrições de
flexibilidade elas tem um nível bom quando comparadas a outras.
Ainda no estudo de Rabelo e Silva12, ao analisar a flexibilidade de mulheres
idosas que praticavam atividade física a pelo menos seis meses, verificou-se uma
média de 30,0 cm, evidenciando os benefícios de um programa de atividade física
para o aumento da flexibilidade, corroborando com os achados de outros autores
que afirmam que melhoras na flexibilidade podem ser alcançadas pela prática de
atividade física regular, bem como as adaptações que são evidentes com o
envelhecimento podem ser minimizadas com o exercício físico.
Outra observação relevante é o fato das próprias idosas relatarem melhora na
execução dos alongamentos denotando, assim uma consequente melhora da
flexibilidade percebida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a importância da prática de atividade física por indivíduos idosos fica
cada vez mais evidente a importância de projetos que estimulem essa prática. As
idosas participantes do Projeto Melhor Idade em Movimento já apresentavam um
bom nível de flexibilidade quando comparada a outras populações sedentárias.
Contudo, estudos apontam que os resultados alcançados por idosas praticantes de
exercícios físicos são mais satisfatórios, sendo importante tanto para melhora na
flexibilidade quanto para minimizar as adaptações advindas do processo de
envelhecimento. Assim, o Projeto Melhor Idade em Movimento desenvolve
atividades que visam à manutenção e/ou melhora do grau de flexibilidade retardando
e/ou prevenindo as incapacidades físicas desta população.
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O ACESSO DE INFORMAÇÕES AOS IDOSOS PARA MELHOR EXERCÍCIO DE
SUA CIDADANIA – PROGRAMA DE EXTENSÃO Á TERCEIRA IDADE

Área Temática: Saúde
Marcia Regina Silvério Santana Barbosa Mendes1
Karina da Silva Arnold2
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Práticas Educativas; Idosos; Cidadania.
Resumo:

Estudos sobre envelhecimento populacional demonstram que o número de idosos
cresceu de maneira significativa, evidencia-se a necessidade da manutenção de
políticas públicas para atender as necessidades desse grupo. Nesse sentido a
educação em saúde se configura como sendo de fundamental importância no
trabalho de prevenção de doenças e promoção da saúde e cidadania dos idosos. A
atividade de extensão em desenvolvimento é vinculada ao Programa Universidade
Aberta à Terceira Idade, objetiva permitir o acesso de informações aos idosos para
melhor exercício de sua cidadania, possibilitando o acesso a atividades educacionais
que visam à promoção da saúde e cidadania na terceira idade. A metodologia
utilizada envolve encontros que proporcionam educação de continuidade utilizando
recursos como preparo de materiais educativos e ilustrativos, elaboração de
atividades junto aos idosos, organização de oficinas, realização de ciclo de
palestras, dramatizações, estimulando críticas e propiciando a participação
1
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democrática e de todos. Acredita-se que estas atividades, possibilitem aos idosos
acesso a cultura, lazer, educação, aspectos financeiros, social e jurídico pertinente
às necessidades e limitações dos idosos e que o acesso a informações propicie um
melhor exercício de sua cidadania.

Introdução
Estudos sobre envelhecimento populacional demonstram que o número de
idosos cresceu de maneira significativa, evidencia-se a necessidade da manutenção
de políticas públicas para atender as necessidades desse grupo. Nesse sentido a
educação em saúde se configura como sendo de fundamental importância no
trabalho de prevenção de doenças e promoção da saúde e cidadania dos idosos.
Ações

de

promoção

de

saúde

visam

proporcionar

aos

idosos

conhecimentos que lhes permitam atingir saúde e, consequentemente, qualidade de
vida, ampliar espaços de debate que estimulem os idosos a pensar a relação
corpo/vida e a atuar na direção de integrar o fazer individual e coletivo que envolve a
saúde, possibilitando operar com uma visão integradora da promoção da saúde, que
articule a abordagem do auto-cuidado às necessidades sociais e ao fomento da
participação popular na viabilização dos direitos de cidadania (ASSIS, 2004).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, a
proporção de pessoas com 60 anos ou mais vem crescendo em ritmo acelerado
comparado a outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, espera-se um crescimento de
223% ou em torno de 694 milhões, no número de pessoas mais idosas. Em 2025,
existirá um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos.
Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento (BRASIL,
2005).
O envelhecimento de uma população relaciona-se a uma redução no
número de crianças, adolescentes e adultos jovens e a um aumento na proporção
de pessoas com 60 anos ou mais. O número maior de idosos que presenciamos na
atualidade se correlaciona com á maior eficácia das medidas preventivas em saúde,
à tecnologia dos tratamentos e dos fármacos, a uma melhor intervenção no meio
ambiente e à conscientização de que somos os principais agentes da nossa própria
saúde.
Até 2025, segundo a OMS, o Brasil será o sexto país do mundo em número

de idosos. Ainda são grandes os desafios relacionados à riqueza de informações
sobre a saúde do idoso e as particularidades e desaﬁos do envelhecimento
populacional para a saúde pública em nosso contexto social (BRASIL, 2005).
Entre 1980 e 2000 a população com 60 anos ou mais no Brasil cresceu 7,3
milhões, totalizando mais de 14,5 milhões em 2000. O aumento da expectativa
média de vida também aumentou acentuadamente no país. Este aumento da
longevidade, no entanto, precisa ser acompanhado pela melhoria ou manutenção da
saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2005).
Devido ao expressivo aumento do número de idosos na população e a
consequente visibilidade alcançada pela velhice, a partir da década de 1990,
observou-se a criação de espaços voltados exclusivamente para encontros de
pessoas idosas, como os grupos de convivência, as associações de aposentados,
as escolas abertas e as universidades da terceira idade. Esses espaços vêm sendo
chamados de programas para a terceira idade (DEBERT,1999).
Entre as atividades oferecidas para os idosos, as universidades da terceira
idade se destacam como programas de educação permanente de caráter
universitário e multidisciplinar, que têm como pressuposto a concepção de que as
atividades promovem a saúde, o bem-estar psicológico e social e a cidadania das
pessoas idosas (CACHIONI, 1998).
Para Palma (2000), as universidades da terceira idade têm como objetivos
principais rever os estereótipos e preconceitos associados à velhice, promover a
auto-estima e o resgate da cidadania, incentivar a autonomia, a independência, a
auto-expressão e a reinserção social em busca de uma velhice bem-sucedida. Da
mesma forma, Fenalti e Schwartz (2003) sustentam a idéia de que as universidades
para a terceira idade visam à valorização pessoal, à convivência grupal, ao
fortalecimento da participação social, à formação de um cidadão consciente de suas
responsabilidades e direitos, promovendo sua autonomia e consequentemente sua
qualidade de vida.

Contexto da ação

A atividade em processo de desenvolvimento está vinculada ao Programa
Universidade Aberta á Terceira Idade - UNATI desenvolvido na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Cascavel – PR, a UNATI é um Programa

de Extensão Universitária, vinculado á Pró-Reitoria de Extensão, de caráter
multidisciplinar e permanente, tendo como objeto um segmento específico da
população, a terceira idade.
A atividade de extensão em desenvolvimento tem como principal objetivo
permitir o acesso de informações aos idosos para melhor exercício de sua cidadania,
possibilitando o acesso a atividades educacionais que visam à promoção da saúde e
cidadania na terceira idade.

Detalhamento das atividades

A atividade desenvolvida atende a população de idosos, visto que estes são
carentes por informações e desta maneira a prática educativa é realizada para
fornecer informações pertinentes ao público idoso visando o melhor exercício de
cidadania. As atividades ocorrem mensalmente em alguns segmentos do município
de Cascavel, como SESC e centros de convivência de idosos.
A metodologia utilizada envolve encontros que proporcionam educação de
continuidade utilizando recursos como preparo de materiais educativos e ilustrativos,
elaboração de atividades junto aos idosos, organização de oficinas, realização de
ciclo de palestras, dramatizações, estimulando críticas e propiciando a participação
democrática e de todos, preservando a integração do grupo, elaboração de
relatórios pertinentes às atividades, sempre com habilidade de se manter uma
linguagem acessível para melhor compreensão do público alvo.

Análise e discussão

Ao final de cada atividade desenvolvida junto aos idosos, é realizada uma
avaliação nas formas verbal ou escrita considerando o grau de instrução de cada um
deles, com o objetivo de verificar o grau de compreensão do grupo frente às
atividades realizadas, desta forma podemos verificar se a atividade trouxe benefícios
aos idosos.
A metodologia utilizada envolve encontros que proporcionam educação de
continuidade utilizando recursos como preparo de materiais educativos e ilustrativos,
organização de oficinas, realização de ciclo de palestras, dramatizações,
estimulando críticas e propiciando a participação democrática.

Considerações finais

Acredita-se que estas atividades possibilitem aos idosos acesso a cultura,
lazer, educação, aspectos financeiros, social e jurídico pertinente as suas
necessidades e limitações visando à valorização pessoal, à convivência grupal, o
fortalecimento da participação social, à formação de um cidadão consciente de suas
responsabilidades e direitos, promovendo sua saúde, autonomia e melhor exercício
de sua cidadania.
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O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICOUTERINO E DE
MAMA: Perspectiva da Humanização do Cuidado em Saúde.
ÁREA TEMÁTICA: Saúde – Atenção Integral à Mulher
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MODALIDADE: Comunicação oral
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, Humanização, Câncer cérvicouterino e de
mama.
INTRODUÇÃO: O câncer cérvicouterino é a terceira neoplasia maligna em mulheres
no âmbito mundial em especial no Brasil com estimativa de 18 mil novos casos em
2013. O câncer de mama apresenta-se como a primeira causa de morte em
mulheres com 50 anos e mais. Nesse contexto, o enfermeiro junto à equipe de
saúde e comunidade pode desenvolver um trabalho importante na prevenção
desses agravos. JUSTIFICATIVA: A saúde da mulher tem sido alvo de pesquisas e
discussões ao longo de várias décadas. Assim sendo a aproximação dos
acadêmicos extensionistas do Curso de Enfermagem com essa área de atuação,
permite formação mais qualificada para o cuidado à mulher, de forma mais humana,
contribuindo para a diminuição dos agravos, especialmente no tocante às
repercussões físicas, psicológicas e sociais do câncer cérvicouterino e de mama.
OBJETIVO: Partilhar a experiência dos acadêmicos do Curso de Enfermagem da
Unioeste – Cascavel PR durante as atividades desenvolvidas no projeto de extensão
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intitulado: Humanização no cuidado à mulher. METODOLOGIA: Relato de
experiência sobre o cuidado realizado às mulheres na Consulta de Enfermagem em
Ginecologia que inclui o exame clinico das mamas, a orientação sobre o autoexame
das mamas (AEM), a coleta de material para a prevenção do câncer cérvicouterino,
orientações, encaminhamentos e tratamentos frente aos achados. Foram atendidas
435 mulheres no período de dezembro de 2008 a dezembro de 2012 no Núcleo
Assistencial Francisco de Assis (NAFA) situado no Bairro Interlagos em Cascavel
PR-Brasil. CONCLUSÃO: O cuidado humanizado foi o foco para o desenvolvimento
das atividades - ofertar serviço de qualidade com resolutividade. Percebemos que
além de conhecimento científico sobre a temática saúde da mulher e competência
técnica, adquiriu-se uma bagagem de conhecimento no tocante à humanização no
cuidado. Essa prática repercutirá positivamente no futuro profissional dos alunos
envolvidos neste projeto.

O ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER CÉRVICOUTERINO E DE
MAMA: Perspectiva da Humanização do Cuidado em Saúde.
ÁREA TEMÁTICA: Saúde – Atenção Integral à Mulher
Sebastião Caldeira1
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MODALIDADE: Comunicação oral
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem, Humanização, Câncer cérvicouterino e de
mama.
INTRODUÇÃO: O câncer cérvicouterino é a terceira neoplasia maligna que comete
mulheres no âmbito mundial em especial no Brasil com estimativa de 18 mil novos
casos até 2013 (INCA/2011). O câncer de mama por sua vez, apresenta-se como a
primeira causa de morte em mulheres com 50 anos e mais (INCA/2011;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Nesse contexto, o enfermeiro junto à equipe de
saúde e a comunidade desenvolve trabalho importante na prevenção desses
agravos e suas atividades devem ser desenvolvidas nos diversos aspectos do
cuidado: consultas de enfermagem, exame clínico de mama, orientação sobre o auto
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exame das mamas (AEM), coleta do material para o exame de prevenção do câncer
cérvicouterino (Papanicolaou), ações educativas junto à equipe e comunidade,
provimento de recursos materiais e técnicos, controle da qualidade dos exames,
verificação, comunicação dos resultados e encaminhamentos para os devidos
procedimentos quando se fizer necessário (MELO; VILELA, SALIMENO; SOUZA,
2012). Em se tratando de Humanização no cuidado em saúde, apreendemos que
Humanizar é processo contínuo com postura e atitude ético-profissional. Devemos
nos comprometer em prevenir, cuidar, proteger, tratar, recuperar, promover e
produzir saúde, mas muitos são os desafios enfrentados, dentre esses, a
desigualdade social, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a pouca
valorização dos profissionais da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). Assim
sendo a aproximação dos acadêmicos extensionistas do Curso de Enfermagem com
essa temática e área de atuação – Saúde da mulher permite formação mais
qualificada para o cuidado de forma mais humana, contribuindo para a diminuição
dos agravos, especialmente no tocante às repercussões físicas, psicológicas e
sociais do câncer cérvicouterino e de mama. OBJETIVO: Partilhar a experiência dos
acadêmicos do Curso de Enfermagem da Unioeste – Cascavel PR durante as
atividades desenvolvidas no projeto de Extensão intitulado: Humanização no
cuidado à mulher. METODOLOGIA: Relato de experiência sobre o cuidado realizado
às mulheres na Consulta de Enfermagem em Ginecologia que inclui o exame clinico
das mamas, a orientação sobre o autoexame das mamas (AEM), a coleta de
material para a prevenção do câncer cérvicouterino, orientações, encaminhamentos
e tratamentos frente aos achados. LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO: Núcleo Assistencial Francisco de Assis (NAFA) no Bairro Interlagos.
Instituição vinculada à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz (SEPAL) de Cascavel
PR-Brasil. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORMULÁRIOS: Os kits são
fornecidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro Interlagos, o aparelho
para aferição da Pressão Arterial, Lanternas e outros são do coordenador e os
formulários específicos impressos no Colegiado do Curso de Enfermagem UnioesteCascavel PR. OS AGENDAMENTOS: Realizados no NAFA todos os sábados as
08h:00 min ou com os extensionistas. Os exames especializados: mamografias,

ecografias, biópsias, teste de Schiller e colposcopias e exames laboratoriais são
encaminhados na UBS. Os resultados dos exames Papanicolaou chegam à UBS
após sua realização. A mulher requer o resultado do exame e apresenta ao
enfermeiro e aluno que a atendeu. POPULAÇÃO BENEFICIADA: Mulheres em todo
o ciclo de vida desde que já tiveram contato sexual inclusive as que já realizaram
Histerectomia (retirada cirúrgica do útero, seja parcial ou total, ou total com
anexectomia “retirada dos anexos – tubas uterinas e ovários”). Para nós a mulher é
um todo e não somente a soma de partes – compreendendo o útero e as mamas.
QUANTIDADE DE MULHERES ATENDIDAS: Foram atendidas 435 mulheres no
período de dezembro de 2008 a dezembro de 2012. FAIXA ETÁRIA: mulheres com
idade entre 14 a 79 anos sendo: 26 com idade entre (14-19 anos), 24 com (19-24
anos), 49 com (24-29 anos), 54 com (29-34 anos), 45 com (34-39 anos), 34 com (3944 anos), 53 com (44-49 anos), 58 com (49-54 anos), 50 com (54-59 anos), 25 com
(59-64 anos), 10 com (64-69 anos), quatro (4) com (69-74 anos) e três (3) mulheres
com (74-79 anos). TIPO DE ATENDIMENTO REALIZADO: Todas as mulheres (435)
foram submetidas ao exame clínico das mamas, receberam orientações sobre o
autoexame das mamas (AEM) e foram submetidas ao exame especular. TÉCNICA
PARA O EXAME CLÍNICO DAS MAMAS: A mulher é orientada sobre o
procedimento, veste camisola com abertura para frente e o exame ocorre conforme
passos a seguir: 1º passo - Inspeção: Visualização das mamas no espelho para
observar tamanho, quantidade, simetria, aspecto, mamilos, aderências, depressões,
rede venosa saliente fora da gestação, aspecto de casca de laranja por
comprometimento da rede linfática local, inversão súbita de mamilos e lesões. 2º
passo - Palpação: Região supra e intraclavicular e axilares para observar linfonodos
infartados, abscessos, também toda a extensão das mamas para identificar massas
palpáveis sejam benignas ou sugestivas de malignidade. 3º passo - Expressão dos
mamilos: Observa-se presença de secreção – descarga papilar - pus e ou sangue
no caso da Doença ductal ou Doença de Paget e presença de leite nos casos de
alterações do hormônio prolactina. Em caso afirmativo de secreção (pus e ou
sangue) coleta-se o material em lâmina, uma para cada mama e encaminhada ao
laboratório. TÉCNICA PARA O EXAME ESPECULAR: A mulher é orientada e
ocorre conforme os passos a seguir: 1º passo: Posição ginecológica na maca,
escolha do tamanho do espéculo já lubrificado e introdução no canal vaginal. 2º
passo: Visualiza-se o canal vaginal, o colo uterino e útero, a presença de

leucorréias/corrimentos: quantidade, aspecto, cor, odor (Candidíase, Trichomoníase,
Gardnerella vaginalis) e as leucorréias de causas inespecíficas, lesões, inflamações,
erosões em colo do útero, estenose cervical, prolapsos de bexiga e ou uterino,
tamanho e posição do útero, tipo de colo uterino, situação de gravidez ou não. Em
mulheres histerectomizadas (retirada coleta-se apenas material do fundo de saco de
Douglas. 3º passo: Retirada do espéculo e orientações, indicação de tratamentos,
solicitações

de

exames.

RESULTADOS:

QUANTIDADE

DE

EXAMES

REALIZADOS: Das 435 mulheres, 356 já haviam realizado o exame anteriormente,
30 realizaram o exame pela primeira vez e 49 não souberam informar. ACHADOS
AO EXAME ESPECULAR: Neste item, deve-se considerar que as mulheres
apresentaram um ou mais sinais e sintomas. Achados normais = 199, Mulheres no
climatério ou menopausa = 92, Leucorréias = 82, Histerectomia total ou parcial
= 53, Ectopias ou inflamações (incluindo as de repetição) = 36, Dor pélvica = 35,
Atraso ou irregularidade menstrual = 26, Incontinência urinária = 26, Cistos de
Naboth = 25, Colo friável com sangramento à coleta = 23, Leucorréias com
odor fétido (Trichomonas/DST) = 15, Cistocele = 14, Infecção urinária = 12,
Pólipo endocervical = 10, Colo uterino não visualizado (posição uterina ou
desconforto) = 9, Lesão em colo uterino = 8, Mulheres que referiram dificuldade
em engravidar = 8, Prurido vulvar = 7, Endometriose = 2, Neoplasia
Intraepitelial Cervical (NICIII) = 2, Dor abdominal = 2, Prolapso uterino = 2,
Miomas = 1, Puérpera de 25 dias = 1 e Pós-aborto = 1. ACHADOS AO EXAME
CLÍNICO DAS MAMAS: Mamas sem achados anormais = 322, Massas palpáveis
sugestivas de benignidade = 72, Sensibilidade à palpação = 28, Descarga
papilar = 11 (2 com secreção purulenta – coletado material e 9 com presença de
leite, dessas 7 amamentando e 2 encaminhadas para investigar alterações no
hormônio prolactina) e Cirurgia de mama = 2 sendo 1 mastectomia – retirada
cirúrgica de toda a mama esquerda e 1 quadrantectonia - retirada cirúrgica de um
ou mais quadrantes da mama esquerda, essas com acompanhamento na
UOPECCAN. SOLICITAÇÃO DE EXAMES: Mamografias solicitadas por idade –
rastreamento ou diagnóstica = 81 (das 237 mulheres acima de 40 anos, 156 já
haviam sido submetida à mamografia em um ou dois anos antecedentes ao
atendimento realizado), Parcial de urina = 14 e USG transvaginal = 4. RETORNOS
COM O RESULTADO DO PAPANICOLAOU: Foram 355 resultados sendo: Amostra
satisfatória (coleta e esfregaço e fixação em lâmina) = 351, Desses 351 ocorreu

os seguintes resultados: Sem alterações = 245, Efeito citopático compatível com
Gardnerella vaginalis ou Mobiluncus = 28, Lactobacilos Sp = 19, Cândida Sp =
18, Trichomonas vaginalis = 16, Atrofia com inflamação = 8, Coccos e Bacilos =
8, Inflamação = 7, Amostra insatisfatória = 4 e Neoplasia - NIC = 2. (80 mulheres
não apresentaram o resultado, muito provavelmente as mesmas podem ter recebido
informações de normalidade do resultado na UBS ao requerer o resultado, ter sido
consultada em outras instituições de saúde ou não procurado o resultado).
RETORNOS COM O RESULTADO DA MAMOGRAFIA: Foram 68 resultados sendo
avaliados Segundo a classificação do Colégio Americano de Radiologia (ACR) pelo
Sistema BIRADS = Breast Imaging Reporting and Data Sistem), apresentando
BIRADAS 0 necessita avaliação adicional (ecografia) = 1, BIRDAS 1 exame
negativo = 49, BIRADS 2 achados benignos = 15, BIRADS 3 achados
provavelmente benignos (mamografia em 6 meses) =

3. OBS: 13 mulheres não

apresentaram o resultado, muito provavelmente as mesmas podem ter recebido
informações de normalidade do resultado na UBS ao requerer o resultado, ter sido
consultada em outras instituições de saúde ou não ter procurado o resultado. A
mesma mulher pode apresentar BIRADS de categorias diferentes, por exemplo, =
BIRADS

1

em

mama

esquerda

e

BIRADAS

2

em

mama

direita.

ENCAMINHAMENTOS: Ocorreram 75 encaminhamentos: UBS para consulta
médica = 25, Psicologia ou psiquiatria = 24, Serviço social = 18, CEDIP para
investigar Doenças Sexualmente Transmissíveis = 4, HUOP Ambulatório e ou Centro
Obstétrico = 2, UOPECCAN = 1 e CEONC = 1. OBS: esses dois casos
encaminhados a instituições que atendem pacientes com câncer apresentaram
diagnóstico de NIC II e III em acompanhamento. TRATAMENTOS: Realizados 146
prescrições de tratamentos em parceria com médicos do NAFA e UBS: Apenas a
mulher = 52 (24 com Fluconazol VO dose única, 16 com Miconazol Creme vaginal e
12 com Metronidazol Creme vaginal), Mulher e parceiro = 30 (Tinidazol VO),
Terapia de Reposição hormonal = 22, Uso de lubrificante à base d´água = 26,
Banhos de assento = 9, Anticoncepcional oral = 7 (as demais em idade fértil que
aderem à contracepção sejam por via oral ou injetável já estão cadastradas na UBS,
adquirem o anticoncepcional por conta própria, utilizam preservativos ou em menor
proporção adotam o método natural). CONSIDERAÇÕES: O cuidado humanizado
foi o foco para o desenvolvimento das atividades - ofertar serviço de qualidade com
resolutividade. Orientamos que o exame seja realizado anualmente, independente

dos resultados apresentados anteriormente, no intuito de prevenir todas as formas
de câncer de mama ou cérvicouterino. Referente ao câncer de mamas, com a
implantação do Programa “Viva Mulher”, todas as mulheres com 40 anos ou mais,
podem realizar gratuitamente uma mamografia anualmente. As propostas de redes
de atenção à saúde da mulher e o Programa de Qualificação da Atenção Primária
em Saúde (APSUS- SESA/PR, 2013) também são discutidos em nossas atividades.
A enfermagem por sua formação acadêmica generalista pode contribuir efetivamente
para a melhora dos agravos as mulheres como o câncer de mama e cérvicouterino.
Todavia, além da formação e especialização dos enfermeiros para o cuidado
humanizado, faz-se necessária também à ação do poder público. Referente aos
atendimentos realizados, importante salientar que todos os tratamentos e
encaminhamentos para exames diagnósticos de imagem foram realizados em
parceria com médicos que atendem no NAFA ou na UBS. Por fim percebemos que
além de conhecimento científico e competência técnica adquiriu-se bagagem de
conhecimento no tocante à humanização no cuidado. Essa prática repercutirá
positivamente no futuro profissional dos alunos envolvidos neste projeto.
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O ENFERMEIRO NO CUIDADO HUMANIZADO À MULHER GESTANTE EM PRÉNATAL DE BAIXO RISCO
ÁREA TEMÁTICA: Saúde – Atenção Integral à Mulher
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MODALIDADE: Comunicação oral
PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal, Enfermagem, Humanização.
INTRODUÇÃO: A assistência humanizada do pré-natal se dá por meio do
acolhimento, sem intervenções desnecessárias garantindo o bem-estar materno e
neonatal. O pré-natal de baixo risco deve ser acompanhado pelo enfermeiro e a
consulta de pré-natal envolve a escuta da mulher e seus acompanhantes, realização
do exame físico e obstétrico, solicitação de exames laboratoriais, imunização,
prevenção e tratamento dos distúrbios nutricionais. Preconizam-se no mínimo seis
consultas de pré-natal e uma no puerpério. OBJETIVO: Partilhar a experiência
vivenciada por acadêmicos do Curso de Enfermagem durante o atendimento prénatal humanizado a gestante de baixo risco. METODOLOGIA: Relato de experiência
vivenciado por acadêmicos do 4º ano do Curso de Enfermagem da Unioeste –
Campus de Cascavel-PR em Atividades de Extensão intitulada: Humanização no
cuidado à mulher. As atividades ocorreram de março a dezembro de 2012, no
Núcleo Assistencial Francisco de Assis (NAFA), Bairro Interlagos em Cascavel PR1
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Brasil. RESULTADOS: Atendidas 49 gestantes na Consulta de Enfermagem em prénatal de baixo risco e atividades educativas em grupo abordando temas pertinentes
ao período gravídico-puerperal. A consulta inclui: Pesagem, medida antropométrica
para identificar o Índice de Massa Corporal (IMC) e se a gestante encontra-se com
peso adequado, sobrepeso/obesidade ou baixo peso, Estimativa de idade
gestacional (IG) e Data Provável do Parto (DPP) conforme o primeiro dia da Data da
Última Menstruação (DUM), Medida da altura uterina (AU), Verificação de sinais
vitais, Ausculta de batimentos cardíaco fetal (BCF), Verificação de edemas e outros
sinais e sintomas apresentados como hipertensão, infecções e desconfortos
gestacionais. CONSIDERAÇÕES: As gestantes foram receptivas à Consulta de
Enfermagem e orientações, oportunizando momentos ricos ao ensinoaprendizagem. Percebemos que além dos conhecimentos científicos e técnicos, o
cuidado humanizado proporcionou a todos uma visão ampla sobre saúde da mulher,
pois além de uma gravidez, parto e pós-parto seguros a gestante pode se tornar
autônoma quanto ao seu autocuidado.

O ENFERMEIRO NO CUIDADO HUMANIZADO À MULHER GESTANTE EM PRÉNATAL DE BAIXO RISCO
ÁREA TEMÁTICA: Saúde – Atenção Integral à Mulher
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MODALIDADE: Comunicação oral
PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal; Enfermagem; Humanização.
INTRODUÇÃO: Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas
últimas décadas, os indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade
de queda aquém do desejado. Um número expressivo de mortes ainda faz parte da
realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda ocorrem por causas
evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e,
entre elas, a atenção pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao cuidado ao recémnascido (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Embora tenhamos observado uma
ampliação na cobertura do acompanhamento pré-natal, contraditoriamente mantémse elevada a incidência de sífilis congênita, assim como da hipertensão arterial
sistêmica, que é a causa mais frequente de morbimortalidade materna e perinatal no
_____________
1

Doutor em Ciências – Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade de São Paulo
(PPGE-EEUSP). Professor adjunto em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica - Unioeste - Campus
de Cascavel PR-Brasil. Rua Universitária, 2069, CEP 85819-110, Jardim Universitário, Cascavel PR.
Coordenador do Projeto de Extensão. Fone: (45)99443405, E-mail: sebastiao.caldeira@unioeste.br
2
Acadêmicos do 4º ano do Curso de Enfermagem - UNIOESTE - Campus de Cascavel PR-Brasil.

Brasil. Tais dados demonstram comprometimento da qualidade dos cuidados prénatais. A assistência humanizada do pré-natal se dá por meio do acolhimento, sem
intervenções desnecessárias, ou seja, acolher a gestante, assegurando, ao fim da
gestação, o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno
e neonatal. Na tentativa de melhorar esses índices o Programa de Humanização do
Pré-Natal e Nascimento (PHPN) foi elaborado para aprimorar o Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). O PAISM, embora tendo como
base a integralidade nas ações na área da saúde da mulher, era ainda questionado
quanto à qualidade da assistência prestada e ao impacto na mortalidade materna Na
tentativa de melhorar esses índices o Programa de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento (PHPN) foi elaborado para aprimorar o Programa de Assistência Integral
à Saúde da Mulher (PAISM). O PAISM, embora tendo como base a integralidade nas
ações na área da saúde da mulher, era ainda questionado quanto à qualidade da
assistência prestada e ao impacto na mortalidade materna (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2012). Instituído em 2000, o PHPN enfatizou a afirmação dos direitos da
mulher, propondo a humanização como estratégia para a melhoria da qualidade da
atenção. Suas principais ações para a redução da mortalidade materna, conforme
definida no Pacto pela Vida (2006), visam garantir o direito da gestante ao acesso a
atendimento digno de qualidade na gestação, parto e puerpério. O PHPN estabelece
que a captação pelo serviço deva ocorrer em até 120 dias de gestação. A grande
variação no tempo transcorrido até a chegada ao serviço público de saúde está
associada à disponibilidade de acesso aberta pelo serviço - oferta de exame
confirmatório e do primeiro atendimento, mas é também influenciada pela percepção
da mulher quanto à necessidade de acompanhamento pré-natal e da qualidade do
serviço prestado (ALMEIDA; TANAKA, 2009). Como vimos, a saúde da mulher tem
sido um campo de grande preocupação e discussões ao longo de várias décadas.
Nesse contexto a vivência gestacional é um período muito peculiar na vida de uma
mulher, e o nascimento do filho é uma experiência única, portanto, merecem ser
tratados de forma singular e especial por profissionais qualificados, pela equipe
multiprofissional, por gestores e pelo governo. O Programa de Humanização no Prénatal e Nascimento (PHPN) traz estratégias para o atendimento humanizado como:
assegurar as gestantes um acesso facilitado ao serviço de saúde, cobertura e
qualidade do acompanhamento durante o pré-natal, como também para a
assistência ao parto, ao puerpério, à díade mãe-bebê, além de ampliar as ações já

existentes pautadas pelo Ministério da Saúde na área de atenção à gestante.
Referente às mortes maternas, essas podem ser classificadas como obstétricas
diretas ou indiretas. As mortes diretas resultam de complicações surgidas durante a
gravidez, o parto ou o puerpério (período de até 42 dias após o parto), decorrentes
de intervenções, omissões, tratamento incorreto ou de uma cadeia de eventos
associados a qualquer um desses fatores. As mortes indiretas decorrem de doenças
preexistentes ou que se desenvolveram durante a gestação e que foram agravadas
pelos efeitos fisiológicos da gestação, como problemas circulatórios e respiratórios.
Nesse sentido, dados do Ministério da Saúde mostraram que a mortalidade materna
por causas diretas diminuiu 56% desde 1990 até 2007, enquanto aquela por causas
indiretas aumentou 33%, de 1990 a 2000, e se manteve estável de 2000 a 2007. O
aumento verificado entre 1990 e 2000 foi um reflexo da melhoria nas investigações
de óbitos suspeitos de decorrência de causas indiretas. Em 1990, a mortalidade por
causas diretas era 9,4 vezes superior à mortalidade por causas indiretas. Esta
relação reduziu-se para 3,5 vezes em 2000 e 3,2 vezes em 2007 (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2012). No Estado do Paraná, o Plano de Governo para a Saúde 2011 a
2014, a Rede Mãe Paranaense foi definida como uma rede prioritária (SESA-PR,
2012). Essa prioridade está baseada na análise dos indicadores de mortalidade
infantil e materna, que apresentam uma redução lenta e desigual entre as regiões de
saúde, o elevado percentual de mortes evitáveis e a ausência de todos os pontos de
atenção organizados para atender adequadamente as gestantes e as crianças em
nosso Estado. A Rede Mãe Paranaense nasce da experiência exitosa do Programa
Mãe Curitibana, que reduziu os indicadores de mortalidade materna e infantil, com
ações de atenção ao pré-natal e à criança, e a vinculação da gestante ao hospital
para uma adequada atenção ao parto. Os indicadores de mortalidade materna e
infantil do Paraná chegaram a um patamar que demanda integração e uma maior
complexidade de ações. Nesse sentido a Secretaria de Estado da Saúde
estabeleceu um conjunto de ações para a implantação da Rede Mãe Paranaense,
como a Estratificação de Risco das gestantes e das crianças menores de um ano, a
implantação dos ambulatórios para as gestantes e crianças de risco e a vinculação
da gestante ao hospital. Os programas já instituídos pela SESA, o Programa de
qualificação da Atenção Primária (APSUS), o COMSUS de apoio aos consórcios
intermunicipais de saúde, e o HOSPSUS de apoio e qualificação dos hospitais
públicos e filantrópicos, a Rede Cegonha do Ministério da Saúde, constituem-se nos

alicerces para a organização dessa Rede. Diante disso, as políticas e programas
voltados à saúde da mulher requerem profissionais de saúde qualificados e nesse
contexto, a Enfermagem, por sua formação generalista com competência e
habilidade para atuar em diversas áreas da saúde, especialmente no cuidado à
mulher em todo o ciclo de vida em especial no ciclo gravídico puerperal, de forma
mais humana e de acordo com as suas competências, o enfermeiro pode contribuir
efetivamente para a melhora dos números de agravos as mulheres gestantes
(SESA-PR, 2012; COFEN, 1987). Todavia, faz-se necessária também à ação do
poder público, que deve se voltar para a população mais necessitada e mais
vulnerável por sua pouca escolaridade e baixa condição socioeconômica. Só assim
pode-se cumprir um dos princípios básicos da Constituição Brasileira, de que a
saúde é um direito de todos e dever do Estado. Nesse cenário a Enfermagem tem
muito a contribuir, visto que o pré-natal de baixo risco pode e deve ser inteiramente
acompanhado pelo enfermeiro ou em parceria com o médico em consultas
intercaladas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). A consulta de pré-natal humanizada
envolve a escuta da mulher e seus acompanhantes, esclarecimento de dúvidas,
registro da história clínica, realização do exame físico geral e gineco-obstétrico da
gestante, exames laboratoriais, imunização, prevenção e tratamento dos distúrbios
nutricionais. Preconizam-se no mínimo seis consultas de pré-natal e uma no
puerpério (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; SESA-PR, 2012), isto se faz necessário
para garantir uma atenção pré-natal de qualidade, na qual será possível prevenir e
avaliar diversas intercorrências, como o trabalho de parto prematuro e a préeclâmpsia. OBJETIVO: Partilhar a experiência vivenciada por acadêmicos do Curso
de Enfermagem durante o atendimento pré-natal humanizado a gestante de baixo
risco. METODOLOGIA: Relato de experiência vivenciada por acadêmicos do 4º ano
do Curso de Enfermagem da Unioeste – Campus de Cascavel-PR em Atividades de
Extensão intitulada: Humanização no cuidado à mulher. As atividades ocorreram de
março a dezembro de 2012, no Núcleo Assistencial Francisco de Assis (NAFA),
Bairro Interlagos em Cascavel PR-Brasil. Instituição mantida pela Sociedade Espírita
Paz Amor e Luz (SEPAL). RESULTADOS: Foram acompanhadas 49 gestantes na
Consulta de Enfermagem em pré-natal de baixo risco e atividades em grupos para
educação em saúde. A faixa etária correspondia à idade entre 16 e 38 anos, 24
casadas, 12 solteiras, 10 amasiadas e duas (2) não souberam informar. Quanto à
escolaridade, 28 possuíam o segundo grau completo e 16 o primeiro grau e cinco (5)

não souberam informar. A renda média dessas gestantes e família em torno de um a
dois salários mínimos. Todas as gestantes participam de atividades sociais no NAFA
e recebem cestas com alimentos, dentre eles, frutas e legumes, beneficiando a
gestante e sua família a ter uma alimentação saudável. Esses alimentos são
originários de doações de instituições vinculadas ao comércio local. Referente à
quantidade de gestações: 17 eram primigestas (primeira gestação), 20 estavam
grávidas pela segunda vez e 12 na terceira ou mais gestações. O período
gestacional ao iniciar o pré-natal neste projeto compreendeu os três trimestres,
sendo: 08 gestantes no primeiro, 15 no segundo e 26 no terceiro trimestre. Três (3)
gestantes realizavam consulta em pré-natal de alto risco (1 por doença circulatória, 1
hipertensa e 1 por distúrbios de coagulação). Foram realizados grupos focais,
abordando temas pertinentes ao período gravídico-puerperal: Planejamento familiar
e métodos contraceptivos, Desenvolvimento fetal, Alterações e desconfortos
gestacionais, Aleitamento materno, Cuidados com as mamas, Alimentação
saudável, Patologias da gestação e seus sinais de alerta, Prevenção do câncer de
mama e cérvicouterino, Sinais e sintomas do trabalho de parto e parto, Cuidados no
puerpério e com recém-nascido. Após a realização dos grupos, as gestantes
receberam atendimento individual em consulta de pré-natal nas quais adotamos o
referencial da humanização no cuidado em saúde. Foram realizadas as seguintes
atividades: Anamnese para o levantamento da história clínica da gestante, o exame
físico atentando para as queixas principais, O exame obstétrico que inclui: A
pesagem e medida antropométrica da gestante para identificar o Índice de Massa
Corporal (IMC) e se a gestante encontra-se com peso adequado, sobrepeso,
obesidade ou baixo peso, A estimativa de idade gestacional (IG) e Data Provável do
Parto (DPP) conforme o primeiro dia da Data da Última Menstruação (DUM), Medida
da altura uterina (AU) de acordo com a idade gestacional, Verificação de sinais vitais
e Ausculta de batimentos cardíaco fetal (BCF), Verificação de edemas e outros
sinais e sintomas apresentados como a hipertensão, infecções e desconfortos
gestacionais. Os dados todos registrados na carteira da gestante e em ficha própria
de atendimento desenvolvida no projeto. CONSIDERAÇÕES: As gestantes foram
receptivas à consulta de Enfermagem e orientações, levantaram dúvidas sobre os
temas

abordados,

oportunizando

momentos

ricos

ao

processo

ensino-

aprendizagem. Percebemos que o cuidado humanizado, além da aplicação de
conhecimentos científicos e técnicos, proporcionou a todos uma visão ampla sobre

saúde da mulher, pois além de uma gravidez segura a gestante pode se tornar
autônoma quanto ao seu autocuidado. Com este projeto está sendo possível
trabalhar com aquilo que é preconizado em todos os programas de pré-natal, como o
Programa Rede Cegonha do Ministério da Saúde, O Programa Rede Mãe
Paranaense em processo de implantação no Estado do Paraná e conforme as
diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). Importante ressaltar que todas
as gestantes são cadastradas nos SIS-Pré-natal na rede básica de saúde e as
nossas atividades são desenvolvidas em parceria com outros enfermeiros, médicos
e equipe de saúde da rede, mesmo as que requerem atendimento de alto risco.
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O USO DO PRESERVATIVO ENTRE ADOLESCENTES
Cynthia Borges de Moura¹; Milena Calgaro²; Samantha Larissa Torres²; Samuel
Andrade de Oliveira².
Área Temática: Saúde
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade; Preservativo.
A adolescência constitui uma fase da vida de grandes transformações emocionais,
cognitivas, sociais e corporais. As transformações dessa fase da vida fazem com
que o adolescente viva intensamente sua sexualidade, manifestando-a muitas vezes
através de práticas sexuais desprotegidas. Os adolescentes apresentam alta
prevalência dos chamados comportamentos de risco para as DST’s: início sexual
precoce, múltiplos parceiros sexuais, relações sexuais desprotegidas, uso do álcool
e drogas ilícitas. Estudos indicam que uma porcentagem significativa dos
adolescentes sexualmente ativos já fizeram sexo com pessoas que acabaram de
conhecer e não usaram camisinha. A presente pesquisa objetivou verificar o uso do
preservativo entre os adolescentes participantes de um programa de capacitação em
educação sexual. Foram coletados dados de 137 adolescentes com idades entre 14
e 19 anos durante as palestras de educação sexual em 3 escolas estaduais de Foz
do Iguaçu, Paraná. As palestras onde foram coletados os dados foram ministradas
por alunos das próprias escolas que participaram de uma capacitação realizada
pelos alunos do curso de Enfermagem da Unioeste, campus Foz do Iguaçu. Dos 137
adolescentes que participaram a maioria foi do sexo feminino (52,6%), sendo pouca
a diferença para os adolescentes do sexo masculino (47,4%). Quando questionados
sobre o inicio da vida sexual, 46% afirmaram já ter tido algum tipo de relação sexual
e 54% ainda não iniciaram práticas sexuais. Para os adolescentes que já iniciaram
sua vida sexual foi questionada a frequência do uso do preservativo durante as
relações sexuais, constatando que a maioria usa o preservativo (52,4%), outros
usam às vezes (33,3%) e, alguns ainda responderam que nunca usaram o
preservativo (14,3%). Apesar de a maioria dos adolescentes relatar o uso do
preservativo, não se pode afirmar que o relato corresponda a comportamento em si,
e nem se o uso é correto. Se somarmos ao numero de adolescentes que usam às
vezes aqueles que nunca utilizaram o preservativo, não se encontra percentual
próximo ao dos que fazem o uso, o que mostra que ainda há um grande número de
adolescentes que não se protegem. É por tudo isso, que se destaca a importância
de projetos de capacitação sexual para estimular a prevenção e a conscientização
desses adolescentes.
Contato: Enf.samuelandrade@gmail.com/99850496

OCORRÊNCIA DE GIARDÍASE EM CRIANÇAS DE CRECHES PÚBLICAS NO
BRASIL NOS ÚLTIMOS SETE ANOS

Área Temática: Saúde
Maria das Graças Marciano Hirata Takizawa 1
Aline Fernanda Azevedo2
Ediely Layana Oliveira Coletto3
IsabelaTaveira Mouzinho4
Claudia Zanatta5
Luiza Hayako Hirata Takizawa6

Modalidade: Pôster

Palavras-chave: giardíase; crianças; creches
Resumo: As parasitoses intestinais consistem em um problema de saúde pública no
Brasil. Dentre elas a mais frequente é a giardíase, infecção causada pelo protozoário
Giardia duodenalis (sinônimos Giardia lamblia e Giardia intestinalis), que
corresponde a 20% dos casos de enteroparasitoses no país. Acomete
principalmente humanos e animais domésticos, causando diarreia, dor abdominal,
má absorção intestinal e retardo do crescimento e desenvolvimento dos infantes.
Estes compreendem o grupo etário de maior incidência da infecção, podendo a taxa
de infestação em menores de cinco anos indicar a situação parasitológica de uma
região. O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de giardíase em crianças
frequentadoras de creches públicas no Brasil. Para tal, fez-se levantamento
bibliográfico de artigos em periódicos indexados nas interfaces de busca LILACS,
Scielo, Pubmed. Os termos utilizados foram: “giardíase”, “Giardia”,
“crianças/children” e “creche/day care”. A seleção baseou-se nos critérios de
período de publicação (2007 a 2013), presença dos termos nos títulos dos artigos,
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palavras-chave e identificação do termo abordado. Os resultados apontaram que a
ocorrência de giardíase em crianças varia entre 12,6% a 56,41% em diferentes
regiões do Brasil. Estudos no município de Tubarão, Santa Catarina, demonstraram
uma incidência de giardíase de 29,3% das crianças entre 0 e 6 anos. Em Araguari,
Minas Gerais, 12,6% de casos de giardíase foram identificados em crianças entre 0
e 5 anos nas 13 creches públicas pesquisadas. Em Presidente Bernardes, São
Paulo, 14,85% dos indivíduos apresentava giardíase. Dados similares apareceram
em estudos realizados em municípios dos estados de Alagoas, Maranhão e Rio
Grande do Sul. No Paraná, os resultados corroboram com estudos das demais
regiões do país. Um estudo na população da cidade de Maria Helena demonstrou
que a infecção por Giardia duodenalis estava presente em 3,5% das amostras,
sendo a maioria na faixa etária de 0 a 9 anos. E em um centro de educação infantil
de Iretama encontrou-se 31,25% de positividade. Os enteroparasitas consistem um
grave problema entre a população, uma vez que possuem alta virulência, e locais
como creches e escolas contribuem para sua disseminação. Assim, seu combate é
essencial para a melhora do desenvolvimento físico e mental das crianças.
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PERCEPÇÃO CORPORAL

Área Temática: Saúde Humana
Gustavo Kiyosen Nakayama1(Coordenador da Ação de Extensão)
Aline Schenatto dos Santos2, Ananda Staats3, Caroline Danielli4, Elisa Pinheiro
Schrader5, Gracieli Jiane Pereira6, Karine Raimundo Mayuri7, Letícia Dubay
Murbach8, Maíra Caroline de Oliveira9, Mariana Laís Boaretto10, Marina Zilio11,
Simone Natiele de Carvalho12, Vanessa Cecatto13.
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave:Percepção corporal; musculação terapêutica; saúde.
Resumo: A percepção corporal que apresenta uma relação direta com as atividades
desempenhadas no cotidiano envolve a construção mental do próprio corpo. Ela
pode ser considerada em dois aspectos acerca de um indivíduo: o esquema corporal
e a imagem corporal. Movimento e imagem corporal influenciam-se a todo momento,
pois é através do movimento que desenvolvemos nossa imagem corporal e
percepção corporal. A propriocepção inclui a consciência da postura, do movimento,
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das partes do corpo e das mudanças no equilíbrio, além das sensações de
movimento e de posição articular. Para o funcionamento do sistema postural é
necessário coordenar e controlar os segmentos corporais com base nessas
informações. Considerando que o movimento influencia na organização corporal de
cada indivíduo, o projeto desenvolveu-se a partir do emprego de exercícos resitidos
do método STS (Strength Training Strategies) de Musculação Terapêutica que possui
5 fundamentos: execução de movimentos funcionais, controle contínuo da
frequência cardíaca, comando verbal, estímulo pelo toque e estímulo óculo-motor. A
população beneficiada era diversificada, porém apresentava aspectos em comum
como o déficit de percepção corporal e/ou dor crônica. Esta foi submetida a uma
avaliação que incluia tais itens: análise postural, avaliação do equilíbrio, flexibilidade
articular, composição corporal, estabilidade central, avaliação da articulação
temporomandibular, identificação de pontos de tensão muscular, questionário de Mc
Gill e Escala Visual Analógica (EVA). Foram atendidos no total onze pacientes duas
vezes por semana, sendo que até o momento, notou-se melhora na percepção
corporal, coordenação motora, condicionamento físico, ganho de força e amplitude
de movimento e da dor. Por meio desse projeto, foi possível observar que o método
aplicado trouxe melhoras em diferentes aspectos para os pacientes citados,
ratificando que os objetivos finais foram alcançados.

INTRODUÇÃO
A relação do corpo humano com o meio vem sendo estudado por diversas
áreas de conhecimento, buscando-se entender a organização morfológica de um
indivíduo associado a aspectos sociais, psicológicos e físicos, que podem interferir
no corpo refletindo em atitudes e comportamentos (SEGHETO e GAMA, 2008).
Nesse contexto destaca-se a percepção corporal que apresenta uma relação
direta com as atividades desempenhadas no cotidiano. Esta envolve a construção
mental do próprio corpo, a partir de aspectos subjetivos e do senso apurado de
localização de cada segmento corporal, necessário para a interação com os objetos
e com os outros indivíduos no meio em que vive, servindo de guia para os
movimentos (SEGHETO e GAMA 2008).
A percepção corporal pode ser considerada em dois aspectos acerca de um
indivíduo: o esquema corporal que diz respeito a concepção neurológica e a imagem
corporal relacionada ao psicológico (FONSECA, VECCHI e GAMA, 2012). A

estruturação do corpo é denominada “esquema corporal” e depende de aferências
multimodais (visão, tato, propriocepção) e suas conexões com o sistema motor. O
conceito de imagem corporal envolve três componentes: Perceptivo, que se
relaciona com a precisão da percepção da própria aparência física, envolvendo uma
estimativa do tamanho corporal e do peso; Subjetivo, que envolve aspectos como
satisfação com a aparência, o nível de preocupação e ansiedade a ela associada;
Comportamental, que focaliza as situações evitadas pelo indivíduo por experimentar
desconforto associado à aparência corporal (SCHILDER, 1994).
Movimento e imagem corporal influenciam-se a todo o momento, pois é
através do movimento que desenvolvemos nossa imagem corporal e percepção
corporal, ou seja, adquirimos conhecimentos a respeito do mundo e do nosso corpo.
A cada nova postura, tônus e organização espacial requeridos pelo movimento, há
informações sensitivas que vão influenciar na percepção corporal. Além disso, nossa
imagem corporal dará uma qualidade única ao modo como nos movemos e uma
relação única de cada indivíduo com o ato de se mover (SCHILDER, 1994).
A propriocepção descreve a percepção do próprio corpo, e inclui a
consciência da postura, do movimento, das partes do corpo e das mudanças no
equilíbrio, além de englobar as sensações de movimento e de posição articular
(LENT, 2001).
Para o funcionamento do sistema postural é necessário coordenar e controlar
os segmentos corporais com base nessas informações. Desta forma, mesmo um
comportamento cotidiano como a manutenção da posição ereta, ao contrário do que
parece, é uma tarefa complexa que envolve um intricado relacionamento entre
informação sensorial e atividade motora (BARELA, 2000).
O sistema de controle postural envolve dois principais objetivos: orientação e
equilíbrio corporal. A orientação postural está relacionada à manutenção da posição
dos segmentos corporais com respeito aos outros segmentos corporais e com o
meio ambiente. O equilíbrio postural está relacionado ao equilíbrio das forças
internas e externas que agem no corpo durante as ações motoras. As informações
sensoriais que chegam são predominantemente dos sistemas visual, vestibular e
somatosensório. Estas então, informam sobre a posição relativa dos segmentos
corporais e sobre as forças internas e externas, atuando nos segmentos corporais
(HORAK e MACPHERSON, 1996).

CONTEXTO DA AÇÃO
Considerando que o movimento influencia na organização corporal de cada
indivíduo, o projeto desenvolveu-se a partir desta teoria através do emprego de
exercícios resistidos, uma vez que são seguros e eficazes para as mulheres e
homens de todas as idades, incluindo aqueles que não estão em perfeito estado de
saúde. Estes indivíduos com patologias associadas são, na maioria das vezes, os
mais beneficiados por um programa de exercícios que inclui o uso de instrumentos
que oferecem resistência. O treinamento de força pode ter um profundo impacto
sobre a saúde mental e emocional dos indivíduos, e ainda ser muito eficiente na
redução dos sinais e sintomas de várias doenças e condições crônicas (LUCAS,
2003).

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Para a realização das atividades, aplicou-se o método STS (Strength Training
Strategies) de Musculação Terapêutica que tem como especificidade, a aplicação de
movimentos contrarresistidos e, possui 5 fundamentos: execução de movimentos
funcionais, controle contínuo da frequência cardíaca, comando verbal, estímulo pelo
toque e estímulo óculo-motor. A técnica é composta por dezesseis padrões de
movimentos (exercícios). Estes padrões não são fixos, isto é, os exercícios não são
iguais, eles podem aumentar ou diminuir o seu grau de dificuldade seguindo
evolução e adaptação do paciente (LUCAS, 2003).
O projeto Percepção Corporal abrangeu uma população diversificada
referente à aspectos de idade, profissão, condições motoras, neurológicas,
socioeconômicas, entre outras características que poderiam influenciar no
tratamento e nos resultados a serem obtidos. Embora se tratassem de indivíduos
com características distintas entre si, também apresentavam aspectos em comum
como o déficit de percepção corporal e/ou dor crônica em qualquer segmento do
corpo.
Os indivíduos foram submetidos a uma avaliação global, a qual incluía os
seguintes itens: análise postural, avaliação do equilíbrio através da baropodometria,
flexibilidade articular (utilizando Banco de Wells, Teste do Terceiro Dedo ao Chão e
Inclinação Lateral), composição corporal (peso e altura), estabilidade central através
da avaliação da força motora dos músculos posturais, avaliação da articulação
temporomandibular, identificação de pontos de tensão muscular utilizando a

massagem Reichiana, questionário de Mc Gill com objetivo de qualificar a dor e,
Escala Visual Analógica (EVA) a fim de quantificá-la, sendo esta aplicada antes e
após cada atendimento.
As atividades eram realizadas às terças e quintas-feiras, com duração de 50
minutos, sendo iniciados com um aquecimento em esteira de 10 a 15 minutos com a
intensidade regulada de acordo com as condições físicas do indivíduo.
Posteriormente, realizava-se a seção do método de Musculação Terapêutica. Esta
consistia em exercícios resistidos em membros superiores e inferiores e músculos
abdominais, em padrões pré-determinados e ordenados da seguinte forma: bíceps 1
e 2, deltoide 1 e 2, peitoral 1 e 2, tríceps 1 e 2, quadríceps 1 e 2, ísquiotibiais 1 e 2,
abdominais 1 e 2, gastrocnêmio e sóleo. Cada padrão era realizado em 3 séries
evoluindo com 8, 10 e 12 repetições progressivamente (LUCAS, 2003). A evolução
do número de repetições só acontecia caso o indivíduo alcançasse a estabilização
central e postura adequada requisitada em cada exercício. Ao atingir 12 repetições
nas 3 séries, o indivíduo era considerado apto a aumentar a carga.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
Foram atendidos onze pacientes, sendo: duas crianças com sequelas de
paralisia cerebral, um adolescente com escoliose e pectus carinatum, sete adultos
com dor crônica, sendo um destes diagnosticado com fibromialgia e ainda, um idoso
com sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVE).
Destes, até o momento, notou-se melhora através da observação e do relato
dos pacientes na percepção corporal, coordenação motora, condicionamento físico,
ganho de força e amplitude de movimento. O quesito dor crônica também
apresentou resultado positivo, observado pela escala EVA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente atuação acadêmica de atendimentos por meio desse projeto
possibilitou a interação entre universidade e comunidade, alcançando os objetivos
de um projeto de extensão, no qual ambos são beneficiados.
A ação efetiva trouxe aos acadêmicos a oportunidade de adquirir e aplicar
novos conhecimentos e experiências que, quando desenvolvidos na prática exercem
maior valor no aprendizado, sendo que também propiciou o trabalho dos discentes
em equipe. Para a população, ter a chance de receber tratamento qualificado com

supervisão de um docente coordenador do projeto, enriqueceu o atendimento que é
gratuito.
Por meio desse projeto, foi possível observar que o método aplicado trouxe
melhoras em diferentes aspectos para os pacientes citados, ratificando que os
objetivos finais foram alcançados. Desta forma, o projeto terá continuidade buscando
ainda maiores resultados.
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RESUMO
O presente trabalho vem sendo realizado pelo fato de ter sido observado
grande uso de plantas medicinais pelas famílias participantes do Projeto 21:
Educação Ambiental, Saúde e Sociedade. Tendo um vista que o uso incorreto
desses fitoterápicos pode acarretar não a melhora, mas a piora da saúde, tanto
bucal quanto geral, de quem os utiliza, a orientação dessas famílias foi a
melhor forma encontrada de prevenir as complicações oriundas desse uso
incorreto. Além disso, a construção do horto para cultivação de plantas
medicinais vem com o intuito de orientar não somente as famílias ribeirinhas
participantes do projeto, mas também crianças de 5ª (quinta) a 8ª (oitava)
séries, tendo em vista que o horto estará aberto á visitação desse público, para
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que essas possam ter conhecimento sobre plantas medicinais e repassem
esse aprendizado para sua família. Ainda, para os visitantes do horto, serão
disponibilizadas mudas dessas plantas com objetivo de incentivar seu uso,
porém seu uso correto. Espera-se, com esse projeto, que as crianças e as
famílias participantes, utilizem a fitoterapia de maneira certa, para que seja um
benefício, não só para a saúde geral, mas também bucal e que os acadêmicos
participantes sejam instrumentalizados para saibam passar essas orientações
com mais segurança.

INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade as plantas vêm sendo um recurso que sempre
esteve ao alcance do ser humano, sendo um conhecimento repassado de
geração para geração. O uso de vegetais “in natura” pela população está se
intensificando cada vez mais, até mesmo nas sociedades mais industrializadas
(MIGUEL; MIGUEL, 1999).
O fitoterápico caracteriza-se tanto pela reprodutibilidade e constância de
sua qualidade quanto pelo conhecimento da eficácia e dos riscos do seu uso.
Não é considerado medicamento fitoterápico aquele que possua na sua
composição substancias ativas isoladas de qualquer origem e nem as
associações destas com os extratos vegetais (LIMA JÚNIOR, et al. 2005)
Com base no conhecimento e no uso popular, o crescimento mundial da
fitoterapia em programas preventivos e curativos vem estimulando a avaliação
da atividade de diferentes extratos de plantas para o controle de biofilme
dental, assim como de outras afecções dentais (BUFFON et al., 2001).
A difusão de conhecimento sobre o uso de plantas medicinais e
fitoterápicos nos levam a conhecer vários estudos e as possíveis aplicações
das plantas medicinais na saúde, a seguir são listadas algumas plantas e as
respectivas aplicações na odontologia.
Para o controle do biofilme dental, fator determinante da cárie e doença
periodontal, vários trabalhos apontam para a Equinaces purpurea, Copaifera
multijuga,

Lippia

sidoides,

Stryphnodendron

barbatiman,

entre

outras

(FERREIRA, 1996; BANDEIRA, 1999; COUTO, 2000; MELO Júnior et al.,
2000; PAIXÃO, 2002; VENDOLA, 2004; FERES et al., 2005).
Os

problemas

orais

podem

ser

evidenciados

por

sintomas

característicos de diversas etiologias, as quais são as mais comuns a carie, a
gengivite, a periodontite, a estomatite aftosa e a herpes simples. (REGEZI;
SCIUBBA, 2000; NEWMAN 2004).

CONTEXTO DA AÇÃO
Estudos sobre a medicina popular vêm merecendo importância cada vez
maior devido ao contingente de informações produzidas pela ciência e a
retomada do uso de medicamentos de origem vegetal no tratamento e
profilaxia de doenças aliado a terapêutica convencional. Percebe-se um
interesse governamental e profissional pela incorporação dos saberes
populares em aliar o desenvolvimento tecnológico ao conhecimento popular e
ao desenvolvimento sustentável com o objetivo de desenvolver uma política de
assistência a saúde eficaz, abrangente, humanizada e independente da
tecnologia farmacêutica (FRANÇA, et al. 2008).
A inclusão de plantas medicinais e fitoterápicos é favorável a saúde
humana desde que o usuário tenha conhecimento da finalidade, riscos e
benefícios, o profissional de saúde deve considerar esse cuidado popular,
viabilizando um cuidado singular, centrado nas crenças, valores e estilo de vida
(BADKE, 2011).
Tendo em vista este panorama exposto por Badke (2011), vem sendo
feitas orientações sobre as plantas medicinais às famílias do projeto, e também
orientações voltadas à área da odontologia, uma vez que tem-se observado um
grande número de doenças bucais nas famílias participantes do projeto como:
candidose, gengivite, periodontite, aftas bucais, sensibilidade dental, grande
acumulo de placas bacterianas, cárie, entre outros.
Com isso o principal objetivo é contribuir com o conhecimento a cerca
das plantas medicinais para alunos da graduação, das famílias ribeirinhas, e
das crianças de escolas de nível fundamental. Juntamente a essa atividade
principal o presente projeto desenvolverá, a construção de um horto de plantas
medicinais para desenvolver as atividades de orientações e para servir de
referência ao conhecimento das plantas medicinais para a universidade, a
identificação do perfil das famílias ribeirinhas e das crianças do ensino
fundamental participantes do projeto, o aprofundamento do conhecimento
sobre plantas medicinais dos alunos participantes do projeto de extensão

buscando parceiros dentro e fora da universidade e a orientação de famílias e
crianças quanto ao uso de plantas medicinais.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
Primeiramente ocorrerá a revisão de literatura e elaboração de uma lista
contendo plantas de uso específico para a odontologia, a essa lista serão
somadas as plantas medicinais de uso freqüente entre as famílias ribeirinhas
identificadas na proposta anterior deste mesmo projeto, são estas as plantas
medicinais: Plectranthus barbatus Andrews, Cymbopogon citratus, Mentha sp.,
Citrus sinensis L. Osbeck, Achyrocline satureioides, Alternanthera dentata. Esta
etapa terá a participação do bolsista, coordenador do projeto, e professores
colaboradores.
Elaborada esta lista, a etapa seguinte é encontrar dentro do campus da
universidade um local adequado para a construção de um horto de plantas
medicinais. Nesta etapa, contamos com a participação da Itaipu Binacional para
o fornecimento de mudas de plantas medicinais, bem como da participação dos
coordenadores do Projeto de Plantas Medicinais do Programa Cultivando Água
Boa.
Num seguinte momento serão realizadas visitas as escolas de nível
fundamental próximas a Unioeste, onde será discutido sobre a possibilidade de
visitas dos escolares ao horto, bem como de atividades relacionadas ao uso de
plantas medicinais com este público. Para as famílias ribeirinhas será aplicado
o informativo sobre plantas medicinais, também será realizado visita
previamente agendada ao horto. Estas atividades contam com a participação
de todos os participantes do projeto.
No último momento os resultados coletados serão discutidos com os
membros da equipe multidisciplinar e serão divulgados nos meios acadêmicos
em forma de publicação cientifica.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
A finalidade desse projeto, quanto às famílias e as crianças participantes
do mesmo é orientá-los sobre o uso correto de plantas medicinais e dos
fitoterápicos durante as visitas domiciliárias e ao horto, relacionando sempre à
saúde bucal e a saúde de forma geral.

Em relação ao bolsista e os acadêmicos inseridos, o objetivo deste
projeto é instrumentalizar os mesmos para que estejam aptos a orientar, tanto
as famílias, quanto as crianças durante as visitas ao horto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse trabalho, de grande importância social, esperamos levar
conhecimento às crianças e a comunidade para que a qualidade de vida
dessas se torne a melhor possível. Além disso, pretendemos promover a saúde
geral e bucal bem como amenizar o sofrimento, que muitas vezes, acomete
essa população e prevenir as complicações ocasionadas pela prática incorreta
da fitoterapia.
Ao levar instruções, não somente sobre saúde, mas também meio
ambiente e sociedade, a esses cidadãos estaremos de alguma forma, inserindo
estes na sociedade, tendo em vista que muitas vezes são excluídos e
marginalizados por sua falta de conhecimento.
Em consequência disso, esperamos ser tão beneficiados quanto ás
famílias

e

crianças

participantes,

adquirindo

experiência

não

só

profissionalmente, mas de vida. Que nós possamos aprender a tratar a todos
de maneira humilde, igualitária e justa conseguindo reconhecer o valor que há
em cada um.
Por fim, desejamos que os objetivos deste trabalho sejam alcançados levando
informações aos que pouco possuem, e que nos auxilie para um melhor
capacitação profissional.
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RESUMO
Contexto da ação: O processo gestacional é norteado por inúmeras mudanças no
organismo materno. Todas as adequações feitas para promover um adequado
crescimento fetal podem levar ao aparecimento de queixas e sintomatologias
características do período gestacional. Objetivo: Avaliar a presença de queixas e
sintomatologias em gestantes participantes de um projeto de extensão.
Detalhamento da atividade: O projeto “Hidroterapia na prevenção e tratamento de
desconfortos musculoesqueléticos gestacionais”, é desenvolvido na Unioeste desde
2008. Inicialmente todas gestantes participantes passam por uma avaliação
fisioterapêutica específica, onde são identificadas queixas e sintomas relacionados
ao período gestacional. Foram utilizados os dados de gestantes participantes no
triênio 2010-2012 para realização da pesquisa. Análise e Discussão: A partir do
levantamento de dados observou-se que as queixas mais frequentes nas gestantes
participantes foram: desvio de apetite, hipersensibilidade mamária, alteração de
sono, irritabilidade e dores. Dentre as dores o local de maior acometimento foi a
região lombar. Considerações Finais: O aparecimento de queixas durante a
gestação é algo frequente e torna-se foco para profissionais da saúde que visam
auxiliar na diminuição desses sinais e sintomas, intervindo na promoção da
qualidade de vida das gestantes durante o período gestacional.
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CONTEXTO DA AÇÃO
A gestação é um processo de adaptação no qual a mulher passa por uma
variedade de transformações, de características físicas, psíquicas e sociais (HOGA;
REBETE,

2006). As

alterações

ocasionadas

pelas

mudanças

hormonais,

metabólicas e anatômicas podem afetar os diferentes sistemas corporais e
desencadear aparecimentos de queixas e sintomatologias dolorosas características
desse período (MANN et al., 2008)
O aumento de queixas e sintomatologias dolorosas no período gestacional
desencadeia uma busca constante por medidas terapêuticas que possam amenizálas (NOVAES et al., 2006). Assim, a preparação para o parto de forma adequada
através de um acompanhamento pré-natal é de fundamental importância para a
vivência de uma gestação e um parto saudável (DALVI et al., 2010).
O objetivo desse estudo é identificar as principais sintomatologias e
desconfortos presentes no período gestacional de gestantes participantes do projeto
de

extensão

“Hidroterapia

na

prevenção

e

tratamento

de

desconfortos

musculoesqueléticos gestacionais”.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
O projeto “Hidroterapia na prevenção e tratamento de desconfortos
musculoesqueléticos gestacionais” é desenvolvido na UNIOESTE desde 2008 e tem
por objetivo prevenir e/ou tratar os desconfortos músculos esqueléticos da gestação,
promovendo melhora na qualidade de vida das gestantes selecionadas e preparação
para o parto, através de condutas fisioterapêuticas específicas utilizando as
propriedades terapêuticas do meio aquático.
São atendidas, gestantes da cidade de Cascavel, a partir da 12ª semana
gestacional, encaminhadas por seus obstetras. Inicialmente, as mesmas são
submetidas à avaliação fisioterapêutica específica, a qual é composta por uma
anamnese e um exame físico, além de perguntas específicas sobre as queixas e as
sintomatologias gestacionais.
São realizadas duas sessões semanais, e cada sessão tem duração média de
50 minutos. Ao final da terapia é realizado um período de desaquecimento e
relaxamento global. Ao início e final de cada sessão são realizadas aferições dos

dados vitais.
Todos os dados coletados são registrados em uma ficha individual de cada
paciente, que contem desde a avaliação inicial, até o controle diário das condições
da gestante. Para o estudo foi utilizado dados referentes às gestantes participantes
no triênio 2010-2012. Nesse período foram avaliadas 69 gestantes, porém utilizou-se
como critério de inclusão para amostra a realização mínima de três sessões, sendo
21 gestantes excluídas. A amostra final foi composta por 48 gestantes.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

A média de idade das gestantes estudadas foi de 29,5 (±5,92), sendo a
mínima de 19 e máxima de 41 anos. Quanto ao nível de escolaridade, 34
participantes haviam concluído o ensino superior, e 14 concluíram o ensino médio.
O número médio de sessões das gestantes participantes foi de 8 (±5,41)
sessões, sendo que a média inicial de idade gestacional foi de 20,53 (±6,96)
semanas e a média final de 30 (±6,59) semanas. Esse tempo representa já o final da
gestação e por isso muitas mulheres interrompem a atividade física devido a
aparecimentos de alguns sinais como sangramento vaginal, dor abdominal,
contrações uterinas e sensação de falta de ar, que tendem aparecer nos últimos
meses gestacionais (MOURA et al., 2008). Embora nesse estudo essas condições
de interrupção não tenham sido analisadas, acredita-se que fatores climáticos e
indisponibilidades de horários também tenham sido empecilhos para a continuação
da prática.
Quando questionadas sobre as queixas gestacionais apenas 2 (4,16%), das
48 analisadas não relataram algum tipo de queixa das sugeridas na avaliação. As
queixas analisadas e o número de mulheres que relataram a presença delas estão
dispostos na figura 1.
Como observado, a maioria das mulheres (81,25%) relataram que a gestação
provocou alteração de apetite. Esse fato é frequente entre as gestantes devido às
grandes alterações hormonais características desse período, além disso, o aumento
da necessidade nutricional e metabólica para o crescimento fetal tende a levar a
gestante a aumentar o consumo calórico diário (MONTENEGRO, REZENDE, 2008;
FONSECA,

ROCHA,

2012;).

Outros

sintomas

como

vômito,

náuseas,

hipersensibilidade mamária, também aparecem como consequências dessas

alterações. No âmbito psicológico, é comum as gestantes apresentarem sintomas
como: ansiedade, instabilidade de humor e insônia (OLIVEIRA, BARROS, ARAUJO,
2010).

Figura 1: Queixas gestacionais
Fonte: O autor
Outro sintoma importante a ser enfatizado é o edema, que apesar de ter sido
observado em apenas 11 (22,91%) gestantes estudadas, segundo Ritchie (2003) é
um sintoma frequente da gestação e é mais notável nas últimas oito semanas, sendo
comum em até 80% das gestantes consequente de alterações hemodinâmicas e
hormonais, como o aumento do volume plasmático, do estrogênio e da aldosterona,
que provocam maior reabsorção de sódio, retenção hídrica e predispõem o
aparecimento de edemas nas extremidades corporais.
A condição dolorosa provoca desconfortos e influencia negativamente na
qualidade do sono, na rotina diária e no desempenho físico (FABRIN, CRODA,
OLIVEIRA, 2010). No presente estudo 27 (56,25%) gestantes relataram ter
desenvolvido algum tipo de dor após o início da gestação, sendo o tipo mais citado a
dor lombar em 16 (33,33%), seguido de membros inferiores, abdome, infracostal e
cervical (Figura 2).
O aumento uterino e os ajustes vertebrais predispõem à hiperlordose lombar
durante a gestação, o que contribui com a alta prevalência de lombalgia entre as
gestantes. A dor lombar pode iniciar-se já no primeiro trimestre de gestação,
principalmente devido às alterações hormonais, mais do que o estresse físico
causado pelas mudanças mecânicas, que são mais vistas nos últimos meses
gestacionais (SABINO, GRAUER, 2008). Um hormônio importante envolvido é a
relaxina, que acaba tornando as estruturas da pelve e da coluna lombar mais

flexíveis, levando a desconfortos na articulação sacrilíaca, estruturas próximas e nos
membros inferiores (FERREIRA, 2012).

Figura 2: Principais locais da dor de gestantes
Fonte: O autor

Pereira e Bachion (2005) estudaram onze gestantes atendidas no pré-natal de
uma maternidade no estado de Goiás, destas, 81,8 % queixaram-se de dor nos
membros inferiores, pelve, região lombossacra e inguinal bilateral, concordando com
a predominância dos locais do presente estudo.
A grande maioria dos sinais e sintomas apresenta causa multifatorial. Assim,
com o alto nível de queixas e sintomas vivenciados pelas gestantes, e a variada
dimensão de fatores envolvidos nesse período, a atenção de profissionais da área
da saúde torna-se indispensável para um acompanhamento dessas gestantes,
visando uma diminuição das queixas gestacionais e aumento da qualidade de vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestação é um período favorável ao aparecimento de sintomas corporais
tanto físicos, como psicológicos, que são decorrentes das inúmeras transformações
que sofre o organismo materno. Essa maior sobrecarga pode repercutir de forma
negativa sobre a gestação, tornando-se necessário o desenvolvimento de
terapêuticas por conta de profissionais da saúde com objetivo de prevenir e/ou tratar
estes sinais e sintomas, favorecendo a evolução do processo gestacional de forma
mais tranquila e garantindo a qualidade de vida destas pacientes.
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PROCESSO DE PRÉ QUALIFICAÇÃO DE TECNOLOGIAS PARA A SAÚDE EM
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
ÁREA TEMÁTICA: Areá 06: Saúde
Coordenadora: Priscila Conde Bogo¹
Ana Cristina Geiss Casarolli³
Débora Tatiane Feiber Girardello²
Halana Batistel Barbosa³
Lara Adrianne Garcia Paiano³
Thais Dresch Eber hardt²
Modalidade de apresentação: Pôster

Palavras –chaves: Licitação, tecnologia em saúde, enfermagem
A busca pela qualidade é uma constante nos serviços de saúde. O melhor
atendimento, apoiado nas melhores técnicas assistenciais, administrativas ou de
diagnóstico, objetiva a satisfação dos clientes internos e externos e a minimização
do risco. O que justifica a necessidade de controle/gerenciamento e avaliação das
tecnologias adquiridas para tratamento direto, indireto ou completar na assistência
aos pacientes, sejam estas compradas, alugadas ou em regime de comodato. No
entanto a aquisição de tecnologias de cuidado exige especialmente em hospitais
públicos uma mudança radical em estigmas como a aquisição do produto apesas
pelo “menor preço”, e incutir a mentalidade de que o melhor produto é o que
apresentar melhor qualificação e o menor preço. A comissão de tecnovigilância
juntamente com o Setor de Padronização de materiais hospitalares com o objetivo
de adquirir tecnologias de qualidade para uma assistência aos pacientes do hospital
em estudo, com apoio dos setores complementares (Compras, Licitação e Juridico)
lançaram um processo de Licitação com a etapa conhecida como Pré qualificação.
Objetivo: adquiri bombas lineares de infusão (BI) de que cumpram os requisitos
mínimos do instrumento pré-formulado e sejam aprovadas em avaliação técnica, o
que automaticamente fará vencedor a “marca” empresa que apresentar a melhor
qualidade associada ao menor preço. Metodologia: Foi criada uma equipe técnica
composta por 12 enfermeiros, previamente treinada para qualificação previa de
¹Enfermeira do Serviço de Padronização de Produtos Hospitalares do Hospital Universitário do Oeste
do Paraná – HUOP E Coordenadora da Comissão de Tecnovigilância do HUOP.
²Enfermeira. Pós-graduanda do Programa de residência em Enfermagem em Gerenciamento de
Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica da Unioeste. Rua Academia, n°1346, Bairro: Universitário
Telefone: (45) 9936-4044/99194200 E-mail: deborafeiber@hotmail.com/ thaiseberhardt@gmail.com
3
Enfermeiras residentes em Gerênciamento de Enfermagem Clinica Médica Cirúrgica do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

descritivo, documentação e analise técnica das BI. Contribuições esperadas:
Guarantir a aquisição de um produto que atenda a finalidade proposta, que cumpra
os critérios mínimos de qualidade, que apresentem facilidade de manutenção, que
apresentem relação positiva entre custo de aquisição e de operação e manutenção e
que apresentem mínimo impacto ambiental.

¹Enfermeira do Serviço de Padronização de Produtos Hospitalares do Hospital Universitário do Oeste
do Paraná – HUOP E Coordenadora da Comissão de Tecnovigilância do HUOP.
²Enfermeira. Pós-graduanda do Programa de residência em Enfermagem em Gerenciamento de
Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica da Unioeste. Rua Academia, n°1346, Bairro: Universitário
Telefone: (45) 9936-4044/99194200 E-mail: deborafeiber@hotmail.com/ thaiseberhardt@gmail.com
3
Enfermeiras residentes em Gerênciamento de Enfermagem Clinica Médica Cirúrgica do Hospital
Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

PROGRAMA RE-VIVENDO À SAÚDE – PROJETO PILATES

Área Temática: Saúde
Sheila Karina Lüders Meza 1
Kelly Aparecida Guimarães2, Andréia Gulak.
Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Método Pilates; Qualidade de Vida; Condicionamento físico.
Resumo:
A atividade física passou a ter um enorme destaque quando relacionada a hábitos de
vida saudáveis. A prática de exercícios físicos vem ganhando cada vez mais espaço
e com isso foram surgindo novas modalidades de exercícios e práticas para dar
conta das necessidades e particularidades das pessoas. Neste sentido, destaca-se o
Método Pilates. Sendo este método considerado fator de proteção para inúmeras
patologias, eficiente na reabilitação de lesões ortopédicas e neurológicas em casos
de doenças crônicas e também benéfico para ambientes de trabalhos. O Pilates é
um método praticado não só por aqueles que necessitam manter a forma, mas
também por pessoas que se preocupam em viver de maneira saudável. É o único
método de alongamento e fortalecimento muscular que, quando bem orientado, não
causa qualquer lesão à pessoa que o pratica e atende as especificidades de cada
praticante. O Projeto Pilates é realizado na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, campus Cascavel, tendo por objetivos promover melhora do
condicionamento físico, melhora da qualidade de vida, bem-estar e maior eficácia
em atividades diárias e profilaxia de lesões decorrentes da inatividade. As práticas
são destinadas tanto à comunidade interna como externa, podendo participar
homens e mulheres de qualquer idade. O projeto é formado por duas turmas, cada
turma constituída por dez participantes, a frequência de cada turma é de duas vezes
por semana com duração de aproximadamente uma hora. Pretende-se através da
do Projeto, proporcionar aos servidores da Unioeste e usuários dos serviços de
saúde uma melhora no condicionamento físico e, consequentemente, uma melhora
na saúde e na qualidade de vida.
1

Docente, Farmácia, Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas, Cascavel – Paraná,
sheila.meza@unioeste.br, (45) 3220-3000 ramais 3271 ou 7283.
2
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Introdução:
Atualmente a atividade física passou a ter um enorme destaque quando
relacionada a hábitos de vida saudáveis. A prática de exercícios físicos vem
ganhando cada vez mais espaço e com isso foram surgindo novas modalidades de
exercícios e práticas para dar conta da necessidade e particularidade das pessoas.
Neste sentido, destaca-se, então, o Método Pilates. Método que foi desenvolvido por
Joseph Hubertus Pilates durante a Segunda Guerra Mundial.
Especialistas afirmam que o Método Pilates cresce cada vez mais em
popularidade como uma ferramenta de condicionamento físico. Sendo que cada vez
mais pessoas procuram esta modalidade para complementar suas atividades físicas.
É importante destacar que as doenças associadas ao sedentarismo vêm
acometendo a população mundial. A literatura acumula fortes evidências de que a
prática de atividade física, dentre elas o Método Pilates, é fator de proteção para
inúmeras patologias se mostrando eficiente também na reabilitação de lesões
ortopédicas e neurológicas quando se trata de doenças crônicas. No que diz
respeito aos trabalhadores, a crescente sobrecarga biomecânica e ocupacional,
dentre outros fatores, podem levar a uma condição desfavorável à saúde,
contribuindo muitas vezes para adoção de uma postura inadequada podendo levar a
sérios danos ao corpo.
Neste sentido, a prática do Método Pilates também poderá ser benéfica no
ambiente de trabalho, a fim de diminuir a sobrecarga biomecânica dos
trabalhadores, auxiliar na redução de afastamento por problemas de saúde,
promover alívio de desconfortos e melhorar o condicionamento para a realização das
atividades diárias.
Segundo o ACSM (American College of Sports Medicine, 2009) estudos
comprovam que empresas que desenvolvem programas de atividades físicas obtêm
benefícios relativos à redução do absenteísmo.
O ACSM ranqueou o Método Pilates entre as 10 melhores técnicas de 2010
juntamente com o treinamento funcional e o “core training” para a melhora e o
controle da contração muscular, melhorando a relação entre os músculos agonistas
e antagonistas.
O Pilates é um método praticado não só por aqueles que necessitam manter
a forma, mas também por pessoas que se preocupam em viver de maneira
saudável. É o único método de alongamento e fortalecimento muscular que quando

bem orientado, não causa qualquer lesão à pessoa que o pratica. Não são feitos
exercícios localizados, pois em cada sessão, o corpo todo é trabalhado: a
respiração, a postura, a flexibilidade e o controle muscular que proporciona a força
física.
O Método foi criado com o objetivo de integrar corpo, mente e espírito.
Preconizando seis princípios básicos que devem ser seguidos em todos os seus
exercícios,

são

eles:

Relaxamento,

concentração,

alinhamento,

respiração,

coordenação e resistência.
Indicado para qualquer idade, este método contêm as modificações e
considerações adequadas para os diferentes corpos respeitando as características e
as limitações de cada pessoa. Pilates é a massagem do corpo em movimento. É a
arte do controle do corpo e do movimento. O participante percebe mudanças em seu
corpo em poucas semanas. (KUHNERT, 2002).
A técnica dá resultados rápidos e duradouros, sendo que em dez sessões já é
possível sentir a diferença na flexibilidade. Em três meses, os músculos estão mais
definidos e o condicionamento físico tem uma melhora significante. (PENTEADO,
2006).
Desta forma, o Método Pilates tem ganhado cada dia mais adeptos por
proporcionar conforto, satisfação, integração social (quando realizada em grupo),
melhora do estresse e da mobilidade corporal, apresentando-se como importante
aliado à saúde (FERREIRA, 2007).
Neste contexto tem-se por objetivo por meio da prática do método Pilates
melhorar o condicionamento físico e mental, aumentar a força muscular, a
flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação, melhorar a capacidade respiratória e
cardíaca dos participantes, aliviar dores musculares e o estresse, promovendo
melhor qualidade de vida e, também, a profilaxia de lesões decorrentes da
inatividade física.

Metodologia:
O Projeto Pilates é realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, campus Cascavel, sendo que as atividades são desenvolvidas em uma
sala de aula devidamente preparada (sem carteiras e mesas, com espaços para
posicionamentos dos tapetes, colchonetes e bolas suíça). Os colaboradores são
acadêmicos do curso de Fisioterapia, sob supervisão da Educadora Física Andréia

Gulak, Mestre em Pilates, colaboradora do Programa Re-Vivendo. Podem participar
homens e mulheres de qualquer idade, que não apresentem comprometimentos
graves de saúde. Para proporcionar conforto e maior amplitude de movimento é
necessário o uso de traje adequado para realização de atividade física (roupa
esportiva).
As práticas do Método Pilates são destinadas tanto à comunidade interna
como externa. A comunidade interna é composta por funcionários da instituição
(servidores técnicos, administrativos, docentes e discentes) e a comunidade externa
constituída por usuários das clínicas de Fisioterapia, Centro de Reabilitação Física e
Odontologia, parentes de servidores, pacientes encaminhados pelo SUS.
O projeto é destinado, principalmente, aos indivíduos que apresentarem
interesse em melhorar o condicionamento físico, podendo participar também
interessados em controlar a Hipertensão Arterial e corrigir a postura corporal.
Ao iniciarem as atividades todos os participantes recebem um termo de
consentimento livre e esclarecido, o qual deixa claro sua participação no projeto bem
como o direito de desistência a qualquer momento. Após assinado o termo de
consentimento, os usuários são submetidos a uma entrevista de anamese e a
algumas avaliações físicas.
O projeto é formado por duas turmas, cada turma constituída por 10
participantes, a frequência de cada turma é de duas vezes por semana com duração
de aproximadamente uma hora.
Cada prática é constituída por exercícios e por aferições de pressão arterial
(PA) e frequência cardíaca (FC) no início e final de cada sessão. Os exercícios são
bem diversificados conseguindo trabalhar a musculatura de quase todo o corpo em
um único exercício. Eles podem ser realizados no solo em decúbito dorsal, ventral e
lateral e também na posição sentada; alguns exercícios podem ter auxílio da bola
suíça e da faixa elástica. Esses exercícios são executados em série, sendo a maioria
deles constituído por dez repetições. Os treinos são divididos em três níveis (básico,
intermediário e avançado), sendo que para cada nível existem inúmeras
possibilidades de exercícios, permitindo uma grande variabilidade dentro de um
mesmo nível. A cada duas semanas há uma nova mudança de treinos, evoluindo os
exercícios de acordo com as adaptações dos participantes.
No início de cada aula sempre é feito um aquecimento para preparar o corpo
para os exercícios e ao final da aula são realizados alongamentos da musculatura

trabalhada e também relaxamento.

Considerações Finais:
Muitas evidências são encontradas na literatura demonstrando que, ao
incorporar um comportamento benéfico à saúde, como hábitos saudáveis,
alimentação adequada, prática de exercícios, entre outros, as pessoas acabam
operando mudanças em seu estilo de vida que são favoráveis a melhores níveis de
qualidade de vida. Com base nestes dados, pretende-se por meio da proposta deste
Projeto de Extensão, proporcionar aos servidores da Unioeste e usuários dos
serviços de saúde uma melhora no condicionamento físico e, consequentemente,
uma melhora na saúde e na qualidade de vida.
Por meio das sessões semanais do Método Pilates, almeja-se promover uma
melhora significativa na qualidade de vida dos praticantes, atingindo efeitos a curto e
longo prazo. Sendo os efeitos em curto prazo considerados como redução de dores
musculares, alívio de estresse, correção postural e melhora do equilíbrio e
coordenação. E, em longo prazo, aumento da força muscular e flexibilidade
(alongando, tonificando e definindo a musculatura) e melhora cardiorrespiratória.
Ou seja, pretende-se, com este projeto, proporcionar aos funcionários um
alívio do estresse e redução de dores e desconfortos, aumentando, assim, a
disposição e o rendimento do trabalho com consequente melhora da qualidade de
vida. Aos usuários dos serviços de saúde, por sua vez, a aplicação deste método
poderá atuar como coadjuvante de algum tratamento conseguindo aumentar os
efeitos benéficos e, consequentemente, podendo reduzir o tempo de tratamento do
mesmo.
Como resultados de pesquisas poderão ser levados em consideração os
dados obtidos por meio das avaliações realizadas a cada trimestre. Apostando na
eficiência do Método Pilates, acredita-se que, ao final do projeto, será possível
constatar uma melhora nos valores dos níveis de flexibilidade, uma diminuição da
gordura corporal concomitante com o aumento da massa magra, diminuição da
pressão arterial e um melhor condicionamento físico quando comparados com a
avaliação inicial. E, além disso, uma melhora na qualidade de vida quanto à
execução de atividades diárias.
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RESUMO
A prática regular de atividade física para crianças e adolescentes vem sendo
reconhecida e valorizada pela comunidade científica em estudos que comprovam a
sua importância e os benefícios para a vida dos jovens. Dentre as práticas de
atividades físicas para crianças e adolescentes a iniciação aos esportes vem se
apresentando como uma estratégia importante no desenvolvimento integral dos
jovens em relação a sua saúde. Desta forma, o projeto de extensão denominado
“Iniciação Esportiva Universal: um meio para a promoção da saúde de crianças e
adolescentes” tem como objetivo principal promover práticas de iniciação esportiva
que estimulem a Promoção da Saúde de crianças e adolescentes do Município de
Marechal Cândido Rondon – PR. No projeto são atendidas aproximadamente 210
crianças e adolescentes com faixa etária entre 8 e 12 anos que vivenciarão
atividades práticas de iniciação esportiva universal. O projeto é desenvolvido em três
núcleos no município, sendo na UNIOESTE, CEMIC e Ginásio de Esportes da Vila
Gaúcha. O grupo de trabalho é composto por 4 professores e 10 acadêmicos do
curso de Educação Física Licenciatura e Bacharelado da UNIOESTE. O projeto vem
atingindo os objetivos esperados tanto em relação ao número de participantes
1
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quanto à ideologia da proposta, desta forma, a prática esportiva vem contribuindo
para a Promoção da Saúde e melhoria da qualidade de vida dos jovens atendidos.

CONTEXTO DA AÇÃO
A prática regular de atividade física para crianças e adolescentes vem sendo
reconhecida e valorizada pela comunidade científica em estudos que comprovam a
sua importância e os benefícios para a vida dos jovens. Neste viés, Matsudo et al.
(2003) afirmaram que a promoção da prática de atividade física na infância e na
adolescência significa estabelecer uma base sólida para a redução da prevalência
do sedentarismo na idade adulta, contribuindo para a “construção de saúde”. Além
disso, alertaram que a prevenção de um estilo de vida sedentário na infância é mais
adequada do que tentar revertê-los na idade adulta, destacando que dentre os
benefícios de uma boa aptidão física estariam um melhor controle da pressão
arterial; aumento da sensibilidade à insulina; melhor funcionamento das articulações,
do perfil lipídico, da força muscular e melhor densidade óssea, aumento da força,
velocidade, agilidade, flexibilidade e mesmo melhoria da potência aeróbica e
anaeróbica.
Matsudo et al. (2003) e Farias Júnior e Silva (2008) destacaram ainda a sua
importância nos aspectos psicossociais, dentre eles controle da ansiedade e
depressão, redução do estresse, elevação da autoestima, melhoria da autoimagem,
promoção da integração e socialização entre os jovens.
Desta forma, compactuando com a necessidade da promoção da prática da
atividade física para crianças e adolescentes o presente projeto terá como alicerce
teórico e metodológico o esporte como meio da Promoção da Saúde dos jovens,
partindo como base a iniciação esportiva. A iniciação esportiva de acordo com
Santana (2005) é o período no qual a criança começa a aprender, de forma
específica, a prática de um ou vários esportes e o objetivo imediato é dar
continuidade ao desenvolvimento da criança de forma integral, não implicando em
competições regulares.
As constantes e numerosas publicações sobre treinamento referem-se, na
maioria, aos atletas de elite e pouco se discutindo raríssimas vezes e sobre
programas de treinamento elaborados especificamente para crianças. Nesta

perspectiva, Greco e Benda (1998) e Kroger e Roth (2002), em suas publicações,
propõem uma metodologia de ensino-aprendizagem-treinamento com adequações e
características especificas para crianças e adolescentes, enfatizando uma formação
generalizada e integral por meio do esporte, na expectativa de à formação esportiva
dos indivíduos como hábito saudável.
Kroger e Roth (2002) propuseram a abordagem da Escola da Bola como uma
metodologia adequada neste processo de ensino, a medida que resgata atividades
que as crianças vivenciavam nas ruas, parques e praças num passado não tão
distante, em que a convivência com as demais crianças possibilitava vivências de
inúmeras experiências motoras, cognitivas e sociais. Além disso, os autores
ressaltaram que as crianças deveriam primeiramente aprender somente a jogar com
liberdade, reconhecer e perceber situações de forma correta e compreendê-las
desde o ponto de vista tático.
A proposta metodológica da Escola da Bola está estruturada e alicerçada por
três pilares, ou seja, jogos orientados para a situação, orientação para as
capacidades coordenativas e orientação para as habilidades, possibilitando as
crianças experimentar de forma rica e variada, diferentes alternativas de movimento
sem pressões psicológicas e, fundamentalmente, sem ser submetidas aos modelos
ou parâmetros de rendimento consagrados pelos e para os adultos, tornando a
prática esportiva um hábito contínuo em sua vida.
Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as
estratégias de desenvolvimento do projeto de extensão denominado Iniciação
Esportiva Universal: um meio para a promoção da saúde de crianças e
adolescentes.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
O presente projeto de extensão é financiado pelo Ministério da Educação,
atendido pelo Edital n. 05, PROEXT 2010 – MEC/SESu. O seu desenvolvimento é
realizado no município de Marechal Cândido Rondon – PR.
O projeto é desenvolvido por quatro docentes e dez discentes do Curso de
Educação Física da UNIOESTE e contempla nas suas especificidades a habilitação
de Licenciatura e Bacharelado.
O objetivo principal do projeto é promover práticas de iniciação esportiva que
estimulem a Promoção da Saúde de crianças e adolescentes do Município de

Marechal Cândido Rondon – PR. Bem como, proporcionar aos acadêmicos do Curso
de Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) da UNIOESTE uma oportunidade
de vivenciar práticas pedagógicas para o ensino da iniciação esportiva. Além destes
objetivos, o projeto tem em sua especificidade:
 Estimular a prática da atividade física durante a infância e adolescência;
 Proporcionar a integração e socialização das crianças e adolescentes através
da prática esportiva;
 Estimular o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e intelectuais através da
prática de jogos de iniciação esportiva;
 Fornecer informações que incentivem a aquisição de hábitos saudáveis,
como: alimentação adequada, relacionamento pessoal, prática regular de
atividades físicas, comportamento preventivo, esclarecimentos sobre o
alcoolismo, tabagismo, drogas, entre outras.

No desenvolvimento do projeto, inicialmente, os acadêmicos selecionados, no
decorrer do mês de abril e maio de 2012 participaram de duas reuniões semanais
com duração de duas horas com intuito de capacitá-los para a intervenção do
projeto de extensão, em seguida formaram-se grupos de estudo dos conteúdos
específicos da iniciação esportiva universal e preparação das aulas/sessões. Bem
como a organização e planejamento das atividades que poderiam, eventualmente,
auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos relacionados ao projeto.
No decorrer do projeto foram desenvolvidas aulas duas vezes por semana
com duração de 1 hora cada, totalizando 2 horas semanais para 12 turmas da
comunidade escolar da rede de ensino privada e pública do município, divididas de
acordo com a faixa etária, sendo distribuídas da seguinte forma: turmas que
envolveram crianças na faixa etária entre os 08 aos 10 anos e turmas que
envolveram crianças na faixa etária entre os 11 aos 12 anos de idade, sendo que
para cada turma foram disponibilizadas um total de 20 vagas.
As aulas foram desenvolvidas nas dependências do Complexo Esportivo “Elói
Lohmann” da UNIOESTE, e mais dois locais (pólos) em regiões distintas no
município de Marechal Cândido Rondon, sendo o CEMIC e o Ginásio de Esportes
da Vila Gaúcha. Estes locais foram disponibilizados através de parceria com a

Secretaria de Esportes do município. As aulas foram ministradas pelos acadêmicos
selecionados e supervisionadas pelos professores coordenadores do projeto.
No CEMIC as aulas foram realizadas no ginásio de esportes, nas terças e
quintas-feiras no período manhã e tarde, sendo atendidas 6 turmas de
aproximadamente 20 alunos por turma, das quais 3 no período da manhã e 3 no
período da tarde. O número total de crianças e adolescentes atendidos no CEMIC foi
de aproximadamente 120 alunos.
No polo da Vila Gaúcha as aulas foram realizadas no Ginásio de Esportes do
bairro, nas terças e sextas-feiras no período matutino, com duas turmas, sendo uma
para alunos com 8 a 10 anos e a outra para alunos com 11 e 12 anos. Ambas as
turmas contaram com aproximadamente 15 alunos, sendo atendido um total de
cerca de 30 crianças e adolescentes.
Na UNIOESTE o projeto foi desenvolvido no Ginásio de Esportes do
Complexo Esportivo no período matutino e vespertino. Foram duas turmas no
período da manhã e duas no período da tarde. Cada turma contou com
aproximadamente 15 alunos, sendo atendido um total de cerca de 60 crianças e
adolescentes.

ANÁLISE E DISCUSSÃO

Em relação aos resultados qualitativos deveria ser destacado o aprendizado
dos aos acadêmicos de ambas as habilitações do curso de Educação Física, que
puderem realizar uma aproximação real com o campo de atuação profissional e a
convivência mútua com crianças e adolescentes das mais classes sociais diversas.
Além disso, deveria destacar os altos valores da prática de atividades
sistematicamente planejadas oportunizadas para as crianças e adolescentes
participantes do projeto, que, possivelmente, oportunizaram vivências riquíssimas
para o seu desenvolvimento integral como cidadão por meio da prática esportiva que
é um direito do cidadão segundo nossa constituição.
Em relação aos resultados quantitativos, infelizmente, a falta de material
esportivo inviabilizou a realização de uma séria de atividades, especialmente as
atividades pertinentes ao desenvolvimento das capacidades coordenativas e
habilidades que exigiam um número significativo de bolas com circunferências e
cores diversificadas, além de outros materiais como cordas, cones, arcos, entre

outros.

Assim,

os

testes

inicialmente

elencados

para

a

avaliação

do

desenvolvimento das capacidades coordenativas e habilidades não foram possíveis
de serem realizados, impedindo a verificação mais fidedigna dos possíveis
resultados.
Além disso, os testes pertinentes à avaliação do desenvolvimento das
capacidades táticas gerais não foram possíveis de serem aplicados, tendo em vista
que a filmadora e notebook necessários para tal realização também não foram
adquiridos em virtude dos tramites burocráticos e atrasos em licitações junto ao
órgão responsáveis pelo setor na Unioeste e a falta de equipamentos similares no
campus de Marechal Cândido Rondon.

CONSIDERAÇOES FINAIS

O projeto vem atingindo os objetivos esperados tanto em relação ao número
de participantes (210) quanto à ideologia da proposta, desta forma, a prática
esportiva vem contribuindo para a Promoção da Saúde e melhoria da qualidade de
vida dos jovens atendidos.
É importante salientar que a parceria realizada com a Secretaria Municipal de
Esportes de Marechal Cândido Rondon e com o CEMIC foram importantes para
maior abrangência do projeto no município, possibilitando que mais crianças e
adolescentes pudessem ser atingidos.
Destacamos que o referido projeto tem duração permanente e a expectativa
para o ano de 2013 é dar continuidade as ações, buscando a excelência tanto nas
ações desenvolvidas pelos acadêmicos quanto na qualidade oferecida aos jovens
participantes.
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Modalidade de apresentação: Comunicação Oral

RESUMO: O objetivo deste estudo foi apresentar o desenvolvimento do projeto de
extensão permanente Futuro do Judô: Iniciação e alto nível através do esporte social
projeto no período de 2012-2013, no qual, oferece aulas de judô para crianças,
adolescentes e jovens do município de Marechal C. Rondon, que estudem em
instituições de ensino público do município. Também foram proporcionadas
atividades de judô para pessoas com deficiência visual, com síndrome de Down,
síndrome de Asperger, Psicose infantil e parceria com o CRAS (Centro de
Referência de Assistência Social) no ano de 2012.

Através das aulas

proporcionadas durante este período, foram desenvolvidas atividades que auxiliaram
na formação educacional e de caráter destes participantes, através de treinos
dinâmicos, ensino do Histórico da modalidade, higiene pessoal, respeito, cidadania,
disciplina e organização. Além disto, os alunos/atletas tiveram a oportunidade de
participar de torneios regionais e ainda competições de nível paranaense. Bem

como, realizar o exame de faixa, buscando assim, um maior conhecimento e
desenvolvimento progressivo do Judô.

Palavras-chaves: Judô, inclusão social, desempenho.

INTRODUÇÃO

Segundo Lassere (1969), o Judô é uma arte de viver e um princípio da
evolução, pois é um ensinamento que nos possibilita tomar consciência de nossa
própria realidade, razão pela qual deve ser colocado e mantido acima de toda
influência seja ela nacional, racial, política, financeira, sectária ou pessoal. A prática
do judô normalmente provoca um desenvolvimento sadio das faculdades
intelectuais, um espírito de rápidas reações, habituado a agir com decisão, dotado
de um juízo equilibrado e essencialmente prático. Criam-se, desta forma,
comportamentos de tolerância e justiça. (ARPIN 1971; CBJ, 2012; DUNCAN, 1979;
LASSERE, 1969; MIKOSKI, 2002; MONTEIRO, 1998; SHINOHARA, 2000;
TAKESHITA, S/D; TEGNER, 1969; VIRGÍLIO, 1986; WHITE, 1980).
A partir disto, é possível afirmar que o esporte vem se tornando essencial para a
formação educacional, física e de caráter dos seus praticantes. E ainda possibilita a
inclusão e socialização de pessoas com deficiência visual, síndrome de Down,
síndrome de Asperger, Psicose infantil e de baixa renda. Proporcionando a melhora
do desempenho e o crescimento dentro da modalidade. Aumentando assim, as
possibilidades de buscar um mundo mais igualitário.

OBJETIVOS DO PROJETO

Geral: Oferecer aulas/treinos de judô para estudantes de instituições públicas do
município de Marechal Cândido Rondon-Paraná.

Específicos:


Orientar de forma educativa, através do Judô, crianças, adolescentes e jovens;



Oportunizar o Judô como prática de educação e cidadania para menores
infratores e jovens em situação de risco social;



Oportunizar a prática do Judô como elemento de inclusão social a deficientes
visuais;



Oportunizar a prática do judô como esporte e lazer;



Proporcionar a vivência competitiva e a promoção oficial de faixas;



Detectar novos talentos esportivos no Judô;



Orientar e preparar acadêmicos para atuarem como instrutores de judô;



Oportunizar bolsas de extensão para acadêmicos destaques.

MÉTODOS

Participantes e normatizações
No período de 2012/2013 foram indicados aproximadamente 75 novos
participantes de ambos os gêneros. Foi firmado convênio através da Secretaria
Municipal de Ação Social, para o atendimento de aproximadamente 20 jovens
menores infratores, como forma de auxílio na retomada de uma vida cidadã
organizada e correta. Este atendimento foi desenvolvido na própria UNIOESTE.
Participaram também filhos de professores e funcionários da UNIOESTE e alunos
remanescentes de projetos de Judô anteriores realizados pelo Curso de Ed. Física e
acadêmicos de todos os cursos da UNIOESTE- campus Marechal C. Rondon.
Sendo assim, foram atendidas aproximadamente 100 participantes, (crianças,
adolescentes e adultos através deste projeto), três vezes por semana, gerando um
número de 900 atendimentos médios mensalmente.

Colaboradores e parcerias do projeto

Anualmente são oferecidas vagas para acadêmicos de Educação Física da
UNIOESTE atuarem como monitores deste projeto. Tendo como pré-requisito
alguma vivência nesta modalidade esportiva. Possibilitando a aprendizagem e
vivência em uma área de atuação profissional e a chance de auxílio através da
tentativa de bolsas de extensão..
A busca por parcerias com diversas entidades, tanto do setor público quanto do
privado para aquisição de Kimonos e faixas, auxílio para a participação em
competições, legalização da prática e promoções de faixas no Judô é realizada a

cada ano, conforme as possibilidades e oportunidades que surgem para os monitores
e coordenador. Além disto, no ano de 2012 foi realizada uma parceria com o CRAS
(Centro

de

Referência

de

Assistência

Social).

A

este,

foram

ofertadas

aproximadamente 10 vagas na turma D (aperfeiçoamento e alto nível), havendo
desistência a vaga se destinaria a outro aluno indicado pela entidade. É importante
lembrar, que o CRAS ofertou também Kimonos para estes praticantes, os quais
ficavam sob responsabilidade do Projeto.
Realizam-se constantemente módulos de avaliação oral do projeto e dos
monitores através de reuniões indicadas pelo Coordenador, para verificação de
eventuais falhas, sugestões e possíveis modificações que sejam necessárias ocorrer
durante o decorrer do processo.
Durante este ano, houve a manutenção da parceria com o projeto de atividade
física adaptada, coordenado pelo Prof. Douglas Borella, através da acadêmica
Gabriela S. Harnisch, possibilitando o atendimento de um aluno com deficiência
visual, que passou a treinar duas vezes por semana no ano de 2012. Já no ano de
2013, o mesmo aluno, treina também duas vezes por semana, mas na turma D
(aperfeiçoamento e alto nível), pela escolha do mesmo e passou a participar
diretamente do Projeto Futuro do Judô, e não apenas como uma parceria do Projeto
de Atividade Física, lembrando que este foi e é essencial para a indicação de
pessoas com deficiência.

Instrumentos e procedimentos

São desenvolvidas aulas teórico/práticas sobre histórico, desenvolvimento e
filosofia do Judô; fundamentos básicos e específicos do judô; palestras sobre
disciplina, higiene, saúde, educação, cidadania dentre outros temas relevantes;
regras e condutas do Judoca (competitivo e social).

Também contamos com a participação do Projeto UNIAMA, desde o mês de
abril de 2011, onde atendemos um (1) pessoa com deficiência visual, de gênero
masculino, desde então mantem a prática da modalidade judô juntamente com vinte
(20) alunos de 12 a 25 anos de idade, participantes do Projeto Futuro do Judô. As
aulas acontecem no Complexo Esportivo da UNIOESTE (Campus de Marechal
Candido Rondon), em dois encontros semanais realizados nas quartas e sextas

feiras, por uma hora de atividades, conduzidas por até quatro (4) acadêmicos do
curso de Educação Física.

RESULTADOS

Neste 15º ano de realização do projeto, é possível observar e afirmar a
contribuição efetiva do mesmo para aproximadamente 3.400 crianças, adolescentes,
jovens e adultos que passaram e participaram deste projeto.O qual possibilitou o
conhecimento específico teórico e prático da modalidade, o desenvolvimento de
coordenação motora, força, resistência, flexibilidade, dentre outras variáveis
desenvolvidas através de atividades específicas ou gerais. Contribuiu para a
formação do caráter destes participantes, possibilitando a inclusão de pessoas com
deficiência ou dificuldades de aprendizado, e proporcionando assim, uma melhora
efetiva destes participantes em ambientes externos ao Projeto ( ambiente escolar e
familiar, por exemplo). E ainda, oportunizou aos alunos a progressão de
conhecimentos dentro da modalidade, através dos das competições (regional à
nacional), exames e trocas de faixas, os quais participaram de igual maneira em
eventos com alunos que provinham de entidades particulares.

CONCLUSÃO

Através do conteúdo desenvolvido é possível inferir que o Projeto Futuro do
Judô: iniciação e alto nível através do esporte social contribui em vários âmbitos
para a comunidade regional, enfatizando o objetivo principal do projeto de oferecer
aulas de Judô gratuitamente, buscando assim uma melhoria na inclusão social e
ainda, contribuir, ensinar e aprender com a inclusão de pessoas com deficiência. E
também, oportuniza aos acadêmicos de Educação Física, uma maior vivência na
modalidade, na formação acadêmica e na aproximação com a comunidade em
geral, pais e/ou responsáveis dos alunos, pessoas com maior graduação e
conhecimento da modalidade específica, tornando-os mais aptos a ingressar no
mercado de trabalho.
Por fim, esperamos estar alcançando nossos objetivos e expectativas em relação
ao desenvolvimento do projeto e contribuindo também para a formação e o
desenvolvimento destas crianças, adolescente, jovens e adultos. E mostrando que o

Judô além de esporte – com ênfase na melhora do desempenho -, busca também,
contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de assuntos relacionados a
modalidade e ainda, assuntos que envolvem a vida, em geral, de todos os
envolvidos, direta ou indiretamente.
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Comunicação oral
RESUMO
De acordo com dados do Ministério da Saúde o número de adolescentes que
contraem doenças sexualmente transmissíveis (DST) ou meninas que ficam
grávidas precocemente vem aumentando significativamente nos últimos anos, o que
demonstra falta de informação em prevenção por parte desses. Nesse contexto foi
desenvolvido o Projeto Logos, com o objetivo de levar informações relevantes a
jovens e adolescentes sobre prevenção às DST e à gravidez precoce, além de
trabalhar questões sobre sexualidade e preconceitos sexuais, já que na maioria das
vezes esses jovens apresentam-se com muitas dúvidas sobre o assunto e mostramse preconceituosos às diferenças. Paralelo a isso, ensina-se a anatomia dos
sistemas reprodutores humanos. Para tanto, o Projeto Logos realiza nos Colégios de
Cascavel oficinas semanais, as quais se baseiam em dinâmicas que trabalham o
tema numa linguagem apropriada à idade desses adolescentes e ao contexto em
que eles estão inseridos.

Palavras-chave: DST; sexualidade; prevenção.

INTRODUÇÃO
O crescente número de adolescentes grávidas involuntária e precocemente
indica falta de conhecimento e despreparo no uso e escolha do método
contraceptivo

adequado.

Somando-se

a

isso,

as

doenças

sexualmente

transmissíveis, principalmente a AIDS, são grandes problemas de saúde pública e
atinge uma grande parcela de indivíduos entre 13-18 anos. Segundo o Ministério da
Saúde, acredita-se que 12 milhões de novos casos de doenças sexualmente
transmissíveis (DST) ao ano ocorram no Brasil, 10% destes casos acometem
adolescentes. Considerando o crescente índice de DST e também de gravidez na
adolescência fundamentou-se um programa que visa informar aos alunos do ensino
médio das redes pública e privada da cidade de Cascavel as atitudes de risco que
favorecem o contágio com uma DST e o uso de métodos contraceptivos para
promover prevenção à DST e gravidez indesejada, respectivamente, bem como o
intuito de promover reflexão sobre sexualidade. Assim, o programa utiliza palestras
orientando adolescentes em relação ao uso de métodos contraceptivos, DST e
aparelhos reprodutores. A desinformação ou informações errôneas expõe o
adolescente a um comportamento de risco e, muitas vezes, preconceituoso; através
desta atividade, estimamos levar tais informações a aproximadamente 1100
adolescentes

diretos,

sem

contabilizar

os

indiretos,

denominados

de

disseminadores.

OBJETIVOS
Geral: Informar adolescentes do ensino médio sobre prevenção de
DST/AIDS e gravidez e expor sobre sexualidade.

Específicos:
 Conhecer anatômica e fisiologicamente as estruturas aparelho reprodutor
humano;
 Transmitir conteúdo científico básico sobre DST/AIDS enfocando nos:
agentes patógenos, sintomas da doença e principalmente, métodos para
prevenção de DST;
 Incitar reflexão sobre sexualidade;
 Apresentar os principais métodos contraceptivos;

 Discutir a eficácia, custo e acesso aos métodos contraceptivos;
 Esclarecer sobre o uso correto dos métodos anticoncepcionais;
 Oportunizar aos acadêmicos da UNIOESTE atividade extencionista;
 Estreitar relações entre a UNIOESTE e as Escolas públicas e particulares da
rede de ensino médio.

MÉTODOS
Utilizando-se de palestra didática e muito interativa, os acadêmicos irão
visitar as escolas com púbico alvo de ensino médio, expondo, após aguçada
pesquisa bibliográfica e discussões interacadêmicas, seus conhecimentos para os
alunos no que tange tanto métodos contraceptivos quanto a prevenção de DST,
além de permitir o entendimento de como identificar esses problemas. O Acadêmico
fará uso de materiais como modelo pélvico do aparelho reprodutor feminino, pênis
de borracha, DIU, diafragma, cartela de anticoncepcional oral, anel hormonal,
anticoncepcional

injetável,

Folders

e

cartilhas

informativas,

Preservativos

masculinos, Preservativos femininos, transparências para impressão jato de tinta,
quadro e giz e outros a serem convergentes com o assunto e convenientes à
palestra, a qual usufrui de dinâmicas recomendadas pelo Ministério da Saúde.
São atendidas não apenas escolas Estaduais, mas também Privadas, bem
como não há restrição entre escolas centralizadas e escolas mais periféricas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
Propiciar o contato direto dos estudantes participantes do projeto com o
público alvo, estabelecendo troca de informações entre ambos, e, principalmente,
jovens e adolescentes cientes da importância da saúde sexual, das principais
doenças sexualmente transmissíveis e dos métodos contraceptivos. Desta maneira
espera-se que o público atingido compreenda seu papel de agente ativo e
participativo no controle de doenças sexualmente transmissíveis na sociedade e
espalhem, não exclusivamente para familiares, mas amigos e vizinhos, formas de
prevenção e esclarecimento do assunto.

CONCLUSÕES
Em um Brasil que, apesar das maciças campanhas realizadas pelo Ministério
da Saúde, apresenta cada vez mais números de casos de AIDS, demais DST e

gravidezes indesejadas na adolescência, faz-se de notória relevância a instrução
adequada, precisa e direta aos jovens. Estes, é sabido, tendem a disseminar essa
informação

adquirida,

aumentando

a

proporção

desse

conhecimento

pela

sociedade.
Da mesma forma, apresentar que existem diferentes expressões da
sexualidade humana, mostra-se fundamental em um país que ainda mantém os
preconceitos ativos da ultrapassada idéia de raça, religião e afetividade.
A imensa maioria dos alunos, aos quais o Projeto LOGOS é proporcionado,
apresenta receptividade, demonstrando que há deficiência no ensino da área
abrangida pelo Projeto. Outra maneira de evidenciar esse fato é que muitas das
dúvidas apresentadas são aquelas já consideradas triviais.
Essa receptividade, certamente, deve-se, também, ao modo interativo, prático
e descontraído como são aplicadas as dinâmicas.
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RESUMO
De acordo com dados do Ministério da Saúde o número de adolescentes que
contraem doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) – 1,2 milhões de novos casos
ocorrem ao ano no Brasil) - ou meninas que ficam grávidas precocemente vem
aumentando significativamente nos últimos anos, o que demonstra falta de
informação em prevenção por parte desses. Nesse contexto foi criado o Projeto
Logos, com o objetivo de levar informações a jovens e adolescentes sobre
prevenção às DSTs e à gravidez precoce, além de trabalhar questões sobre
sexualidade e preconceitos sexuais, já que na maioria das vezes esses jovens se
apresentam com muitas dúvidas sobre o assunto e se mostram preconceituosos às
diferenças. Paralelo a isso, ensina-se de forma sucinta a anatomia dos sistemas
reprodutores humanos. Para tanto, o Projeto Logos realiza nos Colégios Públicos e
Privados de Ensino Médio de Cascavel (principalmente nos de periferia) oficinas
semanais, as quais se baseiam em dinâmicas interativas que trabalham o tema
numa linguagem apropriada à idade desses adolescentes e ao contexto em que eles
estão inseridos. Faz-se relevante a instrução adequada a esses jovens, uma vez
que se sabe que haverá disseminação das informações adquiridas para amigos.
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Resumo
A Atividade Física objetiva proporcionar a todos os participantes condições de
otimizarem suas capacidades funcionais, a fim de colaborar na execução de
tarefas comuns do cotidiano e promovendo espaços comuns de atividades
coletivas visando a integração e inclusão.
A atividade física objetiva proporcionar a todos os participantes condições de
otimizarem suas capacidades funcionais, a fim de colaborar na execução de
atividades de vida diária do cotidiano com espaços comuns para atividades
coletivas visando a integração e inclusão. O Projeto UNIAMA tem como
finalidade proporcionar às pessoas com deficiência da cidade de Marechal
Cândido Rondon/PR e região o acesso às atividades físicas, contribuindo
assim, com o enriquecimento da qualidade de vida, consciência corporal,
inclusão social, comunicação e autonomia de todos os participantes. São
oferecidas pelo Projeto as seguintes atividades, em três diferentes
modalidades: dança e pessoas com deficiência física, visual e intelectual;
atividades aquáticas e pessoas com deficiência visual, intelectual e física; e
tênis de mesa envolvendo pessoas com deficiência física. Os encontros são
realizados semanalmente, com duração de 1h cada encontro. Por sua vez, os
acadêmicos de Educação Física envolvidos no Projeto ainda reúnem-se no
Laboratório do Projeto UNIAMA para a elaboração de planos de aula bem
como discussão para um melhor desempenho das aulas. Com isso, o
desenvolvimento deste Projeto de Extensão tem, inicialmente, a finalidade de
proporcionar qualidade de vida à população atendida, colaborando com a
saúde, bem estar e inclusão educacional/social.
Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Atividade física; Qualidade de vida.
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Introdução
Entende-se que a atividade física envolvendo as pessoas com
deficiência devem ser permeadas pelo compromisso dos docentes e
estudantes universitários, além das próprias pessoas em condição de
deficiência, a fim de desencadear a inspiração de um novo cenário no contexto
brasileiro, o qual propague as potencialidades e capacidades das pessoas com
deficiência.
Neste sentido, a atividade física, dentre diversas finalidades, propõe-se a
auxiliar no desenvolvimento motor, aptidão física, saúde e bem-estar das
pessoas com deficiência, por meio de contribuições educacionais e/ou sociais
(SOBAMA, 2005).
Baseado no exposto o Projeto Atividade Motora Adaptada na Unioeste UNIAMA, trata-se de um projeto universitário de caráter extensionista, realizado
pelo curso de Educação Física da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), que tem por objetivo
proporcionar às pessoas com deficiência da cidade de Marechal Cândido
Rondon/PR e região o acesso às atividades físicas, contribuindo com qualidade
de vida em condições limitantes da prática de atividades motoras, bem como
desenvolver a conscientização corporal, socialização, inclusão, comunicação e
autonomia de todos os participantes.
Sabendo-se

que

as

atividades

físicas

proporcionam

inúmeras

finalidades para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com algum tipo
de deficiência, o Projeto UNIAMA proporciona as seguintes atividades: Dança e
Atividades Aquáticas para pessoas com deficiência visual, física e intelectual, e
Tênis de Mesa para pessoas com deficiência física.
Em relação a essas atividades que o Projeto UNIAMA oferece
especificamente a Dança Nanni (2003) comenta que é uma expressão rítmica
do corpo, que depende da integração dos sentidos para potencializar as
habilidades e capacidades corporais, sendo uma mediadora para o autoconhecimento e conhecimento do outro.
Quanto às atividades Aquáticas Marín (2004), destaca qualquer
programa realizado no meio aquático, e que, de acordo com a proposta
estabelecida, pode atingir vários âmbitos: utilitário, educativo, desportivo e/ou
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competitivo, higiênico ou de saúde, terapêutico e recreativo. Os benefícios de
tal prática são evidentes nos aspectos físico, fisiológico, cognitivo, psicomotor,
social, afetivo e emocional. Portanto, permite o desenvolvimento integral da
pessoa com deficiência.
Já o Tênis de Mesa por sua vez apresenta-se como uma prática
essencialmente social, em que todas as pessoas de todas as idades podem
praticar tal atividade (WOOLLARD, 1981). Ainda Vilani (2011) enfatiza alguns
benefícios desta modalidade em relação à saúde, pois a prática do Tênis de
Mesa contribui para os aspectos funcionais do ser humano e também no que
tange ao desenvolvimento motor e cognitivo.
No entanto, que as atividades proporcionadas no Projeto UNIAMA
devem atender a todos, pois entendemos que todo ser humano é único e
especial, e que, cada pessoa apresenta limitações e potencialidades,
independentes ou não de estarem em condições de deficiências físicas,
cognitivas e sociais.

Metodologia

O Projeto UNIAMA busca estabelecer um conjunto de ações que
envolvam a relação plena de seus participantes inteirados com a universidade
e sociedade. Com isso, as atividades práticas são realizados semanalmente,
com duração de 1h cada. Por sua vez, os acadêmicos de Educação Física
envolvidos no projeto ainda reúnem-se no Laboratório do Projeto UNIAMA para
a elaboração de planos de aula, sob orientação do coordenador do projeto. Os
temas e os objetivos desenvolvem-se de acordo com as necessidades
individuais e do grupo, por meio de sugestões ou dificuldades observadas nas
aulas anteriores.
O Projeto UNIAMA conta com a participação de 29 pessoas com
deficiência, de ambos os gêneros, com faixa etária entre 04 a 67 anos,
dispondo assim de três atividades distintas, sendo elas:
1) Atividades de Dança: acontecem no Pavilhão de Ginástica da
Unioeste,

pois

nele

encontram-se

instrumentos

e

materiais

necessários para realização das atividades propostas, como também
oferece: espaço adequado, paredes espelhadas, e segurança para a
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realização de movimentos diversos. Os participantes compõem-se de
11 pessoas com diferentes faixas etárias (entre 08 e 67 anos), dentre
eles dois (02) com deficiência visual, além de quatro (04)
participantes com deficiência física, dois (02) com síndrome de
Down, e três (03) com deficiência intelectual;
2)

Atividades Aquáticas: são realizadas no Complexo Poli-esportivo da
Unioeste, que possui uma piscina semi-olímpica, aquecida, bóias e
materiais que auxiliam na flutuação, dentre outros. Participam das
atividades 11 alunos, e dentre estes, quatro (04) com deficiência
física, dois (02) com baixa visão, dois (02) com cegueira total, e três
(03) com síndrome de Down;

3) Atividades de Tênis de Mesa Paralímpico: as atividades ocorrem no
Pavilhão de Ginástica da Unioeste. Participam das atividades sete (7)
pessoas os quais utilizam de cadeira de rodas, sendo quatro (4)
adultos (lesados medulares - acidentados automobilísticos) e dois (2)
jovens com paralisia cerebral. Ressalva-se que em cada aula é
realizada uma parte inicial de preparação para a prática com breve
aquecimento corporal seguida de alongamento de todos os
segmentos do corpo.

Destaca-se que o Projeto UNIAMA conta com a participação de 14
acadêmicos do Curso de Educação Física, estes inseridos no Projeto desde o
primeiro ano do curso até o final de sua graduação.
Cabe ressaltar a participação dos pais ou responsáveis dos alunos nas
atividades, tanto nas aulas de dança quanto na piscina os quais encontram-se
presentes e sua participação é de fundamental importância para o andamento
das aulas possibilitando aos alunos adquirirem maior confiança na realização
das atividades e para o processo de ensino-aprendizagem de acadêmicos e
participantes do projeto.
Além de que, serve como processo de aprendizado para os próprios
pais, onde tornam-se mais sensíveis ao comportamento um do outro, além de
desmitificar certas concepções de incapacidade dos filhos decorrentes da visão
marginalizadora da sociedade, como também, podem ser considerados como
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agentes de transformação de seus filhos, estimulando-lhes o encorajamento,
superação de limites e descoberta de potencialidades.

Resultados

Conforme relato dos pais e dos acadêmicos envolvidos, os alunos
tiveram avanços apresentando resultados positivos no que se trata de: a)
melhora na mobilidade; b) melhora na realização de atividades específicas
propostas; c) melhoras nas atividades de vida diária; d) melhora na percepção
corporal; e) aumento na autoconfiança.
É possível destacar resultados que ainda são esperados com o projeto,
sendo estes: a) continuar contribuindo com a inclusão social e educacional dos
participantes; b) contribuir com a qualidade de vida, auto-estima e
independência; c) permitir que os participantes testem seus limites,
potencialidades e capacidades; d) proporcionar o desenvolvimento cognitivo,
fisiológico, motor, afetivo e social; e) otimizar a realização de atividades de vida
diária; f) possibilitar melhora na coordenação motora e g) continuar
proporcionando experiências profissionais e educacionais dos acadêmicos
envolvidos.

Conclusão e Considerações Finais

Remetemo-nos no desafio de encontrar caminhos e quiçá até soluções
que permitam a discussão e reflexão entre os acadêmicos participantes do
Projeto, a Universidade, como também entre a sociedade local e regional,
visando oportunizar a troca de conhecimentos, uma vez que a cultura corporal
de movimento inclui também as pessoas com deficiência em condições para a
prática de atividades físicas.
Concebem-se as Instituições de Ensino Superior à função de oportunizar
condições

para

criação,

construção,

transferência

e

aplicação

de

conhecimentos, visando à formação e capacitação do ser humano, regido sob
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os princípios éticos, morais, culturais e de cidadania, além de fomentar o
avanço da educação em todas suas esferas, inclusive a educação pelo
movimento, sendo este o componente essencial para a área da Educação
Física.
Com isso, acreditamos que um projeto de cunho extensionista, tal como
o Projeto UNIAMA, tem sua relevância sócio-educativa na medida em que
busca proporcionar atividades dirigidas às pessoas com deficiência.
É neste conjunto de pressupostos que o projeto ancora-se, acreditando
que cada pessoa apresenta potencialidades, independente de estarem ou não
em condição de deficiência e que por meio do movimento da atividade física a
pessoa com deficiência tem oportunidade de vencer novos paradigmas e
superar seus limites, seja por meio do lazer, recreação, jogos, brincadeiras,
esportes e dança.
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Avaliação nutricional; intervenção; obesidade.
Resumo: A obesidade tem se tornado um problema de saúde pública e um dos
problemas nutricionais mais prevalentes em países desenvolvidos ou em
desenvolvimento. Nesse sentido, o presente projeto de extensão tem por objetivo o
acompanhamento e a análise do estado nutricional em escolares do pré-escolar ao
5° ano do ensino fundamental, através da avaliação do estado nutricional, que é uma
forma bastante aceita de avaliar os índices nutricionais de crianças e adolescentes
com sobrepeso e com obesidade que se constituí por um método simples que pode
ser aplicado no ambiente escolar, Foi utilizado a medida do índice de massa corporal
(IMC) e critérios da Organização Mundial da Saúde, onde foi possível verificar que,
dentre as 525 crianças avaliadas na Escola “Jorge Amado do Munícipio de Foz do
Iguaçu-PR, 95 (18,09%) escolares apresentaram sobrepeso e 44 (8,38%) escolares
apresentaram obesidade. Neste trabalho, também apresentamos um perfil dos
hábitos alimentares das crianças avaliadas identificando os que apresentavam
agravos e riscos para a saúde, relacionados ao estado nutricional e ao consumo
alimentar. Sendo assim possível planejar e realizar orientações para a criança com
distúrbios nutricionais e também para a sua família, além de realizar ações voltadas
para a promoção da saúde e melhor qualidade de vida da comunidade atendida.
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Contexto da Ação
Nos últimos anos no Brasil, é observado um aumento expressivo de
indivíduos em várias faixas etárias da população, com sobrepeso e obesidade. A
questão se tornou um grave problema de saúde publica, assumindo um caráter
epidêmico, preocupante, constituindo um fator de risco para o surgimento várias
doenças tais como: doença cardíaca precoce, hipertensão arterial, derrames,
hiperlipoproteinemias, diabetes mellitus e alguns tipos de câncer (NUNES et
al.,2007).
As estimativas existentes apontam que, em vinte anos, as prevalências de
obesidade em crianças entre 5 a 9 anos foram multiplicadas por quatro entre os
meninos (4,1% para 16,6%) e por, praticamente, cinco entre as meninas (2,4% para
11,8%). Nos adolescentes, após quatro décadas de aumento gradual nas
prevalências, em torno de 20% apresentaram excesso de peso (com pequena
diferença entre os sexos) e quase 6% dos adolescentes do sexo masculino e 4% do
sexo feminino foram classificados como obesos (WANG et al., 2002; BRASIL, 2012).
A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no estudo de uma
criança, para que possamos verificar se o crescimento está se afastando do padrão
esperado por doença e/ou por condições sociais desfavoráveis. Ela tem por objetivo
verificar o crescimento e as proporções corporais em um indivíduo ou em uma
comunidade, visando estabelecer atitudes de intervenção (MELLO, 2002). Neste
sentido, a avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes tem sido
considerado uma ação importante para a identificação de indivíduos ou grupos que
apresentem agravos e riscos para a saúde, relacionados ao estado nutricional e ao
consumo alimentar, tais como, hábitos que levem a um maior índice de obesidade,
para que possa ser realizado a promoção de ações preventivas e de educação em
saúde voltadas para o público infanto-juvenil.
O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) destina-se ao
diagnóstico descritivo e analítico da situação alimentar nutricional da população
brasileira, contribuindo para que se conheça a natureza e a magnitude dos
problemas de nutrição, identificando áreas geográficas, segmentos sociais e grupos
populacionais de maior risco aos agravos nutricionais, além de avaliar o estado
nutricional de indivíduos para obter o diagnóstico precoce dos possíveis desvios
nutricionais, seja baixo peso ou sobrepeso/obesidade, evitando as consequências
decorrentes desses agravos à saúde (BRASIL, 2004).
Uma forma bastante aceita de avaliar os índices de crianças e adolescentes
com sobrepeso e com obesidade é a medida do Índice de Massa Corporal (IMC),
que constitui um método simples e que pode ser aplicado no ambiente escolar
(NIHISER et al., 2007).
Este presente trabalho objetivou avaliar o estado nutricional de crianças do
pré-escolar, 1º à 5º ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Foz do
Iguaçu-PR e analisar os hábitos alimentares dos escolares visando contribuir com
ações de caráter social, educativa e preventiva da saúde, que visa contribuir para o
estabelecimento de uma melhor qualidade de vida na comunidade atendida,
prosseguindo com o encaminhamento dos escolares ao serviço de saúde
especializado.

Detalhamento das atividades

A avaliação do estado nutricional foi realizada no período de abril a novembro de
2012.
Para a execução do projeto foram realizadas atividades semanais na Escola
Municipal Jorge Amado, localizado no Bairro da Cidade Nova, do município de Foz
do Iguaçu, Paraná, para avaliar o estado nutricional dos escolares do pré-escolar, 1°
a 5° ano, nos períodos da manhã e da tarde.
Para realizar a avaliação do estado nutricional foi feito a medida do Índice de
Massa Corporal (IMC) e sua análise foi realizada baseada em critérios da
Organização Mundial de Saúde (OMS) (SILVA et al., 2008; OMS, 2007). Para esse
cálculo, a altura e peso de massa corporal de cada escolar foram aferidos, onde o
valor obtido do peso (P) em quilograma (kg) foi dividido pelo valor da altura (A) em
metros, elevado à potência de dois, como se segue: IMC: (P/A²). Para a obtenção do
diagnóstico nutricional foram utilizadas as curvas padronizadas na relação IMC x
faixa etária para crianças do sexo masculino e do sexo feminino (OMS, 2007). Onde
se considerou os estados nutricionais: Obesidade grave, obesidade, sobrepeso,
normal (IMC adequado – Eutrofia), magreza e magreza acentuada de cada aluno.
De acordo com os valores obtidos, os escolares que estavam acima do escore +3 (>
escore-z +3) foram classificados coomo obesidade grave, entre os escores +2 e +3
(≥ escore-z +2 e ≤ escore-z +3) foram classificados como obesidade, entre os
escores +1 e +2(≥ escore-z +1 e ≤ escore-z +2) foram classificados como
sobrepeso; os valores entre os escores -2 e +1 (≥ escore-z -2 e ≤ escore-z +1)
foram classificados como Eutrofia (IMC adequado), os valores entre -3 e -2 (≥
escore-z -3 e < escore-z -2) foram classificados como magreza, e os escolares que
obtiveram o IMC abaixo do escore -3 (< escore-z -3) foram classificados como
magreza acentuada.
Em relação à avaliação dos hábitos alimentares, os escolares foram
entrevistados individualmente por um colaborador do projeto (discente ou docente),
obtendo assim dados importantes sobre seus hábitos alimentares, através de um
formulário de inquérito nutricional utilizado pelo Sistema de Informação de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN). Durante esta entrevista e/ou posteriormente, os
alunos foram orientados a respeito de hábitos alimentares saudáveis.
Os dados coletados foram tabulados e processados, utilizando-se o programa
Excel (Microsoft Corporation, EUA) e realizamos a inclusão dos dados coletados dos
escolares no sistema de cadastro nacional do SISVAN, em parceria com o SISVAN
de Foz do Iguaçu, Paraná.

Análise e discussão
A avaliação do estado nutricional foi realizada em 525 escolares das turmas
de pré- escolar, 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal “Jorge
Amado”, Foz do Iguaçu – PR. Dos alunos avaliados, 282 (53,71%) eram do sexo
feminino e 243 (46,47%) do sexo masculino.
Com relação ao diagnóstico nutricional, de acordo com a relação IMC
obtivemos 356 (67,80%) alunos com IMC de padrão eutrófico, sendo 196 (55%) do
sexo feminino e 160 (45%) do sexo masculino. Com relação aos 169 (32,19%)
alunos que apresentaram IMC fora do padrão eutrófico, 19 (11,24%) apresentaram
diagnóstico nutricional de baixo peso, sendo 11 (57,89%) do sexo feminino e 08
(42,10%) do sexo masculino. Quanto aos 150 (88,75%) escolares que estavam
acima do peso ideal, 95 (18,09%) escolares apresentaram sobrepeso, sendo 50

(52,63%) do sexo feminino e 45 (47,36%) do sexo masculino; 44 (8,38%) escolares
apresentaram obesidade, sendo 19 (43,18%) do sexo feminino e 25 (56,81%) do
sexo masculino; e, os escolares que apresentaram obesidade grave totalizaram 11
(2,09%), destes 6 (54,54%) do sexo feminino e 5 (45,45%) do sexo masculino
(Tabela 1).
Desta forma, de um total de 525 escolares avaliados, 169 (32,19%) alunos que
apresentaram IMC fora do padrão eutrófico, sendo que 19 (11,24%) estavam abaixo
do peso recomendado e 150 (88,75%) estavam acima do peso recomendado
segundo a OMS.

Tabela 1: Relação entre Sexo e Diagnóstico Nutricional em 525 escolares do ensino
fundamental da Escola Municipal “Jorge Amado”, 2012.
*Diagnóstico
Sexo
Total
nutricional
F
M
Eutrófico
196 (55%)
160 (45%)
356 (67,80%)
Magreza

10 (62,5%)

06 (37,5%)

16 (3,04%)

Magreza Acentuada

01 (33%)

02 (67%)

03 (0,57%)

Sobrepeso

50 (53%)

45 (47%)

95 (18,09%)

Obesidade
Obesidade Grave

19 (43%)
06 (55%)

25 (57%)
05 (45%)

44 (8,38%)
11 (2,09%)

Total

282 (54%)

243 (46%)

525 (100%)

*Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do percentual entre parênteses.

Dos 525 escolares avaliados, 150 escolares ou 28,6% encontraram-se acima
do peso, na condição de sobrepeso e obesidade. Este dado assemelha-se com os
dados que obtivemos em anos anteriores em outras escolas de ensino fundamental
do município de Foz do Iguaçu, constituindo um quadro preocupante uma vez que
demonstra que 1/3 dos escolares encontra-se acima do peso. Estes resultados
devem estimular a promoção de ações de educação em saúde que possam
esclarecer esse público e estimular a adoção de estilos de vida mais saudáveis no
ambiente escolar.
Esse trabalho foi possível devido a união da equipe de discentes e docentes
do curso de Enfermagem Unioeste – Foz do Iguaçu, que colaboraram integralmente
para chegar a esse resultado, e também possibilitou a interação entre a universidade
e os profissionais da educação básica, especificamente o ensino fundamental,
consistindo também em uma troca de experiência enriquecedora para ambos,
acadêmicos extensionistas e escolares beneficiados pelo projeto.

Considerações finais
Os dados apontaram para um maior índice de escolares eutróficos, seguidos
pelos escolares com sobrepeso e obesidade. É necessário ressaltar a importância
da identificação dos grupos populacionais de risco e os fatores que influenciam a

presença dos maus hábitos nutricionais na infância e na adolescência para o
desenvolvimento de políticas, programas e intervenções relevantes que ajudem no
controle das doenças crônicas da vida adulta.
Constatamos com esses dados que o projeto é de grande importância social e
também para a universidade, acadêmicos e professores, por enriquecer as práticas
extencionistas, para a comunidade atendida sendo privilegiada com uma ação de
caráter social, educativa e preventiva da saúde, que visa colaborar com uma melhor
qualidade de vida.
Com isso, sugerimos que este projeto seja expandido para outras escolas do
município, para assim poder beneficiar com ações preventivas as demais
localidades.
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Resumo:
A utilização de piscinas na fisioterapia é uma modalidade terapêutica que está
relacionada ao uso das propriedades da água como meio de reabilitação. No
entanto, essa está sujeita a contaminações vindas de diversas fontes, sendo por
isso, um veículo de disseminação de doenças entre as pessoas. Este projeto tem
como objetivo verificar a qualidade bacteriológica da água presente na piscina da
Clínica de Fisioterapia da Unioeste, assim como instruir os responsáveis pelo
tratamento da piscina e as pessoas que a utilizam sobre as melhores formas de
evitar e eliminar contaminações. No período de agosto de 2012 a março de 2013
foram realizadas as análises de Contagem Total de Bactérias Heterotróficas,
Contagem de Coliformes Totais e Fecais e Pesquisa de Staphylococcus aureus,
segundo legislação vigente. Também foi realizada uma palestra aos funcionários,
aos alunos e aos professores, abordando questões relacionadas com o tratamento
da água da piscina. Até o momento, os resultados encontrados indicaram uma água
de boa qualidade para o uso, não colocando em risco a saúde da população que ali
frequentam.

Introdução:
A fisioterapia aquática fornece um ambiente ideal para reabilitação de
indivíduos, sendo utilizada por pessoas de várias idades e de ambos os sexos.
Assim, a água das piscinas está sujeita a contaminações provenientes de diversas
fontes, como por secreções contendo micro-organismos oriundos da pele, boca,
nariz, garganta, urina, fezes, ou por objetos e roupas contaminados, gerando um
possível veículo de disseminação de doenças entre as pessoas. Além disso,
populações susceptíveis, incluindo pessoas com imunidade reduzida podem ter
maior risco de contrair doenças (NOGUEIRA, 2000; CANDIDO, 2008).
Segundo Vasconcelos (1995), dentre as principais doenças transmitidas pela
água contaminada pode-se citar a cólera, a hepatite A, a poliomielite, a disenteria
bacilar e amebiana, gastrenterites, parasitoses e outras. Além disso, o contato
primário através de banhos pode provocar otites, infecções cutâneas, dos olhos,
nariz e garganta.
De acordo com o artigo 15 do Manual de Orientações da ANVISA, a água das
piscinas em uso deve apresentar um sistema de tratamento para manter sua
qualidade físico-química e bacteriológica. Os exames bacteriológicos deverão
apresentar ausência de micro-organismos do grupo coliforme, no mínimo em 80%
de 05 ou mais amostras consecutivas. Também não deverão conter bactérias do tipo
Staphylococcus aureus e a contagem de bactérias heterotróficas deverá apresentar
número inferior a 200 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) /mL, em 80% de 05
(cinco) ou mais amostras consecutivas (BRASIL, 2009).
As bactérias do grupo coliforme são utilizadas como indicador de
contaminação da água por estarem presentes nas fezes de animais, inclusive
humanos. São divididas em coliformes totais e termotolerantes. Coliformes totais são
caracterizados tanto por bactérias originárias do trato gastrintestinal, quanto por
bactérias não entéricas. O grupo de coliformes termotolerantes inclui pelo menos
três gêneros, Escherichia, Enterobacter e Klebsiella, dos quais apenas E. coli é de
origem exclusivamente fecal, sendo por isso utilizada como indicador de
contaminação fecal (FUNASA, 2004; MACÊDO, 2007).
A contagem de bactérias heterotróficas fornece informações sobre a
qualidade bacteriológica da água de uma forma ampla. A presença de bactérias
heterotróficas em quantidades elevadas pode impedir a detecção de coliformes, seja

devido à produção de fatores de inibição, seja por um desenvolvimento mais intenso
(DOMINGUES, 2007).
O gênero Staphylococcus faz parte da microbiota da pele humana normal e
de outros sítios anatômicos. A espécie de maior interesse médico é Staphylococcus
aureus, que está frequentemente relacionada com diversas infecções em seres
humanos. Pode provocar doenças, que vão desde uma simples infecção (espinhas,
furúnculos e celulites) até infecções graves (pneumonia, meningite, endocardite,
síndrome do choque toxico, septicemia e outras) (SANTOS, 2007; ABNT, 1989).

Contexto da ação:
O objetivo do projeto é analisar a qualidade microbiológica da água da piscina
da Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e ministrar
palestras aos funcionários e aos usuários para verificar a qualidade da água e,
assim, elaborar medidas preventivas de contaminação da água, melhorando as
condições de tratamento no qual ela está submetida, diminuindo o risco de doenças
e fornecendo um ambiente seguro para as pessoas que a frequentam.

Detalhamento das atividades:
Analise Microbiológica
No período de agosto de 2012 a março de 2013, foram coletadas
mensalmente, em frascos estéreis, quatro amostras de pontos diferentes da piscina
da Clínica de Fisioterapia da UNIOESTE e transportadas ao Laboratório de Controle
Microbiológico de Água, Alimentos e Medicamentos. Nos meses de Dezembro de
2012 e Janeiro de 2013 a água da piscina não se encontrava em tratamento, mas foi
realizada uma análise com a finalidade de comparação dos resultados da água
tratada com a água não tratada. Até o momento, foram analisadas 24 amostras.
Foram realizadas as análises de Contagem de Coliformes Totais e
Escherichia coli, Contagem Total de Bactérias Heterotróficas e Pesquisa de
Staphylococcus aureus em amostras da água (200 mL) de acordo com metodologia
estabelecida pela ABNT (BRASIL, 1989).

Palestras aos funcionários
Conhecendo os diversos fatores envolvidos na ocorrência de doenças
adquiridas por água de piscinas, foi realizada uma palestra no mês de março de

2013 aos responsáveis pelo tratamento da água, aos alunos do 5º ano do Curso de
Fisioterapia e professores da Clínica de Fisioterapia da Unioeste, totalizando cerca
de 15 pessoas presentes. Nesta palestra, foram abordados os seguintes temas:
formas de contaminação da água; possíveis doenças transmitidas e seus agentes
causais; sistemas de tratamento da água da piscina, abordando o processo de
desinfecção (química e física) e os principais cuidados que devem ser seguidos
como educar os banhistas com relação a seus hábitos higiênicos e pessoais.
No final da palestra foram apresentados os resultados comparativos da
análise da água tratada com a água sem tratamento, exemplificando a importância
de um tratamento adequado para não colocar em risco a saúde da população,
principalmente das pessoas imunocomprometidas, que estão mais susceptíveis a
adquirir uma infecção.

Análise e discussão:
Os resultados das 24 amostras se apresentaram dentro dos valores
permitidos, com ausência de micro-organismos do grupo coliforme, ausência de
bactérias do tipo Staphylococcus aureus e a contagem de bactérias heterotróficas se
apresentou em um número inferior a 200 Unidades Formadoras de Colônias (UFC)
/mL, em 80% de 05 (cinco) ou mais amostras consecutivas, segundo a legislação
vigente.
No mês de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, como a água da piscina não
estava em tratamento, pode-se perceber que nas quatro amostras houve um grande
crescimento de bactérias heterotróficas e duas amostras apresentaram coliformes
totais. As duas amostras da superfície da piscina, da parte mais funda e mais rasa,
apresentaram respectivamente uma contagem de bactérias heterotróficas de 2.450
UFC/mL e de 2.310 UFC/mL. As duas amostras do fundo da piscina, da parte mais
funda e mais rasa, apresentaram respectivamente uma contagem de 1.310 UFC/mL
e 4.730 UFC/mL. Apenas as amostras da parte mais rasa da piscina apresentaram
coliformes totais, em que a amostra do fundo da piscina totalizou 3 NMP/100 mL e a
amostra da superfície totalizou 2 NMP/100 mL.
Um estudo feito por Nogueira (2000) realizado em Maringá/PR e região entre
1996 e 1999 analisou a presença de coliformes totais e fecais em água de diversas
fontes. De 3.942 amostras, 789 eram de piscina, sendo que dessas, 66
apresentaram coliformes totais e 19 apresentaram coliformes fecais. No trabalho se

concluiu que a presença desses micro-organismos estava associado a fatores como
água clorada, pH e desinfetante residual.
Os dados obtidos na análise foram utilizados na primeira palestra realizada no
mês de março de 2013 para os funcionários da piscina, alunos do 5º ano do Curso
de Fisioterapia e professores da Clínica. Os responsáveis pelo tratamento da água
da piscina da Clínica puderam conhecer as diferentes formas para o tratamento da
água e sua importância na redução da incidência de doenças, os parâmetros de
qualidade da água que devem ser medidos com maior frequência, os meios de
contaminação e as patologias que podem ocorrer naqueles que fazem o uso da
piscina.
Além disso, os alunos e professores compreenderam que a contaminação da
água pode ocorrer tanto pela contaminação biológica, através da presença de microorganismos, quanto pela contaminação química, através de substâncias presentes
na água devido a hábitos impróprios durante o uso da piscina. Também obtiveram
conhecimento sobre as patologias que podem ocorrer, através da água
contaminada, e como podem ajudar a diminuir a incidência dessas doenças através
de hábitos adequados.

Conclusão e considerações finais:
Através das análises realizadas até o momento, pode-se concluir que a água
da piscina da Clínica de Fisioterapia da Unioeste apresenta uma boa qualidade para
o uso, não colocando em risco seus usuários, ou seja, o tratamento utilizado está
sendo eficiente e efetivo.
Com a palestra ministrada no mês de março de 2013, pode-se notar o
interesse dos funcionários, alunos e professores em manter a água da piscina em
uma qualidade aceitável, utilizando um tratamento cada vez mais eficaz, alertando
os usuários com relação aos seus hábitos higiênicos e pessoais.
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Modalidade: Pôster
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RESUMO
O trabalho em equipe tem sido uma estratégia de organização gerencial do trabalho,
pois, esse tipo de organização baseada na formação da multidisciplinaridade tem
demonstrado uma das formas mais democráticas, produtiva e humanizada de se realizar o
trabalho em saúde. Desta forma, baseado no tripé que sustenta a universidade, este
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trabalho tem o objetivo de relatar a experiência multiprofissional na assistência ao
usuário no Ambulatório do Programa Re-Vivendo em uma Universidade do Oeste
do Paraná. As atividades são desenvolvidas por uma equipe multiprofissional que
realiza o acompanhamento e recomendação terapêutica ao usuário por meio da
Medicina Tradicional e

da Terapia Alternativa:

Consulta

de

Enfermagem,

Psicoterapia, Orientação Nutricional, Acupuntura, Método Pilates, Meditação, Terapia
Floral,

Reprogramação

Biológica,

Pschy-k,

Grupo

de

Relacionamentos,

Auriculoterapia, Shiatsu, Yoga e Reike. Essa interação multidisciplinar visa contribuir
com o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, pois, este processo nos
possibilita por meio do apoderamento do conhecimento teórico/prático, desenvolver
uma assistência qualificada e diferenciada. Portanto, os profissionais que integram a
equipe multidisciplinar são privilegiados para a compreensão da complexidade
envolvida no processo saúde/doença, além, de estabelecer ações que favoreçam a
realização de um trabalho integrado, garantindo qualidade no atendimento prestado.

INTRODUÇÃO
A universidade pública consiste em um espaço plural, onde se incentiva a
construção das percepções de mundo da comunidade acadêmica oportunizando
espaços para a formação de um pensamento crítico/reflexivo, baseado nos
princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (FINGER, 1997).
Caracterizada por pertencer à sociedade, ela tem papel fundamental no
desenvolvimento do país, principalmente relacionado às pesquisas de ponta que
resultem na apropriação de novas tecnologias para serem aplicadas diretamente na
sociedade, além, do desenvolvimento social, político, econômico, científico e cultural
(SANTOS, 2011).
Baseado neste contexto a Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, constitui-se numa Instituição de Ensino Superior (IES), multi-campi, e,
suas atividades de ensino e pesquisa, considerada como um processo educativo,
cultural e científico que viabiliza a relação transformadora entre universidade e
sociedade, enquanto, que a extensão é realizada sob a forma de programas,
projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, assessorias e consultorias
(UNIOESTE, 1999, p. 25).
E dentre os projetos de extensão realizados por meio da universidade está o

Programa Re-Vivendo – Os Benefícios da Naturopatia, inicialmente estava vinculado
como projeto de extensão, entretanto, em 2012 passou a ser Programa de Extensão
conforme a Resolução 065/2009-CEPE.
Nesta conjuntura, o programa supracitado visa implantar e desenvolver ações
de saúde que auxiliam na recuperação e manutenção do bem estar físico, mental e
social do usuário, tendo como público alvo a comunidade acadêmica ( campus,
Reitoria e Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP ) e encaminhamentos
das

clínicas

de

Fisioterapia

e

Odontológica

da

Instituição

bem

como

encaminhamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima à Universidade
caracterizando a comunidade externa.
O trabalho em equipe tem sido uma estratégia de organização gerencial do
trabalho que contempla, simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes de
diversas categorias profissionais em busca de consenso e que se traduz em qualidade
na atenção integral às necessidades de saúde dos usuários (CAMELO, 2011).
Desta forma, baseado no tripé que sustenta a universidade, este trabalho tem
o objetivo de relatar a experiência multiprofissional na assistência ao usuário no
Ambulatório do Programa Re-Vivendo em uma Universidade do Oeste do Paraná.

METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, vivenciado no Ambulatório do
Programa Re-Vivendo, qual apresenta especificidades no mundo do trabalho em
saúde, pois, é composta por vários profissionais, onde cada um tem autonomia
para desenvolver suas atividades no que concerne ao conjunto de objetivos
estabelecidos.
Neste

sentido

as

atividades

são

desenvolvidas

por

esta

equipe

multiprofissional qual realiza o acompanhamento e recomendação terapêutica ao
usuário por meio da Consulta de Enfermagem, Psicoterapia, Orientação
Nutricional,

Acupuntura,

Método

Pilates,

Meditação,

Terapia

Floral,

Reprogramação Biológica, Pschy-k, Yoga, Schiatsu, Auriculoterapia e Reike.
Inicialmente o usuário é atendido pela enfermagem, onde é realizado a
Consulta de Enfermagem, e, posteriormente encaminhado para os outros
profissionais, juntamente com ficha da Consulta de Enfermagem, documento que
serve como guia para continuidade da assistência.

Cada profissional tem autonomia para realizar encaminhamentos a outros
profissionais dentro do Programa, caso julgue necessário. Geralmente, o usuário,
permanece em um ciclo de até cinco sessões com cada profissional, no entanto,
há as exceções, principalmente nos casos da psicoterapia, onde às vezes o
usuário permanece por mais tempo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A organização do trabalho baseada na formação da multidisciplinaridade tem
demonstrado-se uma das formas mais democráticas, produtivas e humanizadas de se
realizar o trabalho em saúde.
De acordo com Alves; Mello (2006), as mudanças recentes nas políticas de
saúde, o mercado de trabalho vem sinalizando a necessidade da interação entre os
diversos profissionais, com conhecimentos, atitudes e habilidades que possibilitem o
alcance de resultados esperados.
Essa interação sistematizada entre profissionais e usuários visa contribuir com o
desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional, pois, este processo nos possibilita
por meio do apoderamento do conhecimento teórico/prático, desenvolver uma
assistência qualificada e diferenciada.
Atualmente os modelos de organização da assistência à saúde buscam estimular à
construção de equipes multidisciplinares, ao permitir a recomposição dos meios de
trabalho, a reestruturação das atividades dos agentes e a redefinição das relações
sociais e técnicas sob as quais se realizam as ações em saúde (ARAÚJO; ROCHA,
2007).
Nesse sentido, o trabalho em equipe multidisciplinar tem sido uma forma de
articular as ações, superar a individualização dos saberes e democratizar as
relações de trabalho é uma ferramenta ímpar para o alcance dos bons resultados
terapêuticos.
A multidisciplinaridade, dentro do Programa, tem representado um conjunto de
ações em prol do usuário, e, métodos técnicos, que convergem para uma mesma
ótica. No entanto, a multidisciplinaridade ainda precisa ser mais explorado e
praticado, com o intuito de tornar mais eficiente suas contribuições e alcance mais
breve de seus objetivos.

CONCLUSÃO

Por meio desta experiência podemos aprimorar nossos conhecimentos
técnico/científicos, prática bastante eficaz, com resultados benéficos, pois, também
temos a oportunidade de crescer pessoalmente tornando-nos profissionais mais
humanitários.
Compreendemos que a multidisciplinaridade é fundamental para a integração
dos profissionais envolvidos no processo saúde/doença, além, de estabelecer ações
que favoreçam a realização de um trabalho integrado, garantindo qualidade no
atendimento prestado.
Além disso, essa prática fomenta reflexões e discussões acerca da
assistência, além, de possibilitar e articular teoria/prática gerando pesquisa,
contribuindo para o embasamento científico e aprimoramento profissional.
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RESUMO
O atendimento de pessoas com ostomias e feridas é uma pratica comum na atuação
do enfermeiro, para isso, é necessário ter conhecimento apropriado para proceder à
avaliação e tomada de decisão sobre como intervir no processo. Dentre as lesões
podemos destacar as Úlceras por Pressão como um problema de saúde decorrente
de vários fatores, como por exemplo, estado nutricional e vascular; tempo de
internamento; repetição de posicionamento; imobilidade; incontinência urinária;
fricção; cisalhamento; umidade da pele e idade. Baseado neste contexto e nos
princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, este trabalho tem
o objetivo relatar a experiência vivenciada referente a assistência ao paciente/cliente
com UP, na condição de Residente de Enfermagem, ancorado pelo projeto de
extensão Assistência de Enfermagem ao Ostomizado, e, requisito parcial da
disciplina Assistência de Enfermagem em Clínica Médica, Cirúrgica e Centro
Cirúrgico. A metodologia utilizada foi por meio da assistência direta ao
paciente/cliente com UP, sendo esta divida e duas etapas, a primeira atrelada à
assistência ao cliente/paciente internado em um Hospital Universitário do interior do
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Paraná, e, a segunda etapa, o atendimento ao paciente/cliente no Núcleo de
Ostomizados, onde dão continuidade no tratamento. Desta forma, a participação
neste tipo de atividade nos possibilita articular teoria/prática gerando pesquisa,
contribuindo para o embasamento científico e aprimoramento profissional.
INTRODUÇÃO
A Universidade Pública é uma instituição que tem como característica
principal pertencer à população brasileira, e, está a serviço do bem comum, portanto,
ela precisa ser pensada pela sua capacidade na produção de conhecimentos, e,
sobretudo, pela filosofia que rege a vida coletiva dessa instituição e sua relação com
a comunidade (BRASIL, 2013).
Neste contexto, ela tem papel fundamental no desenvolvimento do país,
principalmente no tange as pesquisas de ponta que resultem na apropriação de
novas tecnologias para serem aplicadas diretamente na sociedade, além, do
desenvolvimento social, político, econômico, científico e cultural (SANTOS, 2013).
Ou seja, a Universidade Pública consiste em um espaço plural, onde se
incentiva a construção das percepções de mundo da comunidade acadêmica
oportunizando espaços para a formação de um pensamento crítico/reflexivo,
baseado nos princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
pois, segundo a Constituição Brasileira (1988, p. 85), as universidades gozam de
autonomia didático/científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial.
Nesta perspectiva a Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE, constitui-se numa Instituição de Ensino Superior (IES), multi-campi,
tendo sua sede no Campus de Cascavel/PR, e, suas atividades de ensino e
pesquisa, considerado como um processo educativo, cultural e científico que
viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade, enquanto, que a
extensão são realizadas sob a forma de programas, projetos, cursos, eventos,
prestação de serviços, assessorias e consultorias (UNIOESTE, 1999, p. 25).
E

dentre

os

cursos

oferecidos

pela

Unioeste,

na

modalidade

de

Especialização, Lato Sensu, a Residência de Enfermagem, é uma das mais
recentes, criada a partir da promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, sendo orientada
pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), onde, a Resolução

052/2011-CEPE, aprova o Regulamento do Programa de Residência em
Enfermagem, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, do campus de
Cascavel/PR, regulamentada pela Comissão de Residência Multiprofissional em
Saúde ou em Área Profissional da Saúde (COREMU), Resolução 054/2011-CEPE
(UNIOESTE, 2011).
Nesta conjuntura, a Unioeste (1999, p. 25), visa a execução das atividades
de extensão baseado em programas, projetos, cursos, eventos, prestação de
serviços, assessorias e consultorias, e, dentre estas modalidades está sendo
desenvolvido o projeto de extensão Assistência de Enfermagem ao Ostomizado,
juntamente com o Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná.
Devido à necessidade em ter um local adequado para o atendimento desta
clientela, em 1988 os profissionais de saúde juntamente com os ostomizados
reuniram-se para organizar e fundar o Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste
do Paraná, atualmente o Núcleo é formado por mais de 200 (duzentos) ostomizados
e incontinentes urinários, cujos quais também passaram a fazer parte da associação,
além disso, o atendimento prestado como: consulta de enfermagem; distribuição de
materiais; reuniões mensais, palestras; orientações, não só contempla o município
de Cascavel, mas, abarca os vinte e cinco (25) municípios da 10ª Regional de Saúde
(NÚCLEO DOS OSTOMIZADOS, 2013).
Diante deste contexto, os Residentes de Enfermagem da Unioeste, logo no
inicio do primeiro semestre, têm a oportunidade de vivenciar in loco e prestar
assistência aos clientes/pacientes com incontinências urinárias, ostomias e
feridas.
Como qualquer outro órgão a pele pode sofrer agressões patológicas internas
ou externas, resultando em alterações na solução de continuidade, caracterizando
uma ferida, processo que pode ser causado por traumas químicos, físicos e
mecânicos ou ainda pelas afecções clínicas como mecanismo de defesa do
organismo (SPRIGLE; LINDEN; MCKENNA; DAVIS; RIORDAN, 2001; ROGENSKI;
SANTOS, 2005).
As feridas podem ser classificadas quanto à sua etiologia, conteúdo
bacteriano,

presença

de

exsudato

e

transudato,

morfologia

(quantidade,

profundidade, dimensões e localização), características do leito da ferida e tempo de
cicatrização (agudas e crônicas) (MORAIS; OLIVEIRA; SOARES, 2008).
Dentre as lesões podemos destacar as Úlceras por Pressão como um

problema de saúde decorrente de vários fatores, como por exemplo, estado
nutricional e vascular; tempo de internamento; repetição de posicionamento;
imobilidade; incontinência urinária; fricção; cisalhamento; umidade da pele e idade
(FURMAN, et al, 2010).
Estudos apontam que a incidência de Úlceras por Pressão apresenta variação
de 1% a 56%, enquanto em instituições com atendimento a pacientes/clientes
agudos, hospitais gerais e unidades cirúrgicas, a incidência varia de 2% a 29,5%, no
Brasil, pesquisas estimaram incidências de UP em Clinica Médica de 42,6%, e, em
unidades Cirúrgicas de 39,5% (SPRIGLE; LINDEN; MCKENNA; DAVIS; RIORDAN,
2001; ROGENSKI; SANTOS, 2005).
Considerando elevada a incidência e prevalência em todo o mundo, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza a incidência e a prevalência das
Úlceras por Pressão como um dos indicadores para determinar a qualidade da
assistência (LOURO; FERREIRA; PÓVO, 2007).
Desta forma, baseado no tripé que sustenta a Universidade, e na condição de
membro do projeto de extensão, enquanto, Residente de Enfermagem em um
Hospital Universitário no interior do estado, este trabalho tem o objetivo relatar a
experiência na assistência ao cliente/paciente com Úlceras por Pressão.
METODOLOGIA
Trata-se de um relato de experiência, na condição de Residente de
Enfermagem, e, membro do projeto de extensão Assistência de Enfermagem ao
Ostomizado, coordenado pela Enfermeira Estomaterapeuta e docente Ms. Lorena
M. G. Gemelli. A princípio este processo foi realizado em duas etapas, como
requisito da Assistência de Enfermagem em Clínica Médica, Cirúrgica e Centro
Cirúrgico.
Sendo que no primeiro momento foi atrelado à assistência direta ao
cliente/paciente internado em um Hospital Universitário com Úlceras por Pressão,
nesta etapa as feridas foram avaliadas, e, posteriormente instituído a conduta
para realizar o curativo, seguido de orientações ao paciente/cliente, familiar e
equipe de enfermagem. Lembrando que após a alta hospitalar estes
pacientes/clientes podem ser referenciados ao Núcleo de Ostomizados, onde dão
continuidade no tratamento.
A segunda etapa está relacionada com a assistência aos pacientes/clientes

atendidos no Núcleo, onde são realizadas reuniões mensais, avaliação por meio
da consulta de enfermagem, orientações de forma individual e coletiva, no intuito
de construir uma corresponsabilidade levando este usuário a independência no
auto cuidado, além, de proporcionar conhecimento ao paciente/cliente, familiares
e cuidador.
Atualmente, o Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná, atende
ostomizados e incontinentes urinários de Cascavel e municípios pertencentes a
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Sabemos que a extensão universitária deve ser compreendida como um
processo educativo, cultural e científico, qual atrela ensino e pesquisa de forma
indissociável, sendo imprescindível para a democratização do acesso ao
conhecimento e aprendizagem, viabilizando uma relação transformadora entre
universidade e sociedade (DIAS, 2013).
A interação sistematizada com a sociedade visa contribuir com o
desenvolvimento da mesma e por meio dela buscar conhecimentos e
experiências, sendo assim, o projeto de Extensão Assistência de Enfermagem ao
Ostomizado, está baseado no que a literatura demonstra, ou seja, este grupo de
indivíduos necessita de cuidados específicos e individualizados (GEMELLI, 2002).
Dentro deste vasto campo, além de conhecer o que é uma ostomia, tipos,
causas, equipamentos e dispositivos utilizados e formas de tratamento, temos a
oportunidade de realizar assistência ao cliente/paciente com Úlceras por Pressão.
O desenvolvimento da assistência nos permite agregar conhecimentos, quais
nos levam a obter embasamento para tomada de decisão e realização do cuidado,
tratamento e orientações, tanto ao cliente/paciente como ao familiar. Este
processo nos possibilita por meio do apoderamento do conhecimento teórico/prático,
desenvolver uma assistência qualificada e diferenciada ao cliente/paciente com
Úlceras por Pressão.

CONCLUSÃO

Por meio desta experiência podemos aprimorar nossos conhecimentos
técnico/científicos, prática bastante eficaz, com resultados benéficos, pois, também
temos a oportunidade de crescer pessoalmente tornando nos profissionais mais
humanitários.
Compreendemos que o papel do enfermeiro é entender, escutar, dialogar, e
desenvolver uma confiança mútua na relação enfermeiro/usuário e familiar, portanto,
é fundamental que este profissional esteja preparado para lidar com essa
diversidade.
Essa prática fomentou reflexões e discussões acerca da assistência de
enfermagem à pacientes/clientes com Úlceras por Pressão, além, possibilitar e
articular teoria/prática gerando pesquisa, contribuindo para o embasamento científico
e aprimoramento profissional.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE RESIDENTES DE ENFERMAGEM NA
ASSISTÊNCIA A PACIENTES OSTOMIZADOS

Área Temática: Saúde
Lorena Moraes Goetem Gemelli 1
Aluana Moraes2; Daisy Cristina Rodrigues2;
Silvania Lopes Pinheiro2; Terezinha Aparecida Campos2;
Giovanna Carolina Guedes2; Jolana Cristina Cavalheiri2.
Modalidade: Comunicação Oral
Resumo
As universidades públicas brasileiras são instituições criadas para atender às
necessidades do país; estão distribuídas em todo o território nacional. Possuem
como princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Sendo que
extensão universitária pode ser compreendida como um processo educativo, cultural
e científico que promove a articulação do ensino e pesquisa de forma indissociável,
viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. Este trabalho tem
o objetivo relatar a experiência em uma disciplina da Residência de Enfermagem
ligado ao projeto de extensão da universidade pública do interior do estado do
Paraná; no projeto de extensão Assistência de Enfermagem ao Ostomizado que vem
sendo desenvolvido junto ao Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná, pela
professora Lorena M. G. Gemelli, enfermeira estomaterapeuta. A participação em
projetos de extensão tem nos possibilita conhecer novas realidades, ao prestarmos
cuidados a pessoas que apresentam necessidades específicas, entramos, em
contato com situações que nos permite o aprimoramento do conhecimento,
recebendo, portanto uma formação mais humana.
Palavras-chave: Enfermagem; Ostomia; Extensão Universitária.
Introdução
As universidades públicas brasileiras são instituições criadas para atender às
1
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necessidades do país. Estão distribuídas em todo o território nacional e sempre
estiveram associadas ao desenvolvimento econômico, social, cultural e político da
nação, constituindo-se em espaços para a produção e acumulação do conhecimento
e a formação de profissionais cidadãos (BRASIL, 2001/2002). A extensão segundo
Loyola, Oliveira (2005, p. 430) “vem do latim Extensione, efeito de estender, ampliarse, aumento; também significa importância, dimensão, tamanho”. Ela age como
parte do tripé que sustenta a universidade pode ser compreendida como atividade
acadêmica capaz de imprimir um novo rumo à universidade brasileira e de contribuir
significativamente para a mudança desta sociedade. Um processo educativo, cultural
e científico que promove a articulação do ensino e pesquisa de forma indissociável,
viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade (BRASIL,
2001/2002). Pode se caracterizar como uma via de mão-dupla, a comunidade
acadêmica encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de um
conhecimento acadêmico; no retorno à universidade, trarão aprendizado, que
submetido à reflexão teórica, será acrescido ao conhecimento anterior. É ainda um
trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Procura então
interligar a universidade em suas atividades de ensino e pesquisa, com as
demandas da sociedade (BRASIL, 2001/2002). Conforme Unioeste (1999, p. 25), “as
atividades de extensão são realizadas sob a forma de programas, projetos, cursos,
eventos, prestação de serviços, assessorias e consultorias”. Como ensino, pesquisa
e extensão são atividades interdependentes, complementares, precisam ter
valorações equivalentes no sistema universitário, visto que a qualidade da formação
dos profissionais depende do nível de desenvolvimento, equilíbrio e harmonia entre
essas três áreas (LOYOLA, OLIVEIRA; 2005). Pode-se entender que ao interligar o
ensino e pesquisa; a extensão, possibilita a formação de um profissional cidadão,
com efetiva integração com a sociedade, para situar-se historicamente,
culturalmente ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um
dia terá de enfrentar. A partir disso é que se considera a extensão, como um
instrumento incomparável de mudança na instituições onde se desenvolve e nas
sociedades onde estiverem inseridas (BRASIL, 2001/2002). As Universidades
também disponibilizam programas de Residência, sendo que entre os programas a
Unioeste oferece a Residência de Enfermagem na modalidade de ensino de pósgraduação destinada a enfermeiros, sob a forma de curso de especialização,
caracterizada por formação em serviço. O Programa de Residência em Enfermagem
é desenvolvido no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), sob a
responsabilidade dos enfermeiros docentes da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (Unioeste), do campus de Cascavel e de enfermeiros do HUOP. Partindo do
conhecimento da importância e papel da extensão na universidade, este trabalho
tem o objetivo relatar a experiência de Residentes de Enfermagem na disciplina
denominada Assistência de Enfermagem em Clínica Médica Cirúrgica – Centro
Cirúrgico, na qual se realiza atividades práticas em um núcleo de Ostomizados do
oeste do Paraná ligado a um projeto de extensão a uma universidade pública do
interior do estado do Paraná.
Materiais e Metodologia
Trata-se de um relato de experiência, de atividades práticas de uma disciplina do
programa de Residência em Enfermagem ligado a um projeto de extensão que vem
sendo desenvolvido junto ao Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná. As
atividades práticas são realizadas todas as segundas feiras no período vespertino
com duração de quatro horas, em um Núcleo de Ostomizados do oeste do Paraná.

O atendimento é composto pela anamnese do paciente, exame físico seguido da
troca da bolsa de colostomia, orientações quanto aos cuidados e encaminhamentos
quando necessários.

Resultados e Discussões
A extensão, para Loyola, Oliveira (2005, p. 430) é “entendida como uma das funções
básicas da universidade, é a sua interação sistematizada com a comunidade,
visando contribuir para o desenvolvimento dessa comunidade e dela buscar
conhecimentos e experiências para a avaliação e vitalização do ensino e da
pesquisa”. A partir dessas premissas existe o projeto de Extensão Assistência de
Enfermagem ao Ostomizado. A literatura mostra que estes indivíduos necessitam de
cuidados específicos para conseguirem a re-inserção social. (GEMELLI, 2002).
Então os alunos do curso de Residência de Enfermagem da UNIOESTE, são
inseridos preferencialmente a partir do primeiro semestre de especialização, onde
são aproximados da realidade vivenciada pelos ostomizados levando a vivenciar in
loco a problemática que estas causam nos pacientes e seus familiares. Portanto a
oportunidade de conhecer o que é uma ostomia, os tipos, as causas, tipos de
equipamentos e dispositivos utilizados, a fim de entender e reconhecer as
dificuldades enfrentadas e os materiais utilizados até hoje, e para que todos tenham
acesso às informações e saibamos como o cuidar da pessoa ostomizada e como
este evoluiu e trouxe muitos benefícios. Participamos também das reuniões mensais
da associação, onde encontram-se ostomizados, incontinentes, profissionais da área
da saúde, e familiares em geral, para a retirada de dúvidas, apresentação de novos
participantes, relatos de experiência,
e sobre tudo ajuda mútua entre os
participantes, o que vem a favorecer sua ambientação com a situação se for ainda
recente os fatos e a transmissão de experiências vivências, que possibilita apoio uns
aos outros. É de grande importância esta participação para nós acadêmicos, pois
encontram-se pacientes anteriormente atendidos, entramos em contato com novos
participantes, conhecemos suas histórias, medos e dúvidas. Nesse
acompanhamento dos atendimentos da enfermeira e nas reuniões do grupo
percebemos a importância que nós representamos enquanto residentes, para esse
acompanhamento e também nos acontecimentos diários, o que possibilitará após o
término de especialização o conhecimento para este tipo de assistência, pautado na
importância que a atual experiência já nos possibilita.
Conclusão
A participação prática na disciplina nos dá a possibilidade de conhecer novas
realidades, contribuindo com o serviço prestado a pessoas que apresentam
necessidades específicas, entramos, portanto em contato com uma realidade que
nos será apresentada posteriormente, tendo a oportunidade de saber como lidar
com essa situação ainda como profissional em formação. Recebendo, portanto uma
formação mais humana, crescendo como profissional ligado a população; além de
ser uma forma de retribuição à comunidade os conhecimentos adquiridos na
academia com os recursos por ela pagos.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM O GRUPO DE
HIPERDIA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PARQUE SÃO PAULO,
CASCAVEL.
Área Temática: Saúde
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Hiperdia; Unidade Básica de Saúde; Educação em Saúde

Introdução: Segundo o Ministério da Saúde (2002), as doenças cardiovasculares
constituem a principal causa de morbimortalidade na população brasileira. Dentro
desta perspectiva, o Ministério da Saúde desenvolveu o plano de reorganização
da atenção à hipertensão arterial sistêmica (HAS) e ao diabetes melito (DM), no
ano de 2000, e com ele iniciou-se a inscrição nacional destes indivíduos no
sistema de cadastramento e acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos
(HiperDia).

Almeja-se

através

deste,

a

garantia

do

recebimento

dos

medicamentos, desencadeamento de estratégias de saúde pública, a melhoria da
qualidade de vida e a redução do custo social. Objetivos: Relatar a realização de
atividades de educação em saúde, inseridas na realidade do programa HIPERDIA.
Metodologia: Relato de experiência vivênciado pelas acadêmicas do 5º ano de
Enfermagem, durante o estágio curricular, no período de fevereiro a março de
2013, desenvolvidas da Unidade Básica de Saúde Parque São Paulo.
Resultados: A fim de contribuir com a promoção da saúde e a prevenção de
doenças e agravos, durante as reuniões, para atendimento do Hiperdia, foram
realizadas pequenas abordagens sobre temas pertinentes, como sinais clínicos,
prevenção e tratamento da HAS, DM, Dengue, AVC e Infarto, bem como a
realização de orientações sobre exercícios físicos e alimentação saudável. No

período, participaram destes encontros 57 pacientes, sendo 37 homens e 20
mulheres, de maneira que alguns destes participaram de mais de uma reunião.
Os pacientes se mostraram atentos para absorver as informações repassadas,
bem como participaram ativamente das discussões. No exame clínico 20
pacientes apresentaram alterações do exame de glicemia capilar (HGT), com
níveis maiores que os esperados, 37 pacientes apresentaram níveis normais. No
que se refere a HAS, 17 pacientes estavam hipertensos, e 40 pacientes
permaneciam com a PA nos níveis normais. Conclusão: Percebemos que através
da realização de atividades lúdicas com conversação, humanizadas, os usuários
se sentem mais seguros para realizar questionamentos, sendo que conversas bem
coordenadas contribuem de maneira significativa para a capacitação dos usuários
como agentes para a manutenção, e promoção de sua qualidade de vida e saúde.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Regionalização da
Atenção a Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus – manual de hipertensão
arterial e diabetes mellitus. Brasilia, 2002.

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE PREVENÇÃO A DST/AIDS NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO XIV DE NOVEMBRO DO MUNICÍPIO DE
CASCAVEL
Área Temática: Saúde
Jéssica Cristina Ruths
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Modalidade: Apresentação Oral
Palavras chaves: Enfermagem, Prevenção e DST/AIDS.
Resumo
A realização de atividades de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis
(DST) e AIDS, são fortemente incentivadas pelo Ministério da Saúde. Tendo em
vista o cenário das respostas programáticas às DST/AIDS, a qual tem entrado em
um ciclo diferenciado atualmente, as taxas de prevalência são relativamente
baixas na população em geral, contrastando com prevalências elevadas em
subgrupos populacionais que se encontram em situações de vulnerabilidade. Fica
clara a necessidade da elaboração de políticas públicas, que englobem esta
parcela populacional. Assim a presente proposta de trabalho teve como objetivo
implantar Estações de Prevenção a DST/AIDS em locais de vulnerabilidade da
área de abrângencia da Unidade Básica de Saúde XIV de Novembro. Espera-se
contribuir com a vigilância, prevenção das DST/AIDS e promoção a saúde nos
locais onde se encontra a população alvo.

Introdução
A partir da concepção de que o processo de saúde e doença envolve uma
variedade de determinantes sociais, políticos, ambientais, físicos e psicológicos,
se propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de

recursos institucionais e comunitários, públicos e privados para o enfrentamento e
solução de riscos e agravos partindo da prevenção à saúde.
As doenças sexualmente transmissíveis, também chamadas de DST, são
patologias adquiridas através do contato sexual com uma pessoa infectada.
Atualmente as DST são consideradas um dos problemas de saúde pública mais
comuns em todo o mundo. Estas patologias tornam o organismo de ambos os
sexos mais vulneráveis, independente da idade. De acordo com o Ministério da
Saúde, as DST são transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de
preservativo com uma pessoa que esteja infectada, e entre os principais sinais
que geralmente se manifestam estão: feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.
Segundo PAIVA et al (2008), a população jovem é um importante grupo
populacional em termos de risco epidemiológico para doenças sexualmente
transmissíveis e é definida como prioridade das campanhas de prevenção pela
Organização das Nações Unidas. Segundo os autores, o início da vida sexual se
dá geralmente nesta fase da vida, e jovens, quando iniciam sua sexualidade,
tendem a adotar hábitos iniciais que podem se estender durante toda sua vida.
Porém, LAROQUE et al (2011) afirmam que hoje, graças as facilidades da
vida moderna como reposição hormonal e medicações para impotência, por
exemplo, os idosos estão redescobrindo experiências com o sexo, mas, isto traz
como consequência a vulnerabilidade deste grupo a contaminar-se com o HIV e
outras DST.
Brasil (2008) afirma que trabalhar pela prevenção das DST/AIDS é trabalhar
para que as pessoas possam se proteger durante as relações sexuais utilizando o
preservativo, para que usem seringas descartáveis e tenham os cuidados
necessários na hora da gravidez, do parto e da amamentação. Sabemos que,
para tanto, é preciso orientar e insistir na promoção individual de saúde.
Segundo FERRAZ e NEMES (2009 p. 240)
A implantação de atividades de prevenção das DST/AIDS na
rede de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) é
um componente prioritário da política brasileira de controle
desses agravos.
Segundo Brasil (2008) a implantação de atividades de prevenção à
DST/AIDS na rede de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) é um

componente prioritário da política brasileira de controle desses agravos. Tendo
em vista que, ações implantadas junto à atenção básica e a própria comunidade
podem auxiliar na diminuição dos casos de infecção por DST/AIDS, bem como na
assistência e tratamento de casos já confirmados. As chamadas “Estações de
Prevenção de DST e Aids”, fazem parte de um programa novo de prevenção, que
ocorre em pontos de vulnerabilidade, identificados previamente com o auxílio das
Agentes Comunitárias de Saúde (ACS).
Nestes pontos estratégicos, são identificados os responsáveis, e com
autorização deles, são realizadas atividades de orientação quanto à prevenção
das DST por meio de folders, orientações e distribuição de preservativos
gratuitamente, além de conscientização sobre as DST, suas implicações nas
vidas das pessoas e qual a importância de se prevenir.

Metodologia
As Estações de Prevenção a DST/AIDS são locais estratégicos que tem
como objetivo o estabelecimento de constante educação em saúde, onde se
disponibilizará informação a população sobre prevenção de DST/AIDS, (cartazes;
folders ente outros), preservativos, lubrificantes e informações sobre o seu uso
adequado, as quais serão implantadas no bairo XIV de Novembro do Município de
Cascavel.
A Unidade Básica de Saúde em questão localiza-se no Bairro XIV de
Novembro

no

município

de

Cascavel

e

é

responsável

por

atender

aproximadamente oito mil habitantes.
Para a realização da elaboração da proposta de trabalho, as acadêmicas
recorreram a pesquisa bibliográfica como recurso metodológico, para Cervo e
Bervian (1996, p. 48)
a pesquisa bibliográfica é meio de formação por excelência.
Como trabalho científico original, constitui a pesquisa
propriamente dita na área das Ciências Humanas. Como
resumo de assunto, constitui geralmente o primeiro passo de
qualquer pesquisa científica.

A pesquisa bibliográfica, serviu de fonte para construção do referencial
teórico, que serviu de embasamento para a elaboração da proposta de
implantação das Estações de Prevenção a DST/AIDS.
Para a implantação das Estações de Prevenção a DST/AIDS, foi proposto
que a equipe multidisciplinar da UBS se reunísse para levantar parcerias que
poderão ser firmadas para captação de material, como preservativos e gel
lubrificante, bem como para o levantamento dos locais de vulnerabilidade
existentes na área de abrangência da unidade.

Para tanto, se entende

vulnerabilidade como sendo condição de risco em que uma pessoa se encontra,
ou seja, um conjunto de situações mais ou menos problemáticas que situam a
pessoa em uma condição de carência, necessidade, ou impossibilidade de
responder com seus próprios recursos a dada demanda que vive e a afeta.
Os locais levantados deveriam ser esquematizados em um mapa
estratégico, para que a abordagem possa ser sistematizada e acompanhada pela
equipe de saúde. Depois de esquematizado o mapa, a abordagem será realizada
nos locais pré-definidos. A equipe de saúde irá se encaminhar até os locais, onde
realizarão a abordagem com os responsáveis pelo local, apresentando os
objetivos do projeto, bem como as ações a serem desenvolvidas, no intuito de se
estabelecer parceria para implantação do local.
As estações ficarão sobre responsabilidade de um integrante da
comunidade, que ficará responsável pelo material disponível e estará em
constante contato com as UBS. Esta pessoa fará o requerimento de novos
materiais e preservativos junto a UBS, bem como ficará responsável por
encaminhar à UBS usuários em situação de risco. Além deste informante chave,
ficará responsável pela estação um agente comunitário de saúde responsável
pela micro área na qual a estação estará implantada.
Assim que se firmarem as parcerias, a UBS ficaria responsável por manter
e avaliar as estações da sua área de abrangência, e quando necessário podem
ser marcadas e realizadas palestras nas estações, como estratégia de reforço a
prevenção a DST/AIDS.

Desenvolvimento
Através da atividade realizada para a construção de um projeto de saúde a
ser implantado em uma Unidade Basíca de Saúde, pode-se perceber que, como

primeiro passo, deve-se levantar a análise situacional da unidade, para que desta
maneira, se possa avaliar quais ações e atividades são consideradas como
prioritárias para a resolução dos nós críticos encontrados.
Durante as atividades de estágio supervisionado da disciplina de
administração, foi possível a realização desta breve análise onde se observou a
necessidade de atividades de educação em saúde com foco em doenças
sexualmente transmissíveis. Tal necessidade foi levantada em reuniões e
conversas realizadas pelas acadêmicas em conjunto com a equipe multidisciplinar
da unidade, onde os mesmos relataram a grande quantidade de novos casos,
bem como a grande necessidade da população local por informações acerca do
tema.
Após o levantamento do tema para implantação da atividade, deram-se
início as pesquisas para construção do projeto, de maneira que se tornou de vital
importância o estudo sobre o tema DST/AIDS, para que assim se pudessem
verificar quais as informações deveriam ser passadas a comunidade, bem como
de que maneira esta transmissão de informação seria possível. Diante da
realidade da UBS, onde se verificava pequena quantidade de profissionais, os
quais não poderiam ser remanejados para fora da unidade para realização de
atividades de educação de saúde, surgiu a idéia de levar à população a educação
permanente em saúde por meio cartazes, folders, palestras previamente
agendadas com temas requisitados, bem como a distribuição de preservativos,
lubrificantes e informações sobre o seu uso adequado. Os materiais utilizados nas
estações seriam fornecidos pelo CEDIP (Clínica Especializada em Doenças
Infecciosas e Parasitárias), mediante contato prévio com os responsáveis pelo
serviço. Tais atividades seriam realizadas em locais estratégicos, ou seja, de
maior vulnerabilidade. Os locais levantados serão esquematizados em um mapa
estratégico, para que a abordagem possa ser sistematizada e acompanhada pela
equipe de saúde. Tendo em vista que os profissionais de saúde não poderiam
realizar visitas diárias nestes locais, firmou-se a proposta de que a comunidade
integrasse o projeto, onde um membro da comunidade fosse responsável pela
manutenção dos cartezas e folders, troca dos mesmos e reposição de
preservativos junto a unidade, bem como ficaria responsável por orientar e
encaminhar a comunidade a UBS e marcar palestras chamando a comunidade
para participar destas.

Os locais ficariam esquematizados em um mapa estratégico, onde além da
localização, ficaria descrito qual o profissional da UBS reponsável por manter
contato com o usuário colaborador, sendo assim, a abordagem a estes locais
seria realizada nos locais pré-definidos. A equipe de saúde irá se encaminhar até
os locais, onde realizarão a abordagem com os responsáveis pelo local,
apresentando os objetivos do projeto, bem como as ações a serem
desenvolvidas, no intuito de se estabelecer parceria para implantação do local.
Assim que se firmarem as parcerias, a UBS ficará responsável por manter e
avaliar as estações da sua área de abrangência.

Conclusão
Conclui-se que para elaboração de uma proposta de trabalho de uma
Unidade Básica de Saúde, precisa-e de conhecimento prévio sobre o assunto a
ser trabalhado, bem como sobre a realidade situacional da UBS em questão, a fim
de se saber se a proposta é viável.

Verificou-se também que é de extrema

necessidade a interação de toda a equipe multidisciplinar, a fim de que possam
ser exploradas todas as possibilidades da proposta de trabalho. Outro ponto
importante analisado pelas acadêmicas foi a necessidade da participação social,
ou seja, da participação da população adscrita da UBS, pois somente com o
auxilio e apoio da mesma, propostas de projetos de realização dentro e fora da
UBS são viáveis, tendo em vista que nestes casos a comunidade exerce um
papel fundamental na implantação, concretização e continuidade do projeto.
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Modalidade: Comunicação Oral
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Resumo: A oferta de entretenimento e educação em saúde às crianças presente
trabalho internadas contribui com a assistência humanizada. Visando a diminuição
dos efeitos estressores da hospitalização e humanização dos serviços prestados, a
respeito, foi proposto o projeto Aprendizes em ambiente hospitalar: A leitura e o
lúdico no cotidiano da pediatria. Este teve início em setembro de 2012, no Hospital
Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu (HMPGL), no setor da Pediatria.
As atividades desenvolvidas focalizam a educação em saúde e o lúdico colaborando
com a promoção da assistência humanizada. Propôs-se a inserção de acadêmicos
do curso de Letras e Enfermagem para o desenvolvimento de atividades. Através do
conto de histórias e incentivo à leitura, orientações e esclarecimentos para os pais
e/ou acompanhantes sobre possíveis dúvidas das patologias, orientações de
maneira lúdica às crianças internadas reduzindo o medo e a angústia originados
pela doença e internação na pediatria. Este trabalho tem como objetivo descrever a
experiência vivenciada pelos colaboradores do projeto.
Introdução

Especialmente em Pediatria, no contexto hospitalar, a criança perde suas,
Referências por estar longe de casa e de tudo que é comum em suas rotinas diárias,
e que o hospital gera medo e restrições, devido ao seu quadro clínico. Considerando
que a criança exige maior atenção e cuidados, e que qualquer desestruturação em

sua faixa etária interfere na qualidade de vida e em seu pleno desenvolvimento,
aponta-se que a inserção das atividades lúdicas no processo de cuidar em
Enfermagem Pediátrica pode contribuir na diminuição dos efeitos estressores da
hospitalização e tornar a assistência prestada consideravelmente mais humanizada
(MITRE, 2000).
Promover saúde não se restringe à ordem curativa e à redução do tempo de
permanência no hospital, e, sim, à necessidade de se ajudar a criança a atravessar
a situação de hospitalização ou de doença com mais benefícios que prejuízos.
Atitudes nesse sentido podem transformar uma situação de sofrimento e dor em
experiências ricas em conteúdos que contribuam para a saúde da criança (BRITO,
2009).
Com a inserção dos acadêmicos de Enfermagem no ambiente hospitalar
propõe a melhoria da formação acadêmica, estimulando o pensamento crítico, pelo
contato com a realidade social e hospitalar; despertar a percepção de futuros
enfermeiros sobre a prática lúdica no cotidiano das atividades com habilidades e
competências do profissional no processo de cuidar, garantindo a qualidade e a
humanização da assistência de enfermagem.

Objetivos
.


Evidenciar e descrever as atividades desenvolvidas no projeto de
extensão Aprendizes no ambiente hospitalar: a leitura e o lúdico no
cotidiano da pediatria.



Promover a divulgação e proporcionar esclarecimentos sobre o projeto
Aprendizes no ambiente hospitalar: a leitura e o lúdico no cotidiano da
pediatria.

Métodos
A metodologia utilizada foi a participação dos acadêmicos do curso de
Enfermagem e de Letras no setor da pediatria do Hospital Municipal Padre Germano
Lauck de Foz do Iguaçu – HMPGL, PR mediante orientação e esclarecimento sobre
possíveis dúvidas aos pais e/ou acompanhantes sobre as patologias além de
incentivar o hábito da leitura, atuando de forma lúdica e humanizada com os
pacientes internados neste setor.

O projeto teve início em setembro de 2012, quando ocorreu uma reunião no
Campus da Unioeste de Foz do Iguaçu com os acadêmicos interessados. Houve
reunião no HMPGL com a presença dos acadêmicos juntamente com a docente
responsável pelo projeto, a enfermeira responsável pelo Núcleo de Educação
Permanente (NEP), os enfermeiros responsável pelo setor da pediatria, o
coordenador de Enfermagem da pediatria. Foi definido o cronograma, e o horário
para implementação, informando o regulamento, de normas e rotinas hospitalar
Atualmente o projeto está em andamento e conta com a participação de dez
discentes do 1º e 2º ano de Enfermagem, estando estes divididos em escalas diárias
para frequentar o setor, o que representa15 horas semanais trabalhadas com esse
público. As atividades realizadas são pré-definidas e revisadas conforme
cronograma. Os temas são apresentados de forma dialogada, através de atividades
vivenciais (dinâmica de grupo) e por slide. Utiliza-se com muita frequência os
recursos audiovisuais.

Discussão
A proposta do projeto era a parceria dos alunos de Letra e de enfermagem
para trabalharmos em equipe, sendo os acadêmicos de Letras incentivarem o hábito
da Leitura e os de Enfermagem atuar na orientação, visando à educação em saúde
de maneira lúdica e humanizada. Porém não houve adesão dos alunos de Letras,
devido à indisponibilidade de horário, e por não haver recursos como, almoço,
transporte. Permanecendo os alunos de Enfermagem que realizam o projeto de
segunda a sexta-feira no horário das 18:00 às 20:30 horas conforme cronograma e
tema programado. O hospital comportam 24 crianças internadas, sendo quatro leitos
destinados a área de isolamento. O hospital não possui uma brinquedoteca
estruturada, existe apenas o espaço uma sala com um televisor e DVD, não tem
outros recursos, mas com o interesse dos alunos e esforços, compramos uma bolsa
com alguns materiais, tais como massa de modelar, tinta guache, tinta para face,
pinceis, perucas, adesivos, desenhos para colorir, DVDs de desenhos e músicas
infantis etc.
Os temas trabalhados são: Acidente doméstico(queimaduras -cuidados sobre
curativos, riscos de ingestões de produtos químicos como:comprar produtos
caseiros ou em supermercados em embalagem coloridas e/ou garrafas de
refrigerantes atraem a atenção das crianças em ingeri-los, plantas tóxicas, choques

como prevenir?, quedas, afogamento cuidados com roupa de molho em bacias e
baldes causa afogamento, como prevenir? Engasgar , O que fazer?Manobra de
Heimlich,)visa a orientação para prevenção e cuidados a serem realizados quando o
mesmo ocorrer. Infecção cruzada tem como objetivo explicar os riscos à saúde e
como evitá-los. Higienização envolve higiene das mãos, oral, corporal e íntima.
Nutrição orientação de hábitos alimentar saudável, utilizando a pirâmide alimentar e
a importância em realizar exercícios físicos, como brincadeiras dinâmicas.
Pneumonia o que é, a importância em tomar os antibióticos nos horários
estabelecidos, explicando os riscos em resistência ao antibiótico. Hepatites (falar de
modo geral sobre as hepatites e na hepatite A dizer a importância saneamento
básica, tratamento da água e alimentos...). Vacinação, o calendário vacinal e a
importância da puericultura. Parasitose: Vermes, Piolho, bicho de pé, bicho
geográfico, como prevenir, ou como tratar? Como realizar curativos em casa e
Fratura: cuidados com gesso, tração, como realizar a higiene? Trânsito, falar sobre
a importância ao atravessar a rua, sinal de trânsito, abordar algumas placas, bebida
alcoólicas não combinam com direção, cinto de segurança e cadeirinhas e assento
para crianças.Cada tema é apresentado conforme cronograma, de forma dialogada,
dinâmica e apresentação em slides com auxílio do data show fornecido pelo Hospital
convidando os pais e/ou acompanhantes junto com as crianças para participarem
das atividades.Após a apresentação são realizadas atividades com as crianças
como pinturas de desenhos ou músicas e filmes infantis relacionados ao tema,
dinâmicas ou práticas como lavagens das mãos e higiene bucal.Massa de modelar,
balões e brincadeiras, com a intenção reduzindo o medo e a angústia originados
pela doença e estresse do ambiente hospitalar.
.É prazeroso trabalhar com crianças, ao vê-las sorridente em um ambiente
hospitalar é gratificante. Os pais gostam de ser informados, e elogiam o quanto as
crianças gostam do ato de atenção proporcionando um momento de entretenimento
e lazer. .Do mês de outubro de 2012 ao mês de março de 2013, em torno de 80%
das crianças e pais e/ou acompanhantes participaram das atividades lúdicas.
Alguns estudos revelam o lúdico como uma medida terapêutica, que promove
a continuidade do desenvolvimento infantil e possibilita o restabelecimento físico e
emocional, por tornar a hospitalização menos traumatizante. O brincar ainda reduz
tensão, raiva, frustração, conflito e ansiedade, e funciona como atividade-meio entre
a criança e o profissional, pois facilita atingir os objetivos anteriormente

estabelecidos (MITRE, 2000).

Considerações finais

Diante da experiência e resultados obtidos através das orientações e
esclarecimentos conforme o tema proposto e o lúdico foram possíveis adquirir uma
visão ampla da importância da educação em saúde dentro de um hospital. A maioria
dos hospitais não oferece nenhuma atividade aos pacientes, fazendo com que estes
fiquem muitas horas isoladas em seus leitos apenas pensando na sua dor, suas
preocupações e na sua doença. Minimizando o impacto da hospitalização nas
crianças e tornando o ambiente do setor de Pediatria do Hospital Municipal de Foz
do Iguaçu menos estressante, contribuindo para a diminuição da angústia da criança
e reaproximando-a de suas atividades lúdicas e educativas.
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O Grupo de Estudo e de Pesquisa em Segurança Alimentar - GEPSA surgiu no intuito
de contribuir com as agroindústrias de pequeno e médio porte do município de
Francisco Beltrão e Região, prestando serviços na elaboração das informações
nutricionais para os rótulos de produtos alimentícios. A rotulagem nutricional de
alimentos e bebidas é condição legal para a comercialização de produtos que foram
elaborados na ausência do consumidor e tem como objetivo principal á saúde da
população, dando-lhe o direito a informação referente ao consumo de alimentos e
seus nutrientes. O curso de Economia Doméstica, desde o ano de 2001, vem
contribuindo com estudos, pesquisas e ações no sentido de facilitar a implantação das
normas de rotulagem de alimentos para os produtos da agroindústria familiar. Para os
cálculos da rotulagem nutricional de alimentos é utilizado como principal ferramenta
para a planilha de Cálculo Nutricional (EXCEL), desenvolvida por docentes e alunos
do curso de Economia Doméstica. Vale ressaltar que a prestação de serviço é feita de
forma gratuita e os interessados podem entrar em contato pelos telefones (46) 35204852 ou 3520-4830 e endereço eletrônico gepsa.rotulagem@hotmail.com
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TERAPIA DO SORRISO: UMA ABORDAGEM MAIS HUMANA NO PROCESSO DE
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Modalidade: Comunicação Oral
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Resumo: Este trabalho possui como objetivo levar ao estudante de medicina uma
perspectiva mais holística e humanizada da profissão, promovendo o contato dos
acadêmicos com os pacientes não somente pela perspectiva da doença. O projeto
também propõe uma atenção ao paciente que extrapola o convencional, utilizando
atividades lúdicas, canções e conversas informais para amenizar o desconforto da
condição de enfermidade e facilitando até mesmo sua vivência no ambiente
hospitalar. Foram levantados dados bibliográficos à respeito da hospitalização
infantil, humanização em saúde e sobre palhaços no hospital. As avaliações foram
realizadas através de instrumento objetivo. A amostra foi composta por 12 pessoas
envolvidas no ambiente hospitalar. O tratamento e a análise dos dados foi descritiva
devido ao número de participantes reduzido. Esta avaliação apresentou os seguintes
resultados: dos doze questionários aplicados, cinco assinalaram que houve
mudanças na comunicação com a equipe de cuidadores, seis apontaram que houve
maior aceitação da medicação e/ou outros procedimentos necessários e para oito
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respondentes houve maior aceitação da internação por parte dos pacientes; seis
questionários apontaram que houve melhora no sono e em nove pacientes foi
observado mudanças na alimentação; Conseguimos com isso demonstrar a eficácia
da atuação do “Projeto Terapia do Sorriso” em amenizar as emoções negativas
daquelas crianças em processo de hospitalização que foram avaliadas.
Introdução:
A hospitalização possui um caráter de sofrimento e dificuldade para todos
que com ela se deparam, alterando dessa forma o humor tanto do paciente quanto
de familiares. Por este motivo existem serviços que tentam tornar a hospitalização
menos institucionalizada. Estes projetos surgem com a intenção de tornar humanas
as relações estabelecidas no ambiente hospitalar, que a partir da visão organicista,
foram deixadas em segundo plano.
Chiattone (2003) relata que os progressos técnico-científicos na área da
saúde alteraram as propriedades do atendimento disponível, mas em conseqüência
despenderam toda a energia para uma atuação curativa, distante de medidas
profiláticas, que com uma espécie de atendimento despersonalizado, traz consigo a
desumanização da prática médica. Complementando esse conceito, Chiattone (1984
apud CAMPOS, 1995), cita que hospitais que investem somente em recursos
tecnológicos, e não em humanização despojam o paciente de seus aspectos
existenciais e o transformam em objeto, um número de prontuário, ou um órgão
doente. Enquanto isso o paciente assiste à perda de seu direito de ser, de existir
enquanto sujeito.
Fortes (2004) afirma que humanizar refere-se à possibilidade de uma
modificação cultural da gestão e das práticas desenvolvidas nas instituições de
saúde, adotando uma postura ética de respeito ao outro, de amparo do
desconhecido, de respeito ao usuário percebido como um cidadão e não somente
como um consumidor de serviços de saúde. Segundo o mesmo autor, humanizar é
entender cada pessoa em sua singularidade, tendo necessidades específicas, e,
assim, criando condições para que tenha maiores possibilidades para exercer sua
vontade de forma autônoma.
Masetti (1998, p. 18) aponta que “a presença do palhaço, como conceito
aparentemente tão oposto à realidade hospitalar, tem a capacidade de brecar, ou
suspender momentaneamente a lógica dos pensamentos e a dinâmica dos
sentimentos vividos por pacientes, familiares e profissionais. Isso abre espaço para
que as pessoas percebam novos processos que acontecerão a partir da visão de

mundo do palhaço”. Ou seja, o palhaço é aquele possibilita o acesso às emoções, as
contradições, para além de todas as dificuldades encontradas tanto para pacientes,
como para familiares e equipes. Possuem como proposta a transformação de um
ambiente asséptico em um local onde podem existir sonhos, risos, graça. Objetivo
este muito relevante, pois quando alguém adoece, adoece por inteiro, o que cria
uma demanda de assistência de uma pessoa por inteiro.
Como descreve Vale (2006), o riso é o melhor e mais barato remédio, devido
às suas conseqüências praticamente imediatas e extremamente positivas, como a
melhora do humor, elevação do bem-estar, diminuição da ansiedade, reforço da
imunidade, relaxamento de tensões e diminuição da dor.
Cascavel, como referência estadual em saúde, possui um grande
contingente de pessoas utilizando os serviços hospitalares e permanecendo
internadas. Nesse contexto o Projeto Terapia do Sorriso, busca tornar mais humanas
as relações estabelecidas no ambiente hospitalar contribuindo para um prognóstico
mais favorável aos pacientes e internos.
Contexto da ação:
Este projeto se insere num contexto de humanização da medicina moderna,
item fundamental na formação de estudantes na área de saúde. O ensino da
medicina na atualidade encontra-se firmado em bases altamente técnicas quanto à
relação médico-paciente, ao diagnóstico e ao tratamento da doença. Isso tudo,
certamente, é reflexo das influências tecnológicas e do modo pelo qual as relações
sociais têm sido conduzidas - cada vez mais impessoais e mais individualistas.
Desse modo, o Projeto visa levar ao estudante de medicina uma perspectiva mais
holística e humanizada da profissão, promovendo o contato dos acadêmicos com os
pacientes, não somente pela perspectiva da doença. Ainda, complementar a
formação acadêmica criando momentos de vivências únicas, especiais no ambiente
hospitalar,

que

desenvolvam

atitudes

de

respeito,

amparo,

conforto

e

responsabilidade ética e social, frente às pessoas envolvidas.
Ademais, o projeto propõe uma atenção diferenciada ao paciente - atenção
essa que não se restringe apenas ao convencional, mas também por meio de
atividades lúdicas, de canções, de conversas mais informais baseadas na arte do
Clown - que faz com que o desconforto da condição de enfermidade seja
amenizado, facilitando até mesmo sua vivência no ambiente hospitalar. Assim, podese reduzir o estresse sofrido por pacientes em processo de tratamento, diminuindo o

medo e a tensão destes frente à equipe de cuidadores e os procedimentos
necessários ao diagnóstico e tratamento.
Detalhamento das atividades:
As atividades consistiram em visitas realizadas todas as sextas feiras por um
grupo de 21 (vinte e um) acadêmicos do primeiro e segundo anos de Medicina da
UNIOESTE. Os acadêmicos, divididos em grupos e em sistema do rodízio,
realizaram visitas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), ao Hospital
do câncer de Cascavel (UOPECCAN) e a Ala Pediátrica da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do Hospital Santa Catarina.
Nas visitas os acadêmicos estavam caracterizados de palhaços, utilizando
jaleco colorido e adereços variados como brinquedos, fantoches e instrumentos
musicais, além da pintura facial. Nessas visitas, foram desenvolvidas atividades
lúdicas diversas como mímicas, danças, músicas, narração de histórias, brincadeiras
variadas e mesmo conversas informais que propiciaram a interação dos acadêmicos
com os pacientes, acompanhantes e funcionários. Também foram realizadas
reuniões semanais para discussão e orientação das atividades realizadas.
Após a última visita do ano foi aplicado um questionário de avaliação das
atividades realizadas junto aos pacientes, acompanhantes e equipe interdisciplinar.
O questionário foi distribuído na Ala pediátrica do HUOP a todos os acompanhantes
e cuidadores que estavam na ala no momento da visita, totalizando doze
questionários respondidos. Os aspectos abordados no questionário através de
questões objetivas foram mudanças significativas nos pacientes frente: ao humor, ao
sono, a alimentação, a comunicação frente a equipe de cuidadores, a comunicação
com familiares, a interação com outras crianças, a aceitação da internação, a
aceitação da medicação e/ou outros procedimentos necessários. Em cada avaliação
poderia ser apontado mais de um item em que houve mudanças. O questionário
também continha questão aberta que possibilitava ao respondente acrescentar
outras mudanças ou aspectos considerados relevantes.
Posteriormente realizamos análise descritiva dos questionários, identificando
em quais aspectos foram identificadas mudanças.
Análise e discussão:
De acordo com Doutores da Alegria (2008), o palhaço personifica
características e estados como a fragilidade, a inadequação, ingenuidade infantil e o
ridículo, que tanto lutamos por esconder. Ele possibilita então uma reconciliação com

nossa efemeridade, que torna possível uma melhor aceitação de nossas condições.
E em consequência traz a tona sentimentos agradáveis e uma maior compreensão
sobre as mais diversas situações.
Nesse sentido, podemos observar em nossa análise que dos doze
questionários aplicados, cinco assinalaram que houve mudanças na comunicação
com a equipe de cuidadores, seis apontaram que houve maior aceitação da
medicação e/ou outros procedimentos necessários e para oito respondentes houve
maior aceitação da internação por parte dos pacientes. Os dados obtidos em nesse
trabalho condizem com pesquisa realizada por Masetti (2008) que constatou, a partir
da visão da equipe, que as crianças se mostravam mais tranqüilas e colaborativas
frente á procedimentos e à hospitalização em si, assim como mais ativas e falantes.
Aquino, Bortolucci e Marta (2004), relataram em sua pesquisa sobre a
opinião das crianças a respeito da presença de palhaços no hospital que as crianças
se mostraram mais alegres e sorridentes e com menos medo da internação. Do
mesmo modo constatamos em nossa análise que sete respondentes apontaram que
houve mudanças na comunicação com os familiares e onze dos doze questionários
apontaram que após a visita dos palhaços houve uma maior interação dos pacientes
com outras crianças, mostrando a eficácia do Projeto Terapia do Sorriso.
Podemos ter indicações a partir da análise dos dados da questão aberta que
a presença de palhaços na ala pediátrica possibilita uma melhora no estado geral de
saúde dos pacientes. Ainda, seis questionários apontaram que houve melhora no
sono e em nove pacientes foi observado mudanças na alimentação. Estes aspectos
são levantados por Aquino, Bortolucci e Marta (2004) ao apontar que o riso produz
efeitos como a melhora da circulação sanguínea, o relaxamento muscular, a
oxigenação dos pulmões, eliminação de toxinas e produção de endorfinas, além de
facilitar a distração e a melhor aceitação de situações difíceis.
Considerações finais:
Podemos apontar que nos casos estudados a visita dos acadêmicos de
Medicina caracterizados como palhaços tem consequências positivas para todos os
agentes envolvidos no processo de saúde e doença, sejam eles a equipe, os
responsáveis ou o próprio paciente, pois estes apresentam uma melhora no humor
devido a essas intervenções. Estes dados são confirmados com as pesquisas
anteriormente relatadas, que afirmam a partir da visão dos profissionais e pais, que
as crianças ficam mais tranquilas, aceitam melhor o tratamento, se tornam mais

ativas e receptivas às intervenções (AQUINO; BORTOLUCCI; MARTA, 2004;
MASETTI, 1998; 2008).
As emoções também são importantes para a recuperação da criança, como
explanam Newen e Zinck (2009) quando relatam as relações estabelecidas e
conhecidas entre as emoções e sistema imunológico, ou seja, crianças melhor
humoradas se restabelecem com mais rapidez do que crianças que apresentam
emoções negativas. Além de proporcionar o riso, atividades lúdicas permitem à
criança se apropriar desta nova condição imposta a ela.
Além disso, deve ser salientada a singular experiência que o projeto tem
propiciado aos acadêmicos de Medicina tornando-os mais humanizados e
preocupados com o paciente. O projeto tem complementado a formação acadêmica,
criando momentos de vivência únicas, especiais no ambiente hospitalar, permitindo
ao discente desenvolver atitudes de respeito, amparo, empatia e responsabilidade
ética e social frente às pessoas envolvidas.
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Resumo: A alimentação é considerada fator primordial para o desenvolvimento dos
indivíduos, bem como para a manutenção da saúde. A qualidade é assegurada
através das Boas Práticas de Fabricação (BPF), a qual torna possível a melhoria das
condições sanitárias, garantindo assim, a qualidade dos alimentos oferecidos à
população. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a aplicabilidade
das Boas Práticas de Fabricação em agroindústria familiar de abate de suínos e
bovinos e a industrialização de embutidos, no município de Francisco Beltrão – PR.
O trabalho foi realizado através de observações in loco com utilização de recursos
fotográficos, aplicação de check-list e aplicação de questionários aos manipuladores,
visando avaliar o grau de conhecimento sobre BPF (BRASIL, 2002). Durante o
processamento e/ou transformação da matéria-prima foi possível identificar a
existência de condições inadequadas. Estas inconformidades dificultam a
higienização das instalações além de contribuir para o aumento de riscos de
contaminação alimentar. Neste contexto, é necessário propor ações como a
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conscientização, orientação e monitoramento do processo de industrialização,
através de um acompanhamento ao produtor, visando sua capacitação, para a
manutenção da qualidade higiênico-sanitária dos produtos através de treinamento.

INTRODUÇÃO
Atualmente há muitas doenças que são transmitidas por alimentos, que foram
contaminados durante o seu processo produtivo, elas são uns dos problemas
sanitários

mais

difundidos

no

mundo.

Nota-se

então

a

necessidade

de

conscientização e treinamento dos manipuladores de alimentos.
O trabalho se desenvolveu no município de Francisco Beltrão – Paraná, que
possui vinte e oito agroindústrias familiares, desprovidas de assistência técnica para
o controle de qualidade dos seus produtos. Durante o trabalho foi realizado uma
série de visitas técnicas, com a aplicação de check-list e questionários aos
manipuladores de alimentos.
Pode-se observar que os abatedouros não possuem um número adequado de
colaboradores para sua atual produção e que os mesmos, não fazem a correta
higienização das mãos e o uso de uniformes. Também se notou que as instalações
estão inadequadas e os equipamentos e utensílios estão desgastados.

ANÁLISE DOS ABATEDOUROS
A região sudoeste do Paraná é composta por quarenta e dois municípios,
que tem como característica principal a predominância de pequenas propriedades
rurais familiares. O município de Francisco Beltrão possui vinte e oito
agroindústrias de produtos de origem animal, registradas no Serviço de Inspeção
Municipal (SIM). São abatedouros de pequeno e médio porte, responsáveis pela
industrialização de produtos a base de carne bovina, suína, aves e pescados.
Esses abatedouros possuem uma estrutura descapitalizada e deficitária de
informações, principalmente assessoria técnica para a melhoria de seus produtos.
Considerando o número de doenças transmitidas por alimentos que envolvem o
aspecto higiênico-sanitário, nota-se que há uma grande deficiência por parte dos
abatedouros.
Para se obter alimentos considerados seguros, vários componentes são
necessários, os quais garantem a segurança alimentar, entre eles inclui-se a

qualidade

das

matérias-primas,

adequado

processamento,

distribuição

e

comercialização, correto controle de qualidade e legislação alimentar (PANETTA,
2006).
O objetivo do presente trabalho é contribuir para a melhoria da qualidade da
alimentação produzida em abatedouros da agroindústria familiar da região Sudoeste
do Paraná, por meio de assessoria na área de controle de qualidade em alimentos,
treinamento e capacitação, em higiene dos alimentos e instalações.
O trabalho foi realizado através de observações in loco com utilização de
recursos fotográficos, aplicação de check-list, segundo a RDC Nº 275/2002, e
aplicação de questionários aos manipuladores, visando avaliar o grau de
conhecimento sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF).
O trabalho foi desenvolvido a partir de uma série de vistas técnicas aos
abatedouros, dividida em três etapas: na primeira etapa foi realizado um diagnóstico
através de visitas ao estabelecimento, sendo possível observar as instalações e
acompanhar o abate dos animais; a segunda etapa envolveu o processamento da
matéria-prima, avaliação dos procedimentos higiênico-sanitários dos manipuladores,
especialmente no que se refere à higienização das mãos, pessoal, utensílios e
instalações, além da aplicação de questionário para verificação das BPF. Na terceira
etapa, foi desenvolvido treinamento aos manipuladores de alimentos sobre BPF de
acordo com as diretrizes regulamentadas na RDC N° 275, de 21 de outubro de 2002
(BRASIL, 2002), bem como, foi elaborado um folder sobre o tema e entregue aos
funcionários.
Durante o processamento e/ou transformação da matéria-prima foi possível
identificar a existência de condições inadequadas como o não uso de máscaras e
falhas com relação à higienização das mãos, além de condições higiênico-sanitárias
insatisfatórias das edificações e instalações, dentre eles piso poroso e com
rachaduras, lâmpadas desprotegidas, pintura das paredes inadequada, falta de
forração de teto na sala de abate e fios de eletricidade desprotegidos.
Também, foram observadas irregularidades no que diz respeito aos
equipamentos e utensílios (ganchos, prensa de remoção de gordura), sendo que
alguns destes encontravam-se enferrujados, além de não estarem organizados
adequadamente. Estas inconformidades dificultam a higienização das instalações
além de contribuir para o aumento de riscos de contaminação alimentar.
O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) determina em seu Art 36º que sejam

cumpridos os requisitos referentes ao pessoal, sendo que estes devem se
apresentar com uniforme completo (calça, botas, avental e gorro) de cor clara e
limpos, no mínimo trocados diariamente (FRANCISCO BELTRAO/SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 2011).
Foi observado que ocorre consumo de alimentos entre as refeições, ou seja, é
prática comum no referido estabelecimento estudado, a ingestão de lanches durante
o processamento da matéria-prima e a inexistência de um horário para intervalo,
assim contaminado os alimentos.
Pode-se observar que o acondicionamento da matéria-prima encontra-se em
caixas dispostas diretamente no chão e sem proteção, além de estarem localizadas
em um local onde os manipuladores circulam constantemente. A RDC N° 275, de 21
de outubro de 2002, estabelece que o armazenamento deve ser feito em local
adequado e organizado, sobre estrados distantes do piso ou sobre paletes, bem
conservados e limpos.
Através do treinamento foi possível esclarecer a importância das boas
praticas de fabricação de alimentos e também a correta higienização de
equipamentos e utensílios e a conduta adequada dos manipuladores. Foram
solicitados ajustes na área física dos abatedouros, onde foi estipulado um período
para que fossem realizadas as modificações, após esse período houve uma nova
verificação das mudanças exigidas, sendo que todas que estão ao “alcance” dos
abatedores foram realizadas.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o número de doenças que são transmitidas por alimentos e as
condições higiênico-sanitárias encontradas nos abatedouros do município de
Francisco Beltrão, notou-se a necessidade de conscientização e treinamento dos
manipuladores de alimentos, além da modificação das instalações e equipamentos
para melhorar as condições de trabalho, assim como garantir segurança alimentar.
Também se observou a necessidade de uma ação mais efetiva da vigilância
sanitária municipal para o cumprimento da legislação.
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TUBERCULOSE: BUSCA DE CASOS ENTRE POPULAÇÃO EM
VULNERÁBILIDADE SOCIAL
Área Temática: Saúde
Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho1
Carolina Rosa de Araujo2, Rhaysa Raphaela de Moraes Rocha2
Pôster
Palavras-chave: Tuberculose; Educação em Saúde; Saúde Coletiva.
Justificativa: A tuberculose encontra-se fortemente ligada a fatores
socioeconômicos como a pobreza e o índice de desenvolvimento humano. Visando
reduzir a incidência de tuberculose, o ministério da saúde tem atribuído à atenção
básica à saúde a busca dos sintomáticos respiratórios. O Paraná em 2008 registrou
incidência de 23,6 casos de tuberculose por 100.000 habitantes e Foz do Iguaçu a
incidência foi de 42,6 casos por 100.000 habitantes no mesmo período
(SECRETARIA DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU, 2010). Objetivo: Este projeto é
direcionado à população vulnerável a tuberculose com ênfase aos grupos de risco
como os coinfectados por TB/HIV, moradores de áreas de risco, através de
educação em saúde e busca ativa nas populações visando à melhoria da qualidade
de vida dos mesmos. Materiais e Métodos: Através do Cuidado transcultural
proposto por Leininger (1989) será realizado educação em saúde e consulta de
enfermagem pelos extensionistas capacitados nas populações menos favorecidas e
mais atingidas pela tuberculose, como casas de abrigo, casas de recuperação de
usuários de drogas e moradores de rua visando a prevenção e a busca de casos de
infecção latente e ativa. Logo, os casos que apresentarem sinais e sintomas do
bacilo, serão orientados e encaminhados aos serviços de saúde onde serão
acompanhados
conforme
suas
necessidades.
Contribuições
esperadas: Proporcionar a melhoria do vínculo entre a universidade e a
comunidade através da busca, diagnóstico e tratamento da tuberculose
principalmente nas populações mais atingidas pelo bacilo, incentivando a população
à procurar os serviços de saúde para detecção precoce e prevenção da doença,
melhorando a qualidade de vida dos mesmos e assim reduzir a incidência de casos
na região.
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TUBERCULOSE: EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ENSINO PARA PROFISSIONAIS

Área Temática: Saúde
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Eduardo Putton4, Ana Flávia Ribeiro4, Diego Gamper4,
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Tuberculose; Ensino; Saúde Coletiva.
Resumo: A tuberculose (TB) é uma calamidade negligenciada e a organização do
serviço de saúde (SS) é um dos determinantes para o diagnóstico precoce. A
proposição desse projeto de pesquisa surgiu da necessidade de integrar o serviço e
o ensino, e contribuir no controle da TB na região da tríplice fronteira, estimulando a
realização do diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento dos casos de TB
utilizando a estratégia Directly Observed Treatment Short-course (DOTS). Trata-se
de um trabalho de intervenção, abordando questões clínicas, epidemiológicas e
operacionais para o controle da TB. Em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), foram realizadas ações educativas em saúde para grupos
vulneráveis, busca ativa dos sintomáticos respiratórios, disponibilizadas informações
e orientações sobre TB à comunidade e qualificação de recursos humanos. A
Atenção Básica encontra dificuldades quantitativas e qualitativas de recursos
humanos, necessitando de formação e capacitação dos profissionais, além disso a
comunidade precisa de ações educativas sobre a TB como forma de detecção
precoce da doença.
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Contexto da ação
A propagação da tuberculose (TB) tem sido atribuída à pobreza e ao baixo
desenvolvimento socioeconômico. As populações socialmente desfavorecidas e
marginalizadas são atingidas de forma intensa e desproporcionada pelas doenças
infecciosas, dentre elas a tuberculose, que tem se estabelecido nos países em
desenvolvimento de forma assustadora (SANTOS-FILHO et al., 2007, WHO, 2009).
O Paraná em 2008 registrou incidência de 23,6 casos de tuberculose por
100.000 habitantes e coeficiente de mortalidade de 1,4 casos por 100.000
habitantes. Em Foz do Iguaçu a incidência foi de 42,6 casos por 100.000 habitantes,
15,1% de co-infecção TB-HIV e mortalidade de 2,2 casos por 100.000 habitantes no
ano de 2008 atingindo especialmente os grupos em vulnerabilidade social (BRASIL,
2011).
Este trabalho é resultado do projeto de extensão “Foz Livre da Tuberculose:
aplicação da estratégia “DOTS” para a busca ativa, suspeição e acompanhamento
dos casos de tuberculose na perspectiva da enfermagem”, ainda em andamento,
que envolvem docentes e discentes do Curso de Enfermagem da UNIOESTE, da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP-USP) e da Secretaria Municipal de
Saúde de Foz do Iguaçu, PR. A proposta deste trabalho está ancorada nos estudos
desenvolvidos pelo Grupo de Estudos Epidemiológico-Operacionais (GEOTB) da
EERP-USP, vinculado a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose/REDE-TB.
O objetivo geral que norteia as atividades extensionistas é a realização de busca
ativa de casos de TB entre os sintomáticos respiratórios (SR) através de ações de
educação em saúde, fundamentando-se na estratégia “DOTS”, entre a população
residente em Foz do Iguaçu, PR.
Detalhamento das atividades
Como se trata de um trabalho de intervenção as atividades tem sido
planejadas a partir de questões clínicas, epidemiológicas e operacionais visando o
controle da TB. A população alvo tem sido constituída por SR, doentes de TB que
realizam o tratamento nos Serviços de Saúde em Foz do Iguaçu-PR, grupos
vulneráveis e profissionais de saúde. As ações educativas e a busca ativa de casos
são realizadas em articulação com a equipe matricial do Programa de Controle da
TB do município.

O fio condutor da ação é o “Cuidado Transcultural” proposto por Leininger
(1985), que enfatiza a necessidade do cuidado de se ajustar às crenças, valores e
modos das culturas para que seja benéfico e significativo.
No primeiro ano de execução do projeto foi necessário revisar a literatura
nacional e internacional, além da promoção de reuniões com a coordenação da
Vigilância Epidemiológica (VE), Equipe de Matriciamento em TB e com as Equipes
de Saúde da Família de referência dos respectivos adoecidos por TB, para
pactuação da parceria e proposição das atividades.
Estabelecida a parceria foi desencadeada na área de abrangência da Equipe de
Saúde da Família Vila C, a busca ativa de SR. Para tal os extensionistas da
Unioeste, os Agentes Comunitários de Saúde e Enfermeiros foram capacitados pela
coordenação do “Projeto”.
Reunidos em equipes formadas por extensionistas e Agentes Comunitários de
Saúde processaram-se as visitas domiciliares a todas as famílias daquela área de
abrangência realizando educação em saúde atentando-se para os sinais e sintomas
da TB. Quando identificado um SR segundo instrumento elaborado pela equipe de
extensionistas, esse era convidado a realizar o exame de escarro, caso concordasse
recebia imediatamente informações específicas sobre o exame, observação dos
demais familiares, (contatos domiciliares) os potes para coleta do material e
encaminhamento para entrega na amostra da Unidade de Saúde.
Num segundo momento do projeto iniciou-se uma atividade de ensino
denominada “Sensibilização em Tuberculose para Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Endemias de Foz do Iguaçu, PR”, visando instruí-los para a busca ativa
de SR e acompanhamento dos casos de TB em tratamento, essa atividade foi
executada pelos Extensionistas Acadêmicos e Equipe de Matriciamento em TB de
Foz do Iguaçu, PR.
Atualmente está em curso à ação de divulgação dos sinais e sintomas e
identificação de casos de tuberculose em instituições fechadas (casa de
recuperação de pessoas acometidas por drogas) e entre comunidade moradora de
rua.
Análise e discussão
Através de decisão político-administrativa a Secretaria Municipal de Saúde
descentralizou para a Atenção Básica as ações de controle da TB, buscando

proporcionar acesso, diagnóstico e tratamento mais próximo da residência dos
doentes e acredita-se que essa “Atividade de Extensão” contribuiu para a
concretização do processo de descentralização e aplicação da estratégia DOTS.
Antes da descentralização ocorreu a busca ativa de casos como mencionado
anteriormente, onde foram visitadas 4500 pessoas, as quais receberam orientações
quanto a doença, essa atividade mostrou a viabilidade e importância de envolver as
equipes de saúde da família e especialmente os Agentes Comunitários de Saúde na
vigilância e busca de casos novos da doença.
Com o projeto de extensão já foram capacitados 350 Agentes Comunitários
de Saúde/Agentes de Endemias do município para realizarem busca ativa de casos
suspeitos de TB, estimulando a detecção precoce e o tratamento dos mesmos.
Pode-se afirmar que no cenário atual de enfrentamento da TB no Brasil, é
indiscutível e imprescindível a atuação do setor comunitário. Não se pode abrir mão
da participação dos que trabalham diretamente e/ou que representam as populações
afetadas pelo problema (FILHO;GOMES, 2007).
De acordo com Ruffino-Netto (2001), em termos operacionais, o Programa
Nacional de Controle da TB necessita maior detecção dos casos, diminuição do
percentual de abandono e aumento do percentual de curas. E uma alternativa viável
e eficaz para atingir os objetivos propostos pela OMS é a estratégia DOTS (HINNO
et al., 2005).
Frente à gravidade da situação mundial e à permanência preocupante da
epidemia de TB em nosso meio, o país, desde muito vem sistematicamente tomando
apropriadas iniciativas para combater a doença (HIJJAR, 2001).
A prática de vigilância em saúde, como por exemplo, a “busca ativa de casos”
pode ser realizada por profissionais de saúde com conhecimento em vigilância
epidemiológica,

enquanto

área

de

competência

(saber)

e

de

prática

(responsabilidade); mas que tenham a compreensão da saúde coletiva norteada
pela Vigilância em Saúde (VILLA et al., 2002).
Ao longo da existência do “Projeto” destaca-se a participação de 40
acadêmicos, foram captadas 8 bolsas de extensão que foram destinadas a
acadêmicos, 6 por editais da Proex-Unioeste e 2 por recursos financiados pelo
Ministério da Educação e Cultura – PROEXT.
Ademais os membros desse projeto têm participado em congressos e
seminários (SEURS, SEU, SEPECEL) divulgando os resultados do “projeto”, que

podem contribuir para que a sociedade discuta o problema e também para a
formação de recursos humanos em saúde, bem como para estimular o
desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão futuras.
Calvo (2000) salienta que a divulgação científica possui basicamente dois
objetivos principais, um vinculado ao conhecimento; a tarefa de comunicar ao
público os avanços científicos da atualidade, e outro vinculado à ação, à atuação
social em relação às consequências que o desenvolvimento científico e tecnológico
pode ocasionar.
Considerações finais
Existem muitos estudos sobre a TB e as ações de controle, entretanto em
Atenção Básica ainda se requer a realização extensionistas e pesquisas para a
compreensão das necessidades humanas frente a TB. Diante de tantas discussões
sobre a descentralização e as ações de controle da doença, ainda existem lacunas
como: informações passadas ao doente, regularidade no fornecimento das
medicações, regularidade de solicitação de exames e consultas, busca ativa dos
doentes e ações educativas para a comunidade e formação de profissionais.
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VIVENDO A MELHOR TERCEIRA IDADE

Área Temática: 06 - Saúde

Clóvis Sussumu Takahachi
Mônica Cavalheiro
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Rosana Aparecida dos Santos
Modalidade: Comunicação oral
Palavras-chave: Idosos, reabilitação oral, qualidade de vida.
Resumo: Há duas décadas, uma pessoa idosa no Brasil significava um ser senil e
amargo, ao qual restava uma aposentadoria desrespeitosa e muita solidão. Hoje, a
situação do idoso está mudando. Considerando a natureza continuada da educação
e o fato de ser essa, parte da vida biológica de qualquer ser humano, o nosso
projeto de extensão visa, proporcionar atividades que contribuem para melhorar o
bem estar e qualidade de vida dos idosos como um todo, com a confecção de
próteses totais e parciais removíveis gratuitas. As atividades desenvolvidas serão a
seleção do público alvo (idosos), palestras sobre educação em saúde bucal e
reabilitação oral com próteses totais e/ou parciais removíveis.
O paciente idoso terá a oportunidade de melhorar sua condição bucal, melhorando
também sua qualidade de vida, uma vez que o tratamento reabilitador protético
auxilia na função mastigatória e devolve a autoestima ao paciente, contribuindo
socialmente e trazendo satisfação aos idosos. Sentimos, portanto, cônscios de
nosso papel sócio-educativo, permitindo às pessoas da terceira idade que sejam
sujeitos e agentes de sua promoção social, uma vez que, com o passar dos anos
seus papeis e status foram se perdendo.
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE FÍSICA DE SOLO PARA UM CORRETO MANEJO
DE SOLOS – LABORATÓRIO DA UNIOESTE
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Modalidade: Pôster
Palavras-chave: análise; solos; laboratório.
Resumo:
A intensa utilização de tecnologia voltada à mecanização das operações
agrícolas e florestais contribuiu com o processo de compactação do solo, o que se
tornou um fator limitante à obtenção de maior produtividade agrícola. Preocupados
com o manejo dos solos, é desenvolvido este projeto no laboratório de física do solo,
do centro de Ciências Agrárias da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
campus de Marechal Cândido Rondon, cujo objetivo é realizar análise física do solo,
atendendo produtores e acadêmicos. As análises de solos realizadas são: Análises
granulométricas; análise de densidade do solo e de partículas; análise do teor de
água da amostra; análise de macro e microporosidade, pedregosidade e análise de
estabilidade de agregados. Semestralmente são realizadas em torno de 1000
análises, com a emissão de laudos, com a participação de docentes, monitores e
acadêmicos, atuando na orientação da amostragem do solo, auxilio na realização
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das análises, verificação do estoque de produtos e reagentes e monitoramento da
qualidade do serviço.

INTRODUÇÃO
A física do solo desempenha grande interesse para a agropecuária na medida
em que processos fundamentais que acontecem no solo como movimento de água,
gases, solutos e calor estão a ela relacionados e são seus principais objetos de
estudo. O conhecimento obtido a partir de análises físicas realizadas em campo ou
laboratório contribui para explicar fenômenos ligados ao meio ambiente e
produtividade das culturas.
O laboratório de Física do Solo da Universidade do Oeste do Paraná tem
como objetivo dispor aos interessados, produtores rurais, cooperativas, instituições
de ensino superior, pesquisadores, docentes e discentes análises físicas que lhes
possibilitarão conhecer as características físicas e hídricas dos solos, auxiliando-os
na definição de sistemas eficientes de manejo.
O conhecimento das características físicas dos solos é de grande importância
para subsidiar o manejo de uso e ocupação das terras, com vistas à produção
sustentável de alimentos e à recuperação de áreas degradadas, além de fornecer
informações para fins não agrícolas, como o planejamento de rodovias, ferrovias,
aterros sanitários e construções de edificações.
No laboratório de física do solo do Centro de Ciências Agrárias UNIOESTE –
Marechal Cândido Rondon, são realizadas análises granulométricas, análises de
densidade de solo, densidade de partículas, umidade gravimétrica e volumétrica,
análise de porosidade total, macro e microporosidade do solo.

OBJETIVOS
Ofertar a comunidade, professores, pesquisadores e alunos de graduação os
serviços prestados pelo Laboratório de Física de Solos;
Possibilitar aos acadêmicos dos diferentes cursos, o acompanhamento das
rotinas de um laboratório de análises físicas;
Proporcionar o intercâmbio com outros laboratórios da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná – Unioeste.

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostragem: Por não haver possibilidade de examinar um solo por inteiro, a
amostragem

apresenta-se

com

uma

estratégia

eficiente

para

realizar

a

caracterização físicade um solo. Estudos têm demonstrado que a qualidade dos
resultados obtidos em laboratório está diretamente relacionada com os cuidados
utilizados durante a coleta das amostras. Os erros cometidos durante o
procedimento de amostragem podem colocar em risco todo o trabalho de análise.
Diferentemente da análise química, a física vale-se de dois tipos de amostras:
"deformadas" e "indeformadas". A deformada refere-se ao solo solto, coletado
com pá ou trado. A indeformada refere-se à coleta de um "pedaço" ou porção do
solo extraída com equipamento especial e que apresenta a estrutura original da área
estudada.
Umidade gravimétrica: Pegar uma amostra de solo coletada no campo e
conduzida ao laboratório em embalagem hermeticamente fechada, para um becker
ou lata de alumínio numerada e de peso conhecido. Pesar a amostra úmida. Levar
para a estufa com temperatura 105- 110 º C, deixando nesta condição durante 24
horas. Retirar da estufa, colocar em dessecador, deixar esfriar e pesar a amostra.
Granulometria do solo (textura): A análise é feita de acordo com a
metodologia proposta pela EMBRAPA (1997), utilizando o densímetro Bouyoucos.
De modo geral, pode-se considerar a marcha analítica do método de análise
granulométrica dividida em três fases;
Pré-tratamento: tem por finalidade a eliminação dos agentes cimentantes,
íons floculantes e sais solúveis que podem afetar a dispersão e a estabilização da
suspensão do solo.
Dispersão: É feita mecanicamente a quebra dos agregados realizada pela
agitação.
A dispersão química é realizada com uma solução de hidróxido de sódio e
hexametafosfato de sódio.
Separação das frações do solo: As frações mais grosseiras, as areais, são
separadas por peneiramento, utilizando-se de peneiras diversas, conforme o sistema
de classificação adotado. O material mais fino, silte e argila, são separados por meio
da sedimentação diferencial. Uma partícula em queda num fluído está sujeita a três
forças: gravitação, empuxo e a força de Stokes. Após determinação em linhas gerais
são adotadas três classes texturais.
Densidade das partículas ou densidade dos sólidos (ρs; kg m-3):

Método do Balão Volumétrico (Álcool Etílico): Consiste na pesagem de 20
g de TFSE em balão volumétrico de 50 mL; adicionar 20 mL de álcool etílico; agitar
para que o ar seja expulso; deixar em repouso por 15 min; agitar novamente e
completar o volume com álcool etílico, anotando o volume (V1).
Densidade do solo – densidade aparente (ρ. Kg m-3):
Método do Anel Volumétrico: Coletar a amostra com um trado de coleta de
amostra indeformada através de um anel de aço (Kopecky) de bordas cortantes. O
cilindro é de volume conhecido. Após amostrar o solo, levá-lo para secar em estufa a
105 - 110 º C até peso constante.
Análise de porosidade:
Princípio: Amostras de solo são colocadas sobre a mesa de tensão e
saturadas. Ajusta-se a altura da coluna de água abaixo da mesa para 100 cm para
se obter uma tensão de 0,01 MPa ou para 60 cm para se obter uma tensão de 0,006
MPa. Esta provoca a drenagem da água retida nos poros do solo, através de sucção
provocada pelo vácuo formado na mesa de tensão. Para análise de porosidade há
necessidade de coletar amostras indeformadas. Trazê-las com cuidado para o
laboratório e prepará-las para saturação.
Penetrômetro: A compactação do solo afeta a dinâmica da água, do ar e do
calor, e pode afetar a eficiência da utilização da água e herbicidas e fertilizantes
pelas plantas em função do menor desenvolvimento radicular. Para avaliar a
compactação, a resistência do solo à penetração (RP) tem sido freqüentemente
utilizada, por ser um atributo diretamente relacionado ao crescimento das plantas e
de fácil determinação. Utiliza-se um penetrômetro dinâmico cuja haste penetra no
solo em decorrência de um peso que cai em queda livre de uma altura constante.
Registram-se os dados por unidade de profundidade.

RESULTADOS
Semestralmente são realizadas em torno de 1000 análises, sendo estas,
principalmente de granulometria, porosidade total, macro e microporosidade,
realizadas por docentes, monitores e acadêmicos do centro de Ciências Agrárias da
Unioeste. O público mais frequente é de pesquisadores e acadêmicos.
Através de um sério comprometimento metodológico, é entregue ao
interessado, resultados confiáveis, para que os mesmo possam baseados no laudo

técnico, agir de forma a melhorar sua produção, com ações norteadas na
sustentabilidade dos solos, visando sempre um equilíbrio.

CONCLUSÃO
Assim através das metodologias de análises físicas de solos, pode-se ter
parâmetros indicadores da qualidade do solo, sendo esta considerada um indicador
da sustentabilidade dos sistemas de uso e manejo.
O Laboratório de Física do Solo da Unioeste – Campus de Marechal Cândido
Rondon continuará a realizar análises físicas do solo, atendendo produtores e
acadêmicos, sendo um meio de grande aprendizado aos acadêmicos envolvidos e
de grande ajuda para os produtores e interessados em realizar a análises de solo de
suas propriedades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. EMBRAPA.

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília:

EMBRAPA - Solos, 1999
2. EMBRAPA. Manual de Métodos de Análise de Solo. 2ª ed. rev. atual, Rio
de Janeiro, 1997.
3. LEMOS, R. C. e SANTOS, R.D. Manual de descrição e coleta de solo no
campo. 2ª ed. Campinas: SBCS/SNLCS, 1984. 45p.
4. PREVEDELLO, C.L. Física do solo com problemas resolvidos. SAEAFS,
Curitiba - PR 1996. 446p.

A IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA DE ANALISE PARA LABORATÓRIO
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Palavras-chave:Informática; sistema de informação; sistema laboratorial.

A informática, ciência que visa o tratamento da informação pelo uso de
equipamentos e procedimentos da área de processamento de dados, tem se
mostrado extremamente útil em processos organizacionais, e isto em todo o
mundo.A principal vantagem proporcionada pela tecnologia aos Sistemas de
Informação é a capacidade de processar um gigantesco número de dados
simultaneamente, tornando a disponibilização das
informações
demandadas,
praticamente online.O sistema laboratorial utilizado no laboratório de analises
reológicas da farinha de trigo, é uma forma rápida e segura de inserção de pedidos
de analises e visualização dos resultados tanto para os laboratoristas quanto para os
clientes, é tudo basicamente feito online, no primeiro processo é feito um cadastro
de cliente com os seus dados pessoais e informações onde o mesmo recebera um
login e senha para acessar a pagina de envio e visualização de resultados de
analises, acessando o site do Centro Vocacional da Cadeia do Trigo (Projeto Trigo)
no endereço online www.projetotrigo.fag.edu.br, assim poupando gastos
desnecessários de tempo e de telefone, em seguida o cliente ira cadastrar seus
pedidos de analises no sistema, e enviará por correio ou outra forma de entrega a
farinha e suas tipagens que devem ser analisadas, feito isso os laboratoristas irão
analisar a farinha de acordo com o que cliente pedir (analise de cinzas,umiade,
colorimetria, falling number, alveografia, glúten e se o grão vai ser moido no
laboratório) depois de feitas as analises o resultado será inserido no sistema na
página online que será visualizado apenas pelo cliente através do acesso pelo seu
login e senha. O sistema conta com basicamente quarenta clientes ja cadastrados
que acessam o site em busca de informações como o boletim diário do trigo e os
resultados das analises expedidas. O site pode ser visualizado por todos os usuários
da internet, mas, o sistema com os resultados e o envio de pedidos só pode ser
visualizado e informados por clientes cadastrados.

¹Acadêmico, Sistemas para Internet, centro, Faculdade Dom Bosco (leticia@fag.edu.br).
²Doutor, Tecnologia em Alimentos, Faculdade Dom Bosco (Tadeu@fag.edu.br).

O site foi criado e depois vinculado ao servidor da Faculdade Assiz Gurgacz (FAG)
instituição situada na cidade de Cascavel - PR no endereço Avenida das Torres,
500. O banco de dados utilizado é o MYSQL, linguagens de programação utilizada
PHP e CSS, os programas Adobe Dreamweaver e Photoshop CS6, e o uso do
gerenciador de sites Joomla para criação de pequenas tarefas como inserir links no
menu principal do site. Conclui-se que computadores e internet não são apenas
modismo, mais uma forma de evolução onde facilita a vida dos clientes e os
processos de desenvolvimento da empresa.
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Resumo: A atividade agroindustrial familiar surgiu da necessidade de melhorar a
renda e a qualidade de vida de famílias agricultoras. Como forma de contribuir no
processo de desenvolvimento dessa atividade está em execução o projeto
Tecnologias de gestão e produção para o fortalecimento e sustentabilidade de
agroempreendimentos familiares, nos municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul,
PR, junto a vinte agroindústrias familiares. Sendo assim, este trabalho tem como
objetivo apresentar as ações e resultados do projeto até março de 2013. Foram
realizadas visitas para conhecer as propriedades e seus responsáveis. Os dados
obtidos foram sistematizados para elaboração de um diagnóstico, em seguida foi
realizado pesquisa de mercado para avaliar aspectos relacionados aos produtos.
INTRODUÇÃO
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O projeto Tecnologias de gestão e produção para o fortalecimento e
sustentabilidade de agroempreendimentos familiares, nos municípios de Barracão e
Bom Jesus do Sul, PR, teve início em setembro de 2012, com término previsto para
agosto de 2013. Faz parte do programa Universidade sem Fronteira – USF/SETI,
tem como parceiro o Consórcio Intermunicipal da Fronteira – CIF e apoio de técnicos
da Emater e das prefeituras dos dois municípios.
Os municípios ficam na região da chamada Tri-fronteira, que além destes faz
parte o município de Dionísio Cerqueira, SC e Bernardo de Irigoyen, Missiones
Argentina. Eles têm sua economia baseada na agricultura, agroindústria,
agropecuária, comércio, importação e exportação e indústria (IBGE, 2013).
O objetivo do projeto é contribuir no processo de fortalecimento e
sustentabilidade da agricultura familiar, propondo alternativas de gestão e produção
para vinte pequenos agroempreendimentos, apoiados pelo CIF, localizados nos
municípios de Barracão e Bom Jesus do Sul.
As ações do projeto visam agregação de valor e divulgação de produtos,
melhoria de renda, competitividade, redução de desperdícios, criação e adequação
de rotulagens de produtos, de acordo com normas nacionais. Para tanto, os
agroempreendedores

estão

recebendo

orientação

e

apoio

administrativo,

capacitação e assessoria técnica, no que se refere à gestão, produção, boas
práticas de fabricação, qualidade, rotulagem, finanças, custos e comercialização.
No Brasil, a agricultura familiar é definida pela Lei nº 11.326, de 24 de julho
de 2006, mais precisamente no Art. 3º, a qual considera como agricultor familiar e
empreendedor familiar rural a pessoa que pratica atividades no meio rural e que
utiliza mão-de-obra da própria família em seu empreendimento (Brasil, 2013).
Com o objetivo de gerar renda, fixar o homem no campo e melhorar a
qualidade de vida das famílias agricultoras, os governos federal, estadual e
municipal têm desenvolvido ações para criar e fortalecer agroindústrias familiares.
De acordo com Araújo (2010) as agroindústrias são empresas de
beneficiamento, processamento e transformação de produtos agropecuários. Para o
autor, a agroindústria por ser um dos principais segmentos da economia brasileira,
apresenta diversas vantagens como maior controle da qualidade dos produtos,
agregação de valor, geração de emprego e renda, melhoria na apresentação dos
produtos e aumento de sua vida útil, ampliação de mercado e melhor estruturação
das cadeias produtivas.

Segundo Abramovay (2009), a origem das agroindústrias familiares tem
natureza social, pois apoia a gestão e o trabalho familiar, sendo que o planejamento
e o apoio a estes pequenos empreendimentos são realizados pelos consórcios,
mantidos pelo Governo.
MÉTODOS
Inicialmente foram realizadas reuniões no CIF com representantes da
instituição e das agroindústrias, pesquisas para conhecer a realidade sócioeconômica dos municípios, capacitação participação em palestras sobre rotulagem
nutricional de alimentos, reaproveitamento de alimentos e de Boas Práticas de
Fabricação (BPF).
A metodologia usada na primeira etapa foi exploratória de caráter
quantitativo e qualitativo. Para coleta de dados foi elaborado questionário com
questões abertas e fechadas, o qual foi aplicado por meio de entrevistas durante
visitas e, ao mesmo tempo houve observação das agroindústrias.
O questionário foi dividido em onze partes: identificação da agroindústria e
do responsável; unidade de produção e processo de produção; equipamentos e
máquinas existentes; mão-de-obra; regularização sanitária, ambiental e jurídica;
comercialização e mercado; apresentação visual do produto; rotulagem e gestão do
negócio.
Na sequência foi realizada uma pesquisa para conhecer a percepção do
comprador. Foram visitados 44 estabelecimentos comerciais revendedores de
produtos oriundos das agroindústrias, nas cidades de Barracão, Bom Jesus do Sul,
no Paraná e Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina.

DISCUSSÃO E RESULTADOS
A aplicação do questionário e observação in loco permitiu o levantamento de
dados para construção de relatórios técnicos e o diagnóstico da realidade das
agroindústrias. Os principais resultados são apresentados na sequência.
Verificou-se que dez famílias têm na atividade sua fonte fundamental para o
sustento, nas demais há outras fontes de renda, uma vez que a renda proveniente
da agroindústria tem-se mostrado insuficiente para atender necessidades familiares.

Das agroindústrias analisadas, dez estão localizadas na área rural e duas na
área urbana, no Município de Barracão. Já no Município de Bom Jesus do Sul, são
cinco Agroindústrias na área rural e três na área urbana.
Em relação ao tipo de agroindústria, o município de Barracão possui sete
com produção caseira e três artesanais. No município de Bom Jesus do Sul são
quatro caseiras e duas artesanais, além destas os dois municípios apresentam duas
unidades de pequeno porte.
Considerando o local de produção, verificou-se que treze agroindústrias
utilizam área construída especificamente para a fabricação, porém necessitam de
adequações para atender as normas sanitárias, outras sete elaboram seus produtos
na própria residência ou porão, estas necessitam de local adequado, bem como
conformidade às normas sanitárias.
Os agroempreendimentos fabricam variedades diversas de produtos,
destacando-se panificados, massas, embutidos, derivados da cana-de-açúcar, de
carne suína e de leite. No geral, são fabricados 62.348Kg de produtos nas
agroindústrias de Bom Jesus do Sul e 6.508Kg em Barracão. No que se refere à
matéria-prima consumida mensalmente, se destacam a cana-de-açúcar, com
102.259Kg, ovos com 257 dúzias e leite com 612.343 litros, no entanto nem toda
matéria-prima é própria.
No que se refere ao registro sanitário, três agroempreendimentos possuem
Sistema de Inspeção Municipal - SIM, um possui Sistema de Inspeção do Paraná SIP, um possui o Anexo 10, doze têm a Alvará Sanitário para fabricação, um não
tem nenhum tipo de registro e um estabelecimento não informou.
Quanto à rotulagem geral e nutricional, cinco agroindústrias atendem a
legislação vigente, as demais necessitam de adequação em relação ao layout e
padronização dos itens da rotulagem geral e nutricional.
Ao serem questionadas sobre o Registro Jurídico e Fiscal para
comercialização, dezesseis agroindústrias informaram que possuem apenas a Nota
do Produtor Rural – NPR, uma não possui nenhuma forma de registro, o que dificulta
o acesso ao crédito e comercialização. Em relação à situação tributária, um produtor
utiliza Nota Fiscal Eletrônica, dois utilizam talão de Nota Fiscal, dezesseis
produtores possuem NPR e em uma propriedade as vendas são realizadas
utilizando-se somente recibos.

Com

relação

às

formas

de

comercialização

convencional,

cinco

agroindústrias vendem somente para o consumidor direto, três vendem no atacado,
no varejo e para o consumidor direto e três não informaram. Em relação à
comercialização institucional, oito agroindústrias realizam vendas para o Programa
de Aquisição de Alimentos - PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Apenas duas agroindústrias não realizam comercialização institucional têm
interesse nos programas, considerando que alguns produtos não podem ser
comercializados, como cachaça e vinho.
No que se refere à gestão das agroindústrias, a maioria não possui cadastro
de fornecedores e de clientes; planejamento de vendas e de produção; controle de
vendas e despesas, também há deficiência na apuração de custos de produção. Nas
oito agroindústrias que realizam o controle de vendas, todas utilizam caderneta para
anotações.
Na captação de recursos pelos agroempreendedores, constatou-se o uso do
Pronaf Mais Alimento, recursos do BNDES, Pronaf Agroindústrias, Crédito pessoal
para aposentados, custeio, empréstimo particular, além do acesso a outras políticas
públicas, como Bolsa família, financiamento da Minha Casa Minha Vida e o
Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR.
Após finalizar a pesquisa com as agroindústrias, procurou-se verificar a
percepção de quarenta e quatro empresários de estabelecimentos comerciais,
citados pelos agroempreendedores e que revendem diversos produtos provenientes
de treze agroindústrias familiares, pois as demais realizam apenas venda direta ao
consumidor.
De modo geral, os empresários consideram que os produtos são bons em
relação, à qualidade, preço, embalagem, tamanho e peso unitário, atributos
sensoriais e aceitação pelos clientes, o que é um resultado muito positivo, pois
mostra a importância que o produto local tem nos municípios da Tri-Fronteira. Além
disso, 50% dos empresários disseram ter disposição em ampliar o volume de
compra de produtos das agroindústrias familiares.
Os empresários de modo geral fazem uma avaliação positiva dos produtos,
no entanto fizeram algumas observações em relação ao aprimoramento das
embalagens; rotulagem nutricional; qualidade do produto e padronização de
panificados, de melado e do açúcar mascavo. Sugeriram o uso de uniforme para
entregadores de produtos e maior comprometimento com vendas para os mercados,

pois segundo eles, algumas agroindústrias realizam vendas diretas ao consumidor
final, o que dificulta a comercialização nos estabelecimentos comerciais.
Finalmente destacaram a importância da assiduidade nas entregas e a
melhoria de veículos utilizados pelos agroempreendedores, como por exemplo,
veículos refrigerados para produtos que necessitam de condições especiais de
temperatura para sua conservação e, investimento em marketing.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O diagnóstico da situação atual das agroindústrias e o resultado do estudo
de mercado apresentam informações importantes para os agroempreendedores e
para o processo de atuação do projeto de extensão ora executado, bem como
subsídios no planejamento de futuras ações por parte do CIF.
Além dos resultados já citados, as informações possibilitaram a elaboração
de cadastro de todas as agroindústrias; apuração da infraestrutura atual, em termos
de instalações e equipamentos e das necessidades nesse quesito; volume de
matéria-prima

utilizada

(própria

e

de

terceiros);

volume

de

produção

e

comercialização; elaboração de croquis do local de produção atual e proposta de
planta baixa, considerando as normas sanitárias vigentes.
As atividades do projeto estão sendo desenvolvidas, conforme foram
planejadas, apesar de algumas dificuldades no período, devido à localização de
agroindústrias na zona rural, fenômenos climáticos que danificaram estradas e
propriedades, dependência de técnicos da Emater e/ou das prefeituras, na
realização das visitas e o período eleitoral nos municípios.
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Resumo:
O Brasil produz oficialmente 1,3 bilhões de litros de aguardente por ano, sendo
considerada a segunda bebida mais consumida no país, cerca de 7 litros perca pita,
por ano, atrás apenas da cerveja. A fermentação alcoólica pode ser considerada
como a oxidação anaeróbica parcial da glicose, por ação de leveduras, com a
produção final de álcool etílico e gás carbônico, além de outros produtos
secundários. O objetivo do trabalho foi acompanhar, durante sete dias, a
fermentação do mosto para produzir cachaça de alambique, avaliando-se o
parâmetros: teor de açúcares (ºbrix), pH e acidez total do mosto seguindo a
metodologia oficial disposta na Instrução Normativa nº24 de 08 de setembro de 2005
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A pesquisa foi desenvolvida
no Centro Tecnológico de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente (CTABA), incubado
_________________________
1

Professor Doutor do curso de Tecnologia em Alimentos da Faculdade Faculdade Dom Boscco e
Pesquisador do Centro de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente - CETABA. tadeu@fag.edu.br (45)
3321-3869. Av. das Torres, 500, Cascavel, PR.
2
Estudante do curso de Tecnologia em Alimentos da Faculdade Dom Bosco e estagiário do Centro de
Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente – CETABA. rsouzasilveira@hotmail.com. Av. das Torres, 500,
Cascavel, PR
3
Engenheiro Químico, Laboratório de Análises Físico-Químicas da Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Fundetec. frederico@fundetec.org.br (45)3218-1220. BR
277, Km 573, Trevo São João, Cascavel, PR.
4

Professora Doutora do curso de Tecnologia em Alimentos da Faculdade Dom
Bosco e Pesquisadora do Centro de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente - CETABA.
ortencia@fag.edu.br (45) 3321-3869. Av. das Torres, 500, Cascavel, PR.

na Fundetec – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma
autarquia municipal, localizada em Cascavel, PR. No estudo foi utilizada a variedade
de cana-de-açúcar Santa Isabel plantada há cinco anos na área experimental da
Agrotec - Escola Tecnológica Agropecuária, pertencente à Fundetec. Após a
extração do caldo de cana-de-açúcar ocorreu a fermentação do mosto em dornas de
aço inox. Para monitorar a fermentação, foram realizadas as análises dos
parâmetros citados acima diariamente, durante sete dias afim de se avaliar as
alterações físico-químicas que ocorrem no fermento durante o processo de
fermentação. Dessa forma, foi adicionado 10% de mosto recém produzido, a cada
dois dias ao caldo em fermentação para que houvesse multiplicação das leveduras.
As análises realizadas no mosto apresentaram os seguintes resultados: 1º dia:
5,0ºbrix, pH 3,70, acidez 0,57g Acido Acético/100 mL; 2º dia: 4,5ºbrix, pH 3,62,
acidez 0,72 g Acido Acético/100 mL; 3º dia: 4,5ºbrix, pH 3,48, acidez 0,70g Acido
Acético/100 mL; 4º dia: 4,0ºbrix, pH 3,47, acidez 0,62g Acido Acético/100 mL; 5º dia:
6,0ºbrix, pH 3,50, acidez 0,62g Acido Acético/100 mL; 6º dia: 4,0ºbrix, pH 3,47,
acidez 0,50 g Acido Acético/100 mL; 7º dia: 4,0ºbrix, pH 3,51, acidez 0,89 g Acido
Acético/100 mL. Pelos resultados apresentados, a fermentação se desenvolveu de
acordo com relatos da literatura (Bebidas alcoolicas, Ciencia e Tecnologia Vol 1) ,
Pode-se concluir que o acompanhamento da fermentação foi importante porque
permitiu verificar se os resultados estavam fora do padrão estabelecido. Nesse caso,
o processo poderia ser interrompido e correções poderiam ser feitas antes da
destilação final da cachaça.

Referências:
Instrução Normativa Nº 24 de 08/09/2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA)
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Área Temática: Tecnologia e Produção
Comunicação Oral

Resumo: A aquicultura brasileira é uma atividade agropecuária estratégica para a
geração de emprego, renda e produção de alimentos de alta qualidade nos sistemas
de produção do tipo familiar. A região Oeste do Paraná concentra um elevado número
de produtores que trabalham com tilápia, carpa, bagre e pacu. Pesquisas recentes têm
mostrado bons resultados na elaboração de produtos a base de pescado como: patês,
quibes, almôndegas, hamburguês, empanados, farinhas, sopas, salsichas entre
outros. Com isso esse projeto tem por objetivos: Acompanhar tecnicamente a
produção do pescado fazendo o georreferenciamento das propriedades produtoras de
e estimular a apoiar a organização dos aquicultores e pescadores visando a utilização
do pescado no processamento de produtos para a alimentação escolar.

Palavras Chave: Agricultura familiar, aquicultura, alimentação escolar.
1. INTRODUÇÃO
A aquicultura brasileira é a atividade agropecuária em expansão, pois na última
década apresentou um crescimento de 925% chegando a 210 mil toneladas. Segundo
o IBAMA, em 2000 a região Sul contribuiu com 49% da produção nacional (86,5 mil
toneladas), sendo a grande maioria de peixes cultivados.
O Brasil é um país que apresenta condições favoráveis para a aquicultura em
função de clima adequado, grande potencial hidrográfico, grande produção de grãos e
subprodutos das agroindústrias, além de um mercado consumidor promissor. A
atividade se profissionalizou e promoveu um grande impulso na diversificação da

produção agropecuária, permitindo a muitos pequenos produtores rurais uma nova
alternativa de renda e ocupação.
A região Oeste do Paraná concentra um elevado número de produtores, que
trabalham principalmente com tilápias e em menor escala com carpa, bagre e pacu.
Até o ano de 1997, especificamente na região de Marechal Cândido Rondon, os
piscicultores tiveram muito êxito nesta atividade, mas após este período houve declínio
devido ao encerramento das atividades de um grande Frigorífico.
Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná, concentra um grande
número de piscicultores, cuja atividade está integrada em sistemas de produção
familiares com outras atividades como bovinocultura de leite, suinocultura e
agricultura. A AQUIMAR (Associação dos Aquicultores de M. C. Rondon) congregava
grande número destes piscicultores, mas em virtude de crises no setor, grande parte
deles abandonou ou diminuiu as suas atividades piscícolas.
Quadros assim pode ser revertido se for proporcionado a esses produtores
capacitação técnica sobre sistemas de produção de peixe e de novas tecnologias para
que estes próprios busquem soluções de problemas que acometam sua produção
para que ocorra o restabelecimento e crescimento da atividade e consequente
geração de renda.
Buscando reativar a produção de peixes é que esse trabalho vem sendo
desenvolvido, dando continuidade a um projeto desenvolvido junto ao PROGRAMA
UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS – EXTENSÃO TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
- denominado Sistema de Produção de Produtos Processados com Peixe para
Inclusão na Merenda Escolar. Neste projeto foram identificadas as potencialidades e
limitações da atividade piscícola no município e região. A partir das informações
obtidas, foi elaborado um banco de dados georeferenciados, com base no Poseidon
Linux, uma plataforma livre de geoprocessamento, cujos dados vão servir de base
para o planejamento e gestão do setor bem como estimular a reativação da
associação acima citada.
Com os recursos deste projeto e com apoio de Prefeitura Municipal de
Marechal Cândido Rondon, foi possível dar início a instalação de uma Cozinha
Industrial, para processamento, acondicionamento e treinamento de agricultores e
merendeiras no preparo de produtos a base de pescado.

2. OBJETIVOS
- Orientar os Aquicultores e pescadores sobre as técnicas de produção e sanidade.
- Acompanhar tecnicamente a produção de pescado.
- Georreferenciar as propriedades produtoras de pescado da região Oeste do Paraná
(nas áreas de abrangência do programa).
- Estimular a apoiar a organização dos Aquicultores e pescadores.

3. METODOLOGIA
Para dar sustentação à proposta de trabalho, estão sendo priorizadas
metodologias de ensino, pesquisa e extensão, tais como: Cursos presenciais com
aulas teóricas e práticas; Atividades de grupo em ambientes fechados e a campo,
tendo por base a Pedagogia da Problematização, Pesquisação, Pesquisa Participativa,

Diagnóstico Participativo, Planejamento Participativo, Monitoramento e Avaliação
Participativa.
Serão envolvidas, Organizações populares ligadas à capacitação de
agricultores, produção, processamento, comercialização e consumo de alimentos da
agricultura familiar; Escolas e comunidade escolar; Agricultores; Professores, técnicos
e outros profissionais ligados a produção, comercialização e consumo de alimentos.
Neste projeto estão sendo utilizados os princípios metodológicos da
PEDAGOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO, a qual parte do princípio que, em um mundo
de mudanças rápidas, o importante não é somente os conhecimentos ou ideias, nem
os comportamentos corretos e fáceis que se espera, mas também, o aumento da
capacidade dos alunos, agricultores, técnicos, professores e outros atores envolvidos
no projeto, para detectarem os problemas reais das propriedades rurais e buscar para
eles soluções originais e criativas. Por esta razão, a capacidade que se deseja
desenvolver é a de FAZER PERGUNTAS RELEVANTES em qualquer situação, para
entendê-las e ser capaz de resolvê-las adequadamente. Em certas situações, é mais
importante desenvolver a capacidade de observar a realidade; detectar os recursos de
que se possa lançar mão; identificar as causas e os problemas que obstaculizam um
uso eficiente e equitativo dos ditos recursos; localizar, testar e avaliar as tecnologias
disponíveis para usar melhor os recursos ou até mesmo, desenvolver novas
tecnologias apropriadas para cada realidade dos agricultores.
Além disso também são utilizadas técnicas de:
OFICINAS: Espaço onde se testa e compartilha vivências, somos apresentados a
conceitos e partilhamos conhecimentos. Em uma oficina, o processo de aprendizagem
está diretamente ligado ao trabalho desenvolvido pelo facilitador.
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
REUNIÕES de Articulação e Planejamento
VISITAS Técnicas nas Propriedades: visitas dos professores e bolsistas de graduação,
com o objetivo de fazer diagnósticos socioeconômicos e ambientais georeferenciados
e individuais das propriedades rurais familiares que trabalham com atividade de
piscicultura; Obter informações socioeconômicas e ambientais para elaboração dos
PCA's (Plano de Controle Ambiental); Criar um banco de dados georeferenciados dos
produtores de peixes dos municípios abrangidos pelo projeto.

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS
Este projeto encontra-se em andamento, até o momento foram realizadas
reuniões com os integrantes do projeto a fim de realizar uma revisão da literatura e de
trabalhos já existentes na área, junto com as principais metas e objetivos do grupo.
No andamento dos trabalhos este ano espera-se atingir os seguintes
resultados:
- Capacitação para preparo e apresentações em público.
- Capacitar para redação de relatórios e artigos técnicos e científicos.
- Preparar de modo que tenha habilidade para orientação dos Aquicultores e
pescadores.
- Desenvolver habilidades de senso crítico para acompanhamento técnico na produção
de peixes.
- Treinar a utilização de GPS e softwares de georreferenciamento.
- Desenvolver habilidades de liderança.

- Entre outros objetivos.

5. CONCLUSÕES
A polpa de pescado que vem sendo inclusa gradativamente na alimentação
escolar da rede municipal de ensino de Marechal Cândido Rondon enriquece o
alimento das crianças, já que é mais saudável e pode ser servida para todas as
idades. A introdução do pescado pode ser na forma de quibes e almôndegas tendo
ótima aceitação, porem procurando a diversificação, se englobou a produção de pratos
doces como bolo de cenoura e de chocolate e biscoitos cookies, todos a base de CMS
(Carne Mecanizada Separada) de tilápia.
Como o projeto ainda está em andamento novos resultados são esperados ao
longo desse ano de trabalho.
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Resumo: O uso de aditivos é fundamental para corrigir deficiências da farinha de
trigo, e permitir a padronização da qualidade dos produtos finais (Jesus e Saraiva,
2009). O objetivo do trabalho é comparar o comportamento de uma farinha fraca
com adição de diferentes quantidades de Aditivo Azodicarbonamida (ADA). O
Trabalho foi realizado no Laboratório de Análises Reológicas da Farinha de Trigo
(LARFT) do Centro Vocacional Tecnológico da Cadeia de Trigo, localizado em
Cascavel – PR, no segundo bimestre de 2013 com farinha de trigo (classificada
como fraca) e aditivo Azodicarbonamida 100% adquiridos de empresas da região.
Foram adicionadas as quantidades de 0,0019 g, 0,0060 g, 0,01 g e 0,01275 g de
aditivo Azodicarbonamida (ADA). Neste primeiro teste não houve repetições dentro
dos tratamentos. Os resultados foram obtidos por meio da análise de Alveografia, em
equipamento alveógrafo da marca Chopin, de acordo com metodologia AACC 54-30.
Esses valores de adição de ADA são baseados na quantidade de farinha utilizada na
análise (250 g), adicionados diretamente à farinha na hora de realizar a análise. De
acordo com este estudo preliminar, a adição do aditivo Azodicarbonamida (ADA) é
favorável para melhorar as características de uma farinha fraca, mas até a
quantidade usada no tratamento 3, que é de 0,0060 g/250 g de farinha de trigo fraca.

Referências: JESUS, J. E. P. J.; ZANCHET, F. Estudo comparativo de diferentes
aditivos com função oxidativa sobre a farinha de trigo. R. Cult. o Saber. Cascavel,
v.2, n.2, p.143-150, 2009.
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Resumo
A agricultura orgânica exclui, entre outros, o uso de fertilizantes sintéticos e
agrotóxicos e é composta principalmente por produtores familiares que vêem nesta
tecnologia uma grande oportunidade para promover seu desenvolvimento
econômico e social. A certificação de produtos e processos de produção orgânica
de alimentos tem aumentado muito nos últimos anos. O “Programa Paranaense de
Certificação de Produtos Orgânicos” consolidou a criação de uma rede de apoio à
certificação, em parceria com as universidades públicas e o TECPAR, como órgão
certificador no Estado. Estão sendo realizados estudos de caso para a certificação
de unidades familiares de produção e agroindústrias de alimentos orgânicos,
capacitações dos bolsistas do Núcleo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
e foram firmadas parcerias com associações, entidades e cooperativas na região
oeste do Paraná. Com base nos 102 estudos já realizados, pode-se verificar que a
maior parte das propriedades possui produção vegetal, destacando-se a horticultura
e a fruticultura, seguida pela produção animal e agroindústrias familiares. Nas
propriedades auditadas, os agricultores mostraram-se satisfeitos e motivados a se
adequarem à legislação e, consequentemente, terem seus produtos certificados.
Introdução
A agricultura convencional, empregada no século XXI, baseia-se no uso
frequente de agroquímicos, mecanização agrícola avançada, monoculturas em
grande escala e emprego de sementes geneticamente modificadas com alto
rendimento (PINHEIRO, H. K.; 2012).
Atualmente existe uma grande demanda de consumidores que não
concordam com o modelo de agricultura atual, que utilizam as práticas

convencionais. Atentos aos aspectos sociais, ambientais e da saúde do consumidor,
tornou-se urgente a busca por uma tecnologia alternativa para a produção de
alimentos, que garanta qualidade nestes aspectos para quem produz e quem
consome (PINHEIRO, H. K.; 2012).
Em contraponto ao sistema convencional existe o sistema de produção
orgânica, que é todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a
otimização do uso dos recursos naturais e sócio econômicos e o respeito à
integridade cultural das comunidades rurais e tem por objetivo a sustentabilidade
econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da
dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível métodos
culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a
eliminação do uso de organismos geneticamente modificados, em qualquer fase do
processo

de

produção,

processamento,

armazenamento,

distribuição

e

comercialização, e a proteção do meio ambiente (TECPAR, 2009)
A agricultura orgânica é composta principalmente por produtores familiares
que vêem nesta tecnologia uma grande oportunidade para promover seu
desenvolvimento econômico e social, uma vez que o mercado em expansão e a
redução do uso de insumos externos combinados com um valor adicional dos
produtos orgânicos proporcionam um ganho econômico melhorando os aspectos de
subsistência para esses agricultores (OELOFSE et al., 2010).
A agricultura familiar consiste no cultivo da terra e respectivo aproveitamento
por pequenos proprietários rurais. Atualmente a agricultura familiar inclui 85% dos
estabelecimentos rurais, ocupa 30% das terras, responde por 38% da produção e
por 77% das ocupações em atividades agropecuárias. Além disso, contribui com
60% da produção de itens básicos da mesa do brasileiro (IBGE, 2006).
No Brasil, 90% da produção orgânica são provenientes da agricultura familiar
(IBGE, 2006). No Paraná, sabe-se que a agricultura familiar, é de suma importância
para a produção de alimentos orgânicos, pois segundo Censo Agropecuário de
2006, 90,5% das propriedades rurais que fazem uso da agricultura orgânica têm
área até 50 hectares. Sendo que destes pequenos agricultores 41,6% possuem
propriedades variando de 1 a 5 hectares.
Esse modelo de produção possibilita a inserção desses pequenos agricultores
nas redes de comercialização de produtos orgânicos. No entanto, para que os
agricultores usufruam desses benefícios na produção orgânica é de suma

importância que estes produtores sejam submetidos a um processo de certificação.
O certificado propiciará a aplicação de legislações, realização de investimentos e
busca de conhecimentos variados para garantir a confiança dos consumidores
(PINHEIRO, H. K.; 2012).
Para que um produto receba certificado de orgânico ele deverá ser
proveniente de um sistema em que tenham sido aplicados os princípios
estabelecidos pela legislação orgânica, por um período variável de acordo com a
utilização anterior da unidade de produção e a situação ecológica atual, mediante as
análises e a avaliação dos órgãos fiscalizadores (Vrismanet al., 2012).
Atualmente, no Brasil, existem três mecanismos para garantir a qualidade do
produto orgânico: o controle social na venda direta, o sistema participativo de
garantia (SPG) e a certificação por auditoria (BRASIL, 2009). O controle da
qualidade orgânica tem como objetivo oferecer à sociedade a garantia de que os
produtos foram produzidos de acordo com a legislação para os sistemas de
orgânicos de produção. Para os produtos serem comercializados como orgânico
deverão obrigatoriamente ser controlado por um desses mecanismos (Vrismanet al.,
2012).
Entretanto, apesar da importância de certificação de produtos orgânicos o
número de unidades certificadas no Brasil ainda é baixo. Segundo Censo Nacional
Demográfico de 2006, cerca de 90.000 estabelecimentos que praticam a agricultura
orgânica no país, somente 20.000 desses estabelecimentos são certificados. No
Paraná o número de produtores está em torno de 5 mil e destes apenas 20% sã
certificados (IPARDES, 2007).
Visando atender essa necessidade de certificação de produção orgânica, o
governo do estado do Paraná em parceria com instituições de Ensino Superior e o
Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), criou o Programa Paranaense de
Certificação de Produtos Orgânicos (PPCPO) em 2009. Este programa implantou
uma rede de apoio que possibilita capacitar profissionais para o setor e fornecer
assistência aos agricultores familiares no âmbito de receber certificação de produção
orgânica sem qualquer custo, agregando valor nos produtos orgânicos e
aumentando a qualidade de vida (Vrismanet al., 2012).
O objetivo desse trabalho é relatar a experiência e metodologia adotada pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nas atividades de certificação de

produtos orgânicos na primeira fase do PPCPO entre 2009 e 2011 e as perspectivas
para a segunda fase do PPCPO que vai de 2012 a 2015.

Materiais e Métodos
O presente trabalho está sendo desenvolvido junto ao Núcleo da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon
– PR, integrante do Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos,
tendo como área de abrangência, a região oeste do Paraná (Figura 1).

Figura 1 - Municípios da região oeste (em destaque) atendidos pelo núcleo
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná até o momento.
Parcerias foram firmadas com a rede de agroecologia já presente na região:
BIOLABORE (Cooperativa de trabalho e assistência técnica do Paraná), EMATER,
COPERFAM (Cooperativa Agroecológica e

da Indústria

Familiar),

Instituto

MAYTENUS e ITAIPU-Binacional.
Foram realizados estudos de caso por meio de visitas as propriedades e
aplicação de questionários. Depois de realizados os estudos de caso, os mesmos
foram encaminhados para avaliação do TECPAR, os quais retornaram indicando se
a propriedade estava apta ou não para a realização da auditoria.
As visitas às propriedades em conversão foram iniciadas em dezembro de
2009 e finalizadas em 2011, quando terminou a primeira fase do projeto. As
atividades da segunda fase iniciaram em fevereiro de 2013 e estão em andamento.
No decorrer da primeira fase do projeto(PPCPO I) e também na fase atual(PPCPOII)
as visitas para estudos de caso sempre foram acompanhadas pelo técnico da

entidade parceira responsável pela Assistência Técnica em Extensão Rural(ATER).
As auditorias são realizadas pelo TECPAR ou bolsistas de outras instituições,
onde as propriedades passam por vistorias e são aplicados novos formulários. Após
esta etapa os produtos estudados na primeira fase e que se encontravam em
conformidade receberam certificação.

Análise e Discussão
Durante a PPCPO I, foram realizados 89 estudos de caso em municípios da
região oeste do Paraná, perfazendo um total de 79 propriedades, sendo as mesmas
subdivididas em produção vegetal, animal e agroindústria. A fruticultura e a produção
de hortaliças foram predominantes na agricultura orgânica na região oeste, com
apresentação de 35 e 26%, respectivamente, nas propriedades visitadas (Tabela 1).
Dentre as grandes culturas, destacaram-se o milho, o feijão e a cana-deaçúcar, com 11, 5 e 4,5% respectivamente. Na produção animal, o número de
propriedades visitadas com demanda para a produção orgânica foi menor, 9,8% em
relação ao total. Nenhum dos estudos de caso de produção animal foi aprovado pelo
TECPAR. Isto aponta a dificuldade dos produtores se adequarem as exigências da
legislação em todos os aspectos do sistema, desde a aquisição dos animais, do
período de conversão, da nutrição, das instalações, da sanidade e do bem-estar.
De maneira geral, no retorno às propriedades para o processo de auditoria,
observaram-se várias melhorias que se deram pela assistência técnica e pelas
anotações do que é realizado na propriedade, desde a compra das sementes,
preparo das mudas, plantio, utilização de insumos e técnicas de controle alternativo
de pragas, até a colheita, pós-colheita, distribuição para venda e a venda
propriamente dita.
Até o momento foram realizados 13 estudos de caso na segunda fase do
programa (PPCPO II).

Considerações Finais
O Programa Paranaense de Certificação de Orgânicos vem de encontro à
necessidade regional de certificação dos produtos, buscando a partir disto agregar
valor aos produtos e também incentivar os agricultores atendidos.
Nas propriedades que foram auditadas, os agricultores mostraram-se satisfeitos
por terem respostas aos seus anseios, garantindo a credibilidade dos produtos,

contribuindo para o crescimento e fortalecimento desses agricultores e do
cooperativismo na região.
Tem-se grande expectativa que o trabalho que vem sendo realizado pelo núcleo
da Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon, alcance grande número de
propriedades certificadas até o final da segunda fase do projeto e que possa ter
continuidade,

contribuindo

assim

para

o

crescimento

e

fortalecimento

e

reconhecimento da agricultura orgânica familiar da região.
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Análise sensorial de pão de forma enriquecido com batata doce biofortificada
Área Temática: Tecnologias de Produção
Paulino Ricardo Ribeiro dos Santos1
Clairê Damin Brandelero2
Dermanio Tadeu Lima Ferreira3
Ortência Leocádia Gonzáles Nunes4
Eleone Tozo Guzi5
Modalidade: Comunicação Visual/Pôster.
Palavras-chave: Beauregard; vitamina A; beta-caroteno
Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar sensorialmente pães de
forma enriquecidos com a batata doce biofortificada beauregard da EMBRAPA –
Hortaliças, possui polpa alaranjada intensa indicativo de alto teor de betacaroteno
(pró-vitamina A). O estudo foi realizado na padaria experimental do Centro
Vocacional Tecnológico da Cadeia do Trigo, na Faculdade Assis Gurgacz em
Cascavel/PR, utilizando-se três níveis de tratamento em substituição da farinha de
trigo pela polpa da batata doce beuaregard (0,20%, 40% e 60%), o teste de
aceitação foi feito com 32 provadores, não treinados, utilizando-se escala hedônica
para atributos de sabor, textura, aceitação, cor e aroma. Os pães de forma
elaborados com a batata doce beauregard na diferenciaram estatisticamente na
analise sensorial em todos os quesitos os pães obtiveram notas relevantes. No item
aroma a amostra com 60% e 40% de batata doce obtiveram média de 7,56 e 7,50
respectivamente, no item sabor as amostras teste e 20% de batata doce
apresentaram médias 8,25 e 7,62 respectivamente. Constatamos que a adição de
batata doce beauregard no pão de forma é considerado uma boa alternativa para a
comercialização.
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1. Introdução
Pão é o produto obtido pela cocção, em condições tecnologicamente adequadas,
de uma massa fermentada ou não, preparada com farinha de trigo e ou outras
farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou
adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes (BRASIL,
2000).
Assegurar que todas as pessoas do mundo, hoje e no futuro, tenham abundância
de alimentos ricos em nutrientes é a solução mais desejável e a mais difícil (Sreebny
et. al, 2010)
A batata-doce Beauregard é uma cultivar americana desenvolvida pela Louisiana
Agricultural Experiment Satation em 1981 (EMBRAPA, 2013).
No Brasil, as atividades de âmbito desses programas são coordenadas pela
EMBRAPA, que selecionou a cultivar de batata-doce alaranjada Beauregard, as
avaliações do germoplasma introduzidas foram realizadas nos seguintes Estados:
Maranhão, Sergipe, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, considerando, entre
outros caracteres, a produtividade de raízes, o teor de beta-caroteno e a aceitação
por consumidores (Alves, et. al, 2012).
A Beauregard foi identificada pela Embrapa no âmbito do programa BioFORT:
Biofortificação no Brasil - desenvolvendo produtos agrícolas mais nutritivos
(EMBRAPA, 2013).
O atendimento das futuras necessidades alimentares do mundo testará a
capacidade e a habilidade dos produtores agrícolas em todos os países (Sreebny et.
al, 2010).
Sendo que a fortificação de alimentos industrializados se apresenta como um dos
meios de combate à deficiência de vitamina A, reconhecida em certas regiões do
território brasileiro, é de interesse nutricional e tecnológico avaliar a eficácia desta
técnica (Pereira et. al, 1998).
Em 1999, na conferência da FAO para a África Austral, o Instituto Nacional de
Investigação Agronômica (INIA) apresentou o programa da batata doce, rico em próvitamina A. Foi um exemplo primário como o INIA iria começar a integração de a
preocupação nutricional em seus programas de pesquisa e extensão agrícolas. Esta
foi uma das estratégias adotadas para lutar contra a deficiência de vitamina A das
pessoas pobres na região da África Austral (Low et al., 2003).
A falta de vitaminas e nutrientes essenciais que possibilitam um crescimento
saudável na infância pode levar jovens a sofrer deficiências por toda a vida (Sreebny
et. al, 2010).
O objetivo deste trabalho foi analisar sensorialmente o pão de forma enriquecido
com a batata doce biofotificada beauregard.
2. Materiais e Métodos
Batata Doce Beauregard
A batata doce Beauregard utilizada na pesquisa foi fornecida pela Fundação para
o Desenvolvimento Científico Tecnológico (FUNDETEC) localizada na cidade de
Cascavel no Paraná.
Elaboracão dos Pães de Forma

O pão de forma convencional foi desenvolvido na padaria experimental do Centro
Vocacional Tecnológico da Cadeia do Trigo, da Faculdade Assis Gurgacz em
Cascavel/PR, utilizando-se três níveis de tratamento em substituição da farinha de
trigo pela polpa da batata doce beuaregard (0,20%, 40% e 60%), a partir de uma
formulação padrão que utiliza farinha de trigo como base para determinação dos
demais ingredientes em porcentagens na massa coforme a Tabela 1.
Tabela 1: Formulação do pão de forma e as variações de adição de batata
beauregard em substituição a farinha de trigo (0,20%, 40%, 60%), FAG, Cascavel,
PR, 2013
Ingredientes
Padrão
20%
40%
60%
Farinha de trigo
500g
400g
300g
200g
Batata (Beauregard)
100g
200g
300g
Sal
10g
10g
10g
10g
Açúcar
40g
40g
40g
40g
Margarina
25g
25g
25g
25g
Fermento seco
10g
10g
10g
10g
Ovo
20g
20g
20g
20g
Água
250g
90g
20g
Primeiro, efetuou-se a pesagem dos ingredientes os quais foram, em seguida,
misturados em uma masseira lenta, por 15 minutos, com adição da batata doce nos
níveis indicados de concentração de 20, 40 e 60%. A massa foi submetida a
descanso por aproximadamente 10 minutos; posteriormente, a massa foi laminada
em cilindro para melhorar o desenvolvimento do glúten, depois dividida em unidades
de 750g, que foram modeladas e colocadas em formas, previamente untadas com
gordura vegetal, sendo submetidas à fermentação final a 35 ºC, por
aproximadamente 1,5 h; logo após o término da fermentação os pães foram assados
a 180 ºC, por 25 minutos, depois de assados os pães foram desenformados e
esfriados, para serem fatiados e acondicionados em sacos de polietileno, até que as
análises fossem iniciadas.
Analise sensorial
O teste de aceitação do pão de forma com diferentes substituições da farinha de
trigo (0,20%, 40% e 60%) pela batata doce beauregard foi feito através de análise
sensorial com 32 provadores, não treinados, utilizando-se escala hedônica para
atributos de sabor, textura, aceitação, cor e aroma. Os avaliadores informaram
quanto gostaram utilizando uma ficha de avaliação que constava muito bom, bom,
regular, ruim e muito ruim para as 4 amostras de pães.
Análise Estatística
Os dados foram analisados estatisticamente pela análise de variância em
delineamento inteiramente casualizado com 32 repetições cada tratamento. Os
dados foram submetidos ao (teste F), sendo as médias comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade, através do programa Sisvar (Ferreira, 2008).

3. Resultados e Discussões
Os pães de forma elaborados com a batata doce beauregard na diferenciaram
estatisticamente na analise sensorial em todos os itens analisados os pães
obtiveram notas relevantes. No item aroma a amostra com 60% e 40% de batata
doce obtiveram média de 7,56 e 7,50 respectivamente, no item sabor as amostras
teste e 20% de batata doce apresentaram médias 8,25 e 7,62 respectivamente
conforme Tabela 2.
Silva et. al (2008) em sua pesquisa sobre avaliação da aceitabilidade de pães
doce enriquecidos com moringa, concluiu que o enriquecimento dos pães doce com
o pó das folhas de Moringa oleífera na concentração de 3g obteve melhor aceitação
pelos provadores, não ocorrendo diferença da amostra padrão.
Nabeshima et. al (2005) em estudo com as propriedades tecnológicas e
sensoriais de pães fortificados com ferro não observou diferenciação na análise
sensorial de pães.
É importante destacar que o maior nível de substituição da farinha de trigo por
batata doce (60%) não possibilitou a utilização de água na formulação. Em muitos
países o pão é uma fonte calórica e um dos mais difundidos, por isso muitos estudos
para enriquecê-lo (KAJISHIMA, 2003).
Tabela 2: Média de aceitação de consumidores em relação ao sabor, textura, aroma,
cor e aceitação das amostras de pão de forma com 20, 40 e 60% de substituição da
farinha de trigo pela batata doce beauregard.
Atributos
médias obtidas
0%
20%
40%
60%
Sabor
8.25a
7.62a
7.43a
7.31a
Aroma
7.37a
7.37a
7.50a
7.56a
Textura
8.06a
8.00a
7.68a
7.68a
Cor
8.06a
7.18a
7.50a
7.62a
Aceitação
8.25a
7.68a
7.31a
7.37a
Letras iguais na mesma coluna não diferenciam significativamente ao nível de 5%, pelo teste tukey
(p<0,05).

4. Conclusão
Constatamos que a adição de batata doce beauregard no pão de forma é
considerada uma boa alternativa para a comercialização.
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ASSOCIATIVOSMO E COOPERATIVISMO
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Cooperativismo; Associativismo; Trabalho em Equipe.
Resumo: Por conta da concorrência ou da difícil obtenção de créditos, descontos e
outras necessidades, muitas empresas ou produtores rurais, possuem dificuldade de
ganhar mercado e atingir seus objetivos. Segundo o PAIS (2009), as cooperativas
são organizações de produtores que praticam a autogestão: com igualdade de
direitos de todos os membros e com propriedade comum do capital, numa
distribuição mais igualitária. Com isso, agricultores, principalmente de pequeno
porte, buscam juntar-se com outros agricultores, a fim de ganhar alguns objetivos
com isso. É uma estratégia que vem dando resultado, principalmente no sul do
Brasil, onde se concentra o maior número de cooperativas registradas.
Pensando nisso a equipe B representando a Unioeste no Projeto Rondon, Operação
2 de Julho, disponibilizou a população de alguns distritos da cidade de Capim
Grosso – BA, a oportunidade de participar de um debate sobre cooperativismo e
associativismo, com o objetivo de levar até eles, as vantagens, os passos para
montar uma cooperativa, e principalmente a importância de trabalhar em equipe.
O resultado ficou dentro do esperado, pois alguns moradores deste distrito, já
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possuíam um conhecimento básico sobre cooperativismo. Em um dos distritos, a
população estava pensando em montar uma casa de farinha, integrando-se em uma
cooperativa já existente na região, havendo assim muito interesse e um longo
debate sobre cooperativismo. Em outro distrito visitado, a população já havia
participado de uma cooperativa de artesanato. Eles utilizavam o caroço do coquinho
licuri, para fazer artesanato. Em outro distrito, era forte a produção de leite, e como
na região existia uma grande cooperativa de leite, a população desse distrito
possuía a vontade de se integrar nela. Segundo Turra, Santos e Colturato (2002) a
cooperativa pode ser uma opção viável, quando o grupo for composto de 20 ou mais
componente. Portanto, o trabalho teve real importância para os moradores desses
distritos de Capim Grosso-BA, pois foram tiradas as principais duvidas da população
sobre cooperativismo, e pudemos perceber real interesse nos mesmos em montar e
se integrar nas cooperativas existentes da região. Em todos os distritos visitados
havia um líder da comunidade, e nele os demais moradores, depositavam suas
esperanças de um dia melhor e a confiança, de que tudo iria melhorar com a
chegada de uma cooperativa.
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Análise reológica; Qualidade; Trigo (Triticum aestivum).
Resumo:
Qualidade de farinha de trigo pode ser definida como a capacidade de produzir
uniformemente um produto final atrativo, a um custo competitivo. A qualidade da
farinha de trigo pode ser avaliada com base em diversas características
mensuráveis que a experiência tem indicado serem relevantes para a qualidade do
produto final. Cada tipo de produto requer farinha com características tecnológicas
específicas para sua elaboração. Tendo em vista essas características a proposta
deste trabalho foi avaliar a qualidade de diferentes farinhas de trigo da região Oeste
do Paraná, que foram analisadas no Laboratório de análises reológicas da farinha de
trigo do Centro Vocacional da Cadeia do Trigo (CVT), localizada na Faculdade Assis
Gurgacz (FAG), no município de Cascavel - PR. Foram avaliados 92 resultados de
análises de Alveografia analisando a energia de deformação da massa (W) e
Colorímetria onde a leitura da cor foi traduzida em números, oriundas de amostras
de farinhas coletadas em moinhos da região Oeste do Paraná. Os resultados foram
analisados por meio da porcentagem dos valores encontrados. Constatou-se que
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nas farinhas de trigo analisadas predominaram as do Tipo II atingindo 53%. O uso
das farinhas ficou predominantemente para massas alimentícias com 42%. Em
relação as suas classes, as farinhas médias e fortes apresentaram resultados
semelhantes com 46% para farinhas médias e 45% para farinhas fortes. A presença
pode ser importante para determinar se a farinha é forte, que produzam massa muito
dura e pouco extensível, assim podem ser misturadas com outras mais fracas,
resultando em farinha media o que aumenta o valor agregado da farinha fraca.
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Palavras-chave: Conservação do solo; Aptidão agrícola; Práticas conservacionistas.

RESUMO: Uma das principais praticas conservacionistas do solo, é, o seu uso
de acordo com o seu potencial. A premissa básica de sustentabilidade é usar o
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solo de acordo com a sua capacidade de uso ou aptidão agrícola. Neste
trabalho foi realizado o levantamento e mapeamento da capacidade de uso de
solo de duas propriedades rurais localizadas no micro bacia do Córrego Guara,
município de Marechal Cândido Rondon-PR., tendo por objetivo, a orientação
dos agricultores para o desenvolvimento das atividades agropecuárias
utilizando adequadamente o solo. Desta forma, pode-se reduzir, e, até mesmo
eliminar processos erosivos nas propriedades rurais e consequentemente,
obter maior produtividade por unidade de área, maior lucro, e, principalmente, a
conservação e sustentabilidade dos recursos naturais.
INTRODUÇAO
O solo é um recurso finito, limitado e não renovável, face às suas taxas
de degradação potencialmente rápidas, que têm vindo a aumentar nas últimas
décadas (pela pressão crescente das atividades humanas) em relação às suas
taxas de formação e regeneração extremamente lentas. A formação de uma
camada de solo de 30 cm leva 1000 a 10000 anos a estar completa
(CONFAGRI, 2012).
Sendo um meio vivo e dinâmico, o solo constitui um habitat de
biodiversidade abundante, com padrões genéticos únicos, onde se encontra a
maior quantidade e variedade de organismos vivos, que servem de reservatório
de nutrientes. Uma grama de solo em boas condições pode conter 600 milhões
de bactérias pertencentes a 15000 ou 20000 espécies diferentes. Nos solos
desérticos, estes valores diminuem para um milhão e 5000 a 8000 espécies,
respectivamente (CONFAGRI, 2012).
O tipo de manejo do solo é determinante para a sustentabilidade do
potencial hidrológico e produtivo de uma bacia hidrográfica. Assim, o tipo de
preparo do solo bem como o tipo de atividade sobre este terá uma influência
maior ou menor no assoreamento dos mananciais de água. O uso e o manejo
incorreto do solo podem acarretar num dos grandes impactos ambientais
(CONAMA, 1990).
Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem estar da população, as
atividades sociais e econômicas, à biota, as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais (CONAMA, 1990).
De forma geral pode-se afirmar que a erosão hídrica é o principal
problema em recursos naturais no estado do Paraná. Como se trata de um
Estado onde a economia é muito dependente do setor agrícola, o convívio com
tal problema significa aceitar o empobrecimento gradativo a médio e longo
prazo (PARANÁ, 1994).
Uma das principais praticas conservacionistas o uso da terra de acordo
com o seu potencial é de fundamental importância para a conservação do solo
e da agua. A premissa básica de sustentabilidade é usar o solo de acordo com
a sua capacidade de uso ou aptidão agrícola (FAVARETTO, 2006).
O sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras é um sistema
metodológico baseado na interpretação do levantamento de solos, tendo como
objetivo principal orientar o planejamento agrícola em grande escala. Assim, a
aplicação deste sistema em pequenas áreas exige adaptações (FAVARETTO,

2006).
São categorias ou componentes deste sistema: a) grupos de capacidade
de uso (A, B, C), estabelecidos com base na intensidade de uso; b) classes de
capacidade de uso (I a VIII), baseados nos graus de limitação de uso; c)
subclasses de capacidade de uso (IIe, IIIe, IIIs, etc.), baseados nos tipos de
limitação de uso e d) unidades de capacidade de uso (IIe-1, IIIs-3, etc.),
baseados em condições especificas que afetam o uso e o manejo da terra
(FAVARETTO, 2006).
As áreas com maior aptidão à agricultura correspondem a 75% da região
Oeste – áreas de relevo plano e suavemente ondulado com predomínio de
solos férteis e com pouca susceptibilidade à erosão associados às baixas
declividades dos terrenos. Tais solos, ocupados principalmente por culturas
cíclicas, proporcionam práticas agrícolas com alto nível tecnológico, aplicação
intensiva de insumos, melhoramento das condições da lavoura e a
mecanização, principalmente nos municípios de Guaíra, Palotina, Marechal
Cândido Rondon, Toledo e Cascavel (IPARDES, 2004).
OBJETIVO
Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da
Agricultura Familiar na Região Oeste do Paraná, MEC/SESu-2010, e teve
como objetivo o levantamento georeferenciado e a identificação das classes
de aptidão, relacionadas ao uso atual do solo nas propriedades rurais
familiares da microbacia do córrego Guara, no município de Marechal Cândido
Rondon-PR.
METODOLOGIA
Quanto ao espaço de abrangência do estudo, o local escolhido foi a
microbacia do Córrego Guará, localizada no município de Marechal Candido
Rondon, Paraná, e está situada entre as coordenadas UTM 735.807m E e
797.742m E; 7.232.676m N e 7.247.313m N, do Fuso 21. Essa microbacia
localizasse na bacia hidrográfica do Paraná III, oeste do Estado do Paraná, e
integra a bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro.
O levantamento foi inicialmente conduzido através de visitas nas
propriedades para levantamento de informações cadastrais obtendo nome do
proprietário, matricula da área, tamanha da área, principais produções obtidas
na propriedade. Logo após foi feito um caminhamento na área para obtenção
de dados geográficos e informações socioeconômicas e ambientais, para
elaboração de mapas de uso de solo.
Após obtenção destes dados seguiu-se para o trabalho de laboratório
onde se realizara a digitalização das informações, elaboração dos mapas de
uso do solo das propriedades, utilizando os programas de software livre, Spring
5.2, Q-CAD Demo, e Open Jump.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No levantamento das propriedades observou-se, 7 classes diferentes
com as seguintes áreas representadas no mapa abaixo:

Figura 1 - Mapa da capacidade de uso do solo das propriedades agrícolas familiares do
Córrego Guara, no município de Marechal Cândido Rondon-PR, 2012.

Através da Figura 1, pode-se observar as classes da capacidade de uso
do solo das propriedade agrícolas familiares do Córrego Guara, com suas
respectivas legendas de identificação.
A l e lls-1: Terras passiveis de utilização com culturas anuais, perenes,
pastagem ou reflorestamento e vida silvestre, cultiváveis, aparentemente sem
problemas de conservação do solo, com limitação por risco de erosão, tendo
como principal limitação condições adversas de solo.
A ll e lls-1: Terras passiveis de utilização com culturas anuais, perenes,
pastagem ou reflorestamento e vida silvestre, com problema simples de
conservação do solo, com limitação por risco de erosão, tendo como principal
limitação condições adversas de solo.
A ll s lls-1: Terras passiveis de utilização com culturas anuais, perenes,
pastagem ou reflorestamento e vida silvestre, com problema simples de
conservação do solo, com limitação por condições adversas de solo.
B V s llle-1: Terras improprias para uso intensivo, mas ainda aptas para
pastagem ou reflorestamento, com limitação por condições adversas de solo e
problemas complexos de conservação do solo.
B Vll s llle-1: Terras improprias para uso intensivo, mas ainda aptas para
pastagem ou reflorestamento, aptas para pastagens com problema complexo
de conservação do solo.
B Vl s llle-1: Terras improprias para uso intensivo, mas ainda aptas para
pastagem ou reflorestamento, aptas para pastagens com problemas simples de
conservação do solo, limitado por condições adversas do solo.
C Vlll s llle-1: Terras aptas apenas para proteção da flora e fauna silvestre,
limitadas por condições adversas do solo, com problemas complexos de
conservação do solo.
No Gráfico 1, pode-se observar a quantificação das área das
propriedades, após a divisão de capacidade de uso de solo.

Gráfico 01 - Área das diferentes classes de capacidade de uso do solo, das propriedades agrícolas
familiares do Córrego Guara, no município de Marechal Cândido Rondon-PR, 2012.

CONCLUSÃO
Nas propriedades avaliadas com área total de 41,385, verificou-se como a
área ficou divida em capacidade de uso do solo, sendo que cada classe ficou
com o seguinte tamanho:
 A l e lls-1: 27ha;
 A ll e ll-1: 1,785ha;
 A ll s lls-1: 2,445ha;
 B V s llle-1: 1,75ha;
 B Vll s llle-1: 4,276ha;
 B Vl s llle-1: 3,308ha;
 B Vlll s llle-1: 0,821ha.
Através deste levantamento os produtores podem utilizar sua área de
melhor forma possível, e assim reduzir os custos com manutenção da
conservação do solo.
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: pescado, alimentação escolar, alimentos.
Resumo: O curso teórico-prático aplicado para os educadores alimentares realizouse no município de Marechal Candido Rondon, com finalidade de melhorar o
atendimento nas escolas da rede publica de ensino no quesito alimentação. Dentre
os temas abordados encontram-se a inclusão de produtos a base de pescado de
boa qualidade nutricional na alimentação. Os resultados demonstraram que o curso
atingiu sua meta, qualificando os educadores a prepararem adequadamente
alimentos de alto valor nutricional, estimulando a educação alimentar,
proporcionando mais qualidade de vida para as crianças, através da inclusão do
pescado na alimentação, e consequentemente melhorar a saúde das crianças.
INTRODUÇÃO
O alimento fornecido aos alunos nas escolas, propicia bem-estar, maior
atenção, ânimo e condições para que haja um bom aprendizado, alem da
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contribuição para a saúde e manutenção da nutrição.
Por outro lado, quando não são devidamente manuseados, os alimentos
fornecidos podem veicular doenças, com surtos de grande repercussão
epidemiológica.
A qualificação dos profissionais envolvidos na produção das refeições é
considerada cada vez mais essencial. É necessária a incorporação de um conjunto
de ações diárias voltadas para o controle da qualidade dos alimentos. Práticas
como a higienização dos alimentos, dos equipamentos, dos utensílios e dos
manipuladores devem ser divulgados com freqüência nos serviços de alimentação e
nutrição.
Para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos servidos aos alunos, o
projeto da Cadeia de Produção do Pescado em andamento na UNIOESTE visa,
dentre outros, a capacitação das pessoas envolvidas na alimentação escolar, com o
intuito de incluir produtos a base de pescado, como por exemplo: almôndegas,
quibes, bolos, cookies, entre outros.
O pescado é um alimento de fácil digestão e fonte de proteínas, minerais,
principalmente cálcio e fósforo, vitaminas A, D e complexo B, o que torna um produto
de alto valor nutricional (Hall, 1992).
O Brasil apresenta um dos mais baixos índices de consumo de pescado, em
torno de 8,0kg/habitantes/ano (Parmidiani e Torres, 2005), consumo que ainda
encontra-se abaixo do valor mínimo de 12kg/ano recomendado pela FAO.Este índice
dentre outros fatores, provavelmente deve-se a falta de conhecimento da
importância do pescado na alimentação, da falta de produtos processados de rápido
e fácil preparo, e do habito alimentar da população.
Os profissionais responsáveis por preparar e servir os alimentos devem
auxiliar na orientação dos estudantes para a formação de bons hábitos e costumes
alimentares.

OBJETIVOS
A capacitação das profissionais da alimentação escolar tem como objetivo
melhorar o atendimento nas escolas da rede publica de ensino, oferecendo uma
alimentação mais adequada do ponto de vista de salubridade, sanidade e melhorar a
qualidade nutricional das alimentações oferecidas aos alunos.
METODOLOGIA
O curso de capacitação dos profissionais da área da alimentação escolar foi
realizado no município de Marechal Cândido Rondon – PR e consistiu se em um
curso teórico-prático, executado na cozinha industrial do Centro Municipal de Ensino
Profissionalizante (Cemep).
As informações gerais abordadas foram sobre a importância do peixe quanto
ao seu valor nutricional, as características observadas na escolha de um pescado de
boa qualidade, a importância das substancias essências na dieta que estão
presentes no produto, as vantagens da utilização do mesmo na alimentação. Outros
assuntos de grande importância abordados foram os métodos de conservação e as
causas da rápida deterioração dos produtos, a importância da conservação correta,
os métodos utilizados no processamento dos produtos a base do pescado.
A capacitação foi direcionada a produção de alimentos a partir da carne

mecanicamente separada de tilápias (Oreochromis niloticus), como por exemplo:
fishburgueres, almôndegas, quibe assado, bolos, cookies (Fig.1).

Figura 1:Preparo de produtos a base de pescado.
Ao término do curso ocorreu a degustação dos alimentos produzidos durante
a capacitação.
Outra atividade importante realizada, foi o preparo de alguns dos produtos a
base de pescado nas escolas municipais e a degustação destes pelos estudantes a
fim de se fazer uma análise sensorial e se conhecer qual a aceitação quanto aos
produtos.
RESULTADO E DISCUSSÃO
A capacitação contou com a presença dos profissionais da área da
alimentação escolar atuantes nas escolas do município de Marechal Cândido
Rondon, onde houve um grande interesse por parte destes no aproveitamento do
pescado em suas diversas formas de processamento. Estas alternativas de produtos
alimentares, se enquadram nas normas que regulamentam a inclusão dos produtos
balanceados, saudáveis e ausentes de frituras no cardápio da alimentação escolar,
que são necessárias para que haja uma nutrição balanceada.
Um dos principais entraves encontrados durante o procedimento da
capacitação, foi quanto a receptividade da matéria prima quanto a sua elaboração.
Os produtos elaborados a partir do pescado, para a degustação foram bem aceitos
pelos profissionais da alimentação. O processamento destes produtos tem a
vantagem de eliminar as características que geralmente inibem seu consumo in

natura como, por exemplo, o sabor e o odor.
Os benefícios do processamento do pescado são grandes na alimentação
escolar, pois além de facilitarem a introdução na elaboração de cardápios variados,
melhora nutricionalmente as refeições oferecidas, e também promovem uma boa
aceitabilidade do pescado mediante aos alunos, além de desenvolver a cadeia de
produção do mesmo e favorecer a diversificação das propriedades agrícolas
familiares.
CONCLUSÃO
A capacitação dos profissionais da área alimentação escolar, é de suma
importância, pois instruem estes para as boas praticas de higiene e salubridade.
Também difundem novas alternativas para a inclusão de alimentos que apresentam
boa qualidade nutricional, e propiciam além de uma alimentação mais saudável,
menores custos e a inserção de produtos disponíveis na região.
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Modalidade:Comunicação Oral
Palavras-chave:leite, ordenha, regulagem.
Resumo:O objetivo do trabalho foi mensurar a manutenção e o funcionamento de
onze sistemas de ordenha, pela verificação de entradas de ar, medição de vácuo
com caldalímetro na ultima tomada, pulsações do pulsador, contagem do pulsador e
medição de vácuo na teteira em propriedades pertencentes a microrregião de
Marechal Cândido Rondon, no Oeste do Paraná. Nas mensurações das
ordenhadeiras, observou-se que 55% possuíam entrada de ar no sistema, a
medição do vácuo na ultima tomada apresentou variação de 43 a 63 kpa, com
pulsações do pulsador de 64 pulsações por minuto em 27,27% das propriedades,
25% apresentaram 60 pulsações no quesito contagem do pulsador, 55% das
ordenhadeiras apresentaram vácuo nas teteiras de 43 a 48 kpa. Concluiu-se que a
maioria dos produtores não realiza adequada manutenção das ordenhadeiras, e isto
resulta em funcionamento inadequado das mesmas, tendo em vista a importância
diária deste equipamento para realização de uma ordenha adequada e obtenção de
leite com baixa contagem microbiológica.
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Introdução e contexto da ação

A pecuária leiteira é uma atividade de grande importância para o
desenvolvimento econômico de diversas regiões brasileiras, pois além de permitir a
fixação do homem no campo, reduzindo as pressões sociais nas áreas urbanas,
contribui para minimização do desemprego e da exclusão social (MILINSKI, C. C.
2008).
O Paraná se caracteriza por ser um estado de tradição agropecuária, onde a
pecuária leiteira encontra-se praticamente consolidada nas bacias das regiões
Centro Sul e Oeste do estado, e em fase de consolidação nas outras regiões. A
região Oeste do Paraná constitui a quarta maior produtora de leite do país, com a
produção anual de 319 milhões de litros em 2009 (PARANÁ, 2010).
O sistema produtivo contido neste estado é caracterizado por grande
participação da agricultura familiar, que apesar de ser responsável por 60% da
produção nacional de leite, ainda apresenta baixos índices produtivos. No entanto, a
região Oeste é considerada altamente tecnificada. Acima de 50% dos produtores de
leite desta região possuem resfriadores e a ordenha mecânica é utilizada por
aproximadamente 65% (PARANÁ, 2000).
A ocorrência de resíduos de leite que ficam aderidos à superfície interna do
equipamento de ordenha favorece a multiplicação de uma grande variedade de
microorganismos, que podem ser uma fonte de infecção para a glândula mamária ou
para contaminação do leite ordenhado comprometendo sua qualidade (Magalhães
Júnior, 2008). Desta forma, é de suma importância que seja realizada a limpeza e a
desinfecção dos equipamentos de ordenha e tanque antes da ordenha, além de
realizar manutenção periódica dos equipamentos de ordenha e substituição de
materiais de borracha e outros componentes que estejam danificados.
A avaliação da manutenção e correto funcionamento do equipamento de
ordenha, deve ser feito por técnico especializado, com a utilização de aparelhos de
precisão, a cada seis meses para fazer a aferição do nível de vácuo e a avaliação
individual do funcionamento dos pulsadores. A máquina de ordenha quando não está
funcionando normalmente pode provocar lesões nos tetos das vacas, o que pode ser
porta de entrada para agentes patogênicos para dentro do úbere, levando a mastite
(Magalhães Júnior, 2008).

De acordo com Ribeiro e Carvalho (2007), o funcionamento da ordenha
mecânica se baseia na geração de vácuo ou pressão negativa em volta do teto, o
que
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efeito
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que
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o

fechamento

do

teto

(esfíncter),permitindo a saída do leite. O equipamento de ordenha tem que retirar a
maior quantidade de leite presente no úbere, no menor espaço de tempo possível,
sem prejudicar a saúde da glândula mamária, isso ocorre porque a pressão no
interior do úbere é superior à pressão projetada no interior do equipamento de
ordenha, facilitando a extração do leite.
De acordo com Zafalonet al. (2008), durante a ordenha, o nível de vácuo do
sistema deve ser aferido, para verificar se esse nível se encontra dentro dos limites
normais. Estes limites dependem do tipo de ordenhadeira.
Segundo Magalhães Júnior (2008), o nível baixo de vácuo pode acarretar
deslizamento ou queda das teteiras podendo levar a um fluxo reverso de leite para a
glândula aumentando o risco de entrada de microorganismos causadores de mastite.
Como consequência a ordenha se tornará mais lenta, devido ao fluxo de leite mais
baixo e a retirada do leite pode ser incompleta ou irregular, o que pode causar
diminuição da produção, aumento de lesões nos tetos e esvaziamento incompleto do
úbere, favorecendo oaparecimento de casos de mastite (Zafalonet al., 2008).
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conseqüências negativas aos animais. De acordo com Magalhães Júnior (2008), o
equipamento com nível elevado de vácuo predispõe a ocorrência de hiperqueratose
(nos tetos aumentando risco de infecções intramamárias. Além disso, os tetos
podem tornar-se congestos, devido ao acúmulo de sangue nasextremidades, e
então haver redução na velocidade de ordenha (Zafalonet al., 2008).
O perfeito funcionamento da ordenhdeira têm influência direta sobre a
qualidade do leite “in natura” e, conseqüentemente, sobre a remuneração do
produtor. Tendo em vista a falta de manutenção das ordenhadeiras, desenvolveu-se
este trabalho, para caracterizar as propriedades quanto à qualidade da manutenção
das ordenhadeiras mecânicas de propriedades familiares da região Oeste do
Paraná, buscando melhorar a qualidade do produto final, garantindo o bem-estar
esaúde do animal e o correto funcionamento dos equipamentos.

Material e métodos

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, foram realizadas visitas à 11
propriedades leiteiras localizadas nos municípios de Marechal Cândido Rondon,
Quatro Pontes, Mercedes e Nova Santa Rosa, indicadas por uma associação de
produtores de leite da região Oeste do Paraná, com a finalidade de avaliar as
condições de manutenção e funcionamento das ordenhadeiras utilizadas por tais
produtores.
Os pontos avaliados durante a pesquisa foram:
a) Medição do vácuo com caldalímetro na ultima tomada;
b) Pulsações do pulsador e contagem do pulsador;
c) Entradas de ar em cada sistema de ordenha;
d) Medição de vácuo na teteira.
Após a coleta dos dados referentes a todas as propriedades visitadas, estes
foram tabulados e analisados para posterior conclusão sobre os pontos críticos em
ordenhadeiras de propriedades leiteiras do Oeste do Paraná.

Resultados e discussão

Nas 11 avaliações realizadas foram encontradas entradas de ar em 55% das
ordenhadeiras. Segundo Mein (2004), elevadas taxas de entrada de ar no sistema
de ordenha, por si só, são responsáveis por infecções na glândula mamária. Um dos
motivos de entrada de ar no sistema é a presença de fissuras nas borrachas das
teteiras. Para Coentrão (2008), o surgimento de fissuras nas partes de borracha do
equipamento de ordenha facilita o acúmulo de leite e dificulta a aderência no teto,
permitindo a entrada de ar no sistema.
Quanto à medição do vácuo com caldalímetro na ultima tomada, os valores
médios encontrados nas avaliações variaram de 43 a 63 kpa. De acordo com
Cembranelli (2010) para uma ordenha adequada, o fluxo ideal de vácuo é de 45 kpa
para linha baixa ou ordenhadeiras do tipo balde ao pé, e de 50kpa para linha alta.
Das propriedades avaliadas, 27,27% apresentaram a pulsação do pulsador de
64 pulsações por minuto, e no quesito contagem do pulsador, em 25% das
propriedades observou-se 60 pulsações por minuto. Para Maia (2010) e Wattiaux,
os pulsadores são responsáveis pela fase de extração do leite e de massagem no

teto alternadamente, evitando congestão e possíveis edemas que podem ocorrer
nas extremidades dos tetos pela incidência de vácuo. A ordenha ou a atividade das
teteiras nas unidades, só é possível devido ao trabalho do pulsador, este pode gerar
frequências de 45 a 65 ciclos por minuto, porém, a taxa de pulsação ideal é a mais
próxima possível de 60 ciclos por minuto. E a relação de pulsação de 60:40, ou seja
0,6 segundos e extração de leite e 0,4 segundos de massagem no teto.
Nas avaliações realizadas em relação ao vácuo nas teteiras, 55% das
ordenhadeiras apresentaram valores entre 43 e 48kpa. Se o vácuo exercido sobre
os tetos for muito alto ou persistir por muito tempo, pode ocorrer de fluidos corpóreos
e sangue se acumularem, causado congestão, e como consequência o fluxo de
secreção de leite cessar. Indica-se para teteira, pressão de vácuo de 40kpa,
(WATTIAUX). As teteiras devem estar em boas condições, sem rachaduras ou
alterações nas superfícies das borrachas que possam permitir entrada de ar ou
deslizamentos de teteiras, fatores estes que comprometem a saúde dos tetos e a
qualidade do leite (MAIA, 2010).
Observando os dados coletados, constatou-se que poucos produtores
realizam

adequada

manutenção

da

ordenhadeira,

ocasionando

o

mau

funcionamento da mesma, resultando em maior tempo de ordenha e redução na
produção, devido aumento das células somáticas e contagem bacteriana.

Considerações finais.

Concluiu-se que a maioria dos produtores de leite não realizam adequada
manutenção e não estão seguros sobre o correto funcionamento, higienização e
manutenção das ordenhadeiras. Esta situação leva à perdas na produção, na
qualidade do leite ordenhado e ao aumento do tempo de ordenha.
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COMPARAÇÃO DE RESULTADO DE DOIS METODOS DE ANÁLISE DE
UMIDADE: TERMOGRAVIMETRIA E ESTUFA
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Termogravimétrica; Estufa; Termo balança.
Resumo: A resolução do teor de umidade é indispensável para realizar
corretamente as analise de farinha de trigo, o valor da umidade quanto mais próximo
do real melhor será e se tornará confiável para ser analisadas.Para determinarmos a
umidade em farinha de trigo existe o método clássico, processo em que o teor de
umidade é obtido por meio de um procedimento envolvendo aquecimento em estufa
e pesagem, e a técnica de determinação de umidade por balanças termo analíticas,
especificamente a Termogravimétrica. A utilização da técnica da Termogravimétrica
vem aumentando de forma crescente nos últimos anos, por ser um processo rápido
em análises laboratoriais. A amostra é submetida a uma programação de
temperatura em diferentes razões de aquecimento, sendo aquecida ou resfriada a
uma velocidade ou temperatura constante.Nesse sentido, o trabalho tem como
objetivo comparar os resultados de umidade obtidos pelo método clássico com a
Estufa e pelo o método de termogravimétrica. Foram analisadas 11 amostras de
farinhas de trigo Tipo I de diversos moinhos da região do Paraná. As análises foram
realizadas no Laboratório de Análises Reológicas da Farinha de Trigo, Faculdade
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Assis Gurgacz – Cascavel, Paraná. Para a obtenção dos resultados
termogravimétricos
utilizou-se
uma
Termobalança
(modelo
HB
43,
METTLER/Toledo).Nas condições de massa da ordem de 3,0 g, razão de
aquecimento de 125° C, até a estabilidade. Utilizando alíquotas das amostras
procedeu-se também a determinação de umidade, método clássico (AACC, 1995,
Método 44-15 0A) gravimetricamente, por perda de massa em estufa a 130°C, por
1h30 minutos. As análises foram realizadas em duplicata nos dois métodos. As
análises de estatística foram realizadas pelo programa SISVAR e foram analisadas
pelo método de análise de variância. Estatisticamente os dois métodos apresentam
percentual de umidade muito próximo, indicando que não há diferença significativa
para os resultados encontrados. Não foi observado também diferenças entre as
médias variáveis de umidade. Considerando os resultados obtidos podemos concluir
que as diferentes análises de umidade feitas pelo método clássico e por
Termogravimétrica não apresentaram diferença significativa, concluindo-se que os
dois métodos são eficientes.
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Desenvolvimento de produtos panificáveis utilizando o soro do leite em pó
Área Temática: Tecnologias de Produção
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Paulino Ricardo Ribeiro dos Santos2
Dermanio Tadeu Lima Ferreira3
Modalidade: Comunicação Visual/Pôster.
Palavras-chave: valor protéico; características organolépticas; vida de prateleira
Resumo: Nos últimos anos a rotina de um padeiro tornou-se, definitivamente, cada
vez mais complexa. A demanda dos consumidores tornou-se cada vez mais
específica; pão fresco o dia todo, uma grande variedade todos os dias, novos
sabores, novos formatos e novos tamanhos. Com as novas demandas dos clientes
ficou evidente que os processos tradicionais de panificação, sendo por demais
limitados e inflexíveis, deixavam muito a desejar. O presente trabalho desenvolveu
diversas receitas de pães com a adição do soro de leite entre estás Pão de milho,
pão de leite ninho, pão de fubá, pão caseiro, pãozinho com passas, bolo simples,
bolo simples sem ovo, bolo mesclado, bolo mármore, bolo majestoso, bolo de açúcar
mascavo, torta salgada, pão sovado sem ovo, pão de Petrópolis, pão doce, pão de
ricota, pão de minuto, bolo de fubá, bolo de frutas cristalizadas e bolo de chocolate
todas as receitas apresentaram boa textura e aparência com o enriquecimento com
o soro, em algumas foi possível a substituição do emulsificante pelo soro de leite em
pó, apresentando cor atrativa e boa aceitação. Desta forma a utilização do soro de
leite em pó, na elaboração de pães e bolos se tornou uma alternativa viável e
também um possível prolongamento da vida de prateleira dos produtos.
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RESUMO

A crescente demanda comercial por novos produtos para atender consumidores
mais exigentes em alimentos e bebidas funcionais, cria oportunidades para o
lançamento de licores com características diferentes dos tradicionais. O abacaxi é
um fruto muito apreciado em todo mundo devido as suas qualidades sensoriais e
funcionais, constituindo-se num dos principais produtos da fruticultura nacional e é
utilizado tanto para o consumo in natura quanto na industrialização. Esse trabalho
teve por objetivo desenvolver um licor funcional à base de abacaxi. O produto foi
desenvolvido no Centro de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente (CETABA),
incubado na Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FUNDETEC). Para a caracterização físico-químicas do licor foram avaliados pH
(4,07), acidez total titulável (0,97 g de ácido cítrico /100mL), teor alcoólico (17°GL) e
sólidos solúveis (34ºBrix). As notas dos testes sensoriais foram: atributo sabor (60%
de aceitação), teor alcoólico (78% para “muito intenso”), aroma (61% de
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“imperceptível”), açúcar (39% ideal) e para à intenção de compra (52% dos
avaliadores “Talvez compraria”).
INTRODUÇÃO

Existe uma nova tendência mundial em relação ao mercado consumidor de
alimentos em geral. É cada vez maior a procura por produtos à base de frutas,
principalmente, devido à presença compostos funcionais, que são associados à
prevenção de doenças como o câncer, distúrbios coronários e excesso de colesterol.
Counsell & Horning (1981, apud PENHA, (2000).
A crescente demanda comercial por novos produtos funcionais cria oportunidades
para o lançamento de bebidas com características diferentes dos tradicionais,
relacionadas com o tipo de matéria-prima (frutas tropicais), teor alcoólico (bebidas
mais suaves) ou até mesmo com a quantidade de açúcar neles contidos (baixas
calorias). Nesse sentido, os licores de frutas ganharam espaço, pois são bebidas
alcoólicas, preparadas por um processo sem fermentação, utilizando frutas como
principal elemento natural, possuindo grau alcoólico em torno de 25 ºGL e cerca de
150 g/L de açúcar (GUTIÉRREZ et al,1995).
O abacaxi constitui-se num dos principais produtos da fruticultura nacional e é
utilizado tanto para o consumo in natura quanto na industrialização. Apesar da
abundância do seu cultivo no Brasil, o aproveitamento industrial ainda é pequeno
frente ao consumo in natura, sendo necessária a busca de alternativas que visem o
aproveitamento do excesso de safras, principalmente, pela indústria, para a
fabricação de produtos não tradicionais (ARAÚJO, 2009; CUNHA, 1999; EMBRAPA,
2005). Esse trabalho teve por objetivo desenvolver um licor funcional à base de
abacaxi, iniciando pesquisas em bebidas pelo Centro de Alimentos, Bebidas e Meio
Ambiente (CETABA), incubado na Fundação para o Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FUNDETEC).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no CETABA, incubado na Fundetec. Para a elaboração do
licor foi utilizado dois abacaxis Ananas comosus L. Merril, adquiridos no mercado de
Cascavel/PR, tamanho médio e maturação fisiológica ideal para consumo. Os frutos
foram higienizados com água clorada corrente, descascados e cortados em pedaços
2

de 1 cm, aproximadamente. A infusão do abacaxi constou de colocar 700 g de
abacaxi, 1,0 kg de açúcar cristal, 400 mL de cachaça de alambique, produzida no
alambique de cobre da Fundetec em 2011 e armazenada em garrafões de 5 L de
vidro escuro, 400 mL de água filtrada em um frasco de vidro de 5 L, higienizado e
esterilizado com água fervente por 5 minutos. Depois de colocar todos os
ingredientes, o frasco foi envolvido por papel alumínio e mantido em local com pouca
incidência de luz durante 20 dias à temperatura ambiente. Após esse período foi
preparado à calda de açúcar. Em uma panela foi colocado 1,0 kg de açúcar cristal e
500 mL de água filtrada, homogeneizada em fogo brando, dissolvendo-se todo o
açúcar até adquirir consistência mais espessa, de coloração amarelo claro. Passado
o tempo da infusão do abacaxi na cachaça, o papel alumínio que envolvia o frasco
foi retirado e o conteúdo da infusão foi coado em peneira de nylon. Em seguida, foi
adicionada a calda de açúcar em temperatura ambiente e homogeneizado. O licor foi
transferido para garrafas de vidro higienizadas e esterilizadas com água fervente e 8
horas depois foi feita a análise sensorial do produto.
Para a caracterização físico-química do licor, foram realizadas análises no
laboratório de físico química da Fundetec: pH, acidez total titulável (g de ácido cítrico
/100mL da amostra), teor alcoólico (°GL) e sólidos solúveis (ºBrix). A análise de pH
foi feita por meio de um pHmetro Digimed modelo DM-22, o teor alcoólico foi
determinado utilizando-se um destilador de álcool Marconi modelo MA012 para a
etapa de destilação e alcoômetro para a leitura direta da bebida destilada, a acidez
total foi determinada por meio de titulação potenciométrica até pH 8,2, seguindo a
metodologia da Instrução Normativa 24 de 08/09/2005 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e o ºBrix por meio de refratômetro de bancada tipo Abbe
(BRASIL, 2005)
A análise sensorial foi realizada com 23 alunos do Curso de Tecnologia em
Alimentos da Faculdade Dom Bosco, não treinados, de gêneros diferentes, no
período da noite, das 7h30 às 8h30. Foi oferecida, aos provadores, uma amostra de
licor de abacaxi em copos descartáveis de 50 mL, onde foi avaliado o atributo sabor
(escala hedônica de 9 pontos), teor de álcool, açúcar e aroma da fruta (Análise
descritiva quantitativa) e intenção de compra (DUTCOSKY, 1996).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados das análises físico-químicas estão dispostos na tabela 01.
Tabela 01: Resultados análises físico-químicas
pH
Acidez Total
(g Ácido Cítrico/100mL)
Teor alcoólico (ºGL)
Sólidos solúveis (ºBrix)

4,07
0,97
17,0
34,0

Os resultados de teor alcoólico e açúcares totais estão em conformidade com o
Decreto 6.781, de 4/6/2009, graduação alcoólica de 15 a 50% em volume e
percentual de açúcar superior a 30g/L. O pH, que em conjunto com o teor alcoólico
ajuda na preservação da bebida, foi ligeiramente inferior ao dos licores produzidos
por Teixeira et al (2012) cujos valores estavam entre 4,40 e 4,46. A legislação não
expressa valores referência para acidez total titulável em bebidas alcoólicas
produzidas por mistura, como os licores, entretanto, para bebidas à base de abacaxi,
não alcoólicas, está preconizado um limite mínimo de 0,30g de ácido cítrico por 100
mL da amostra.
Os resultados da análise sensorial para o atributo sabor do licor de abacaxi (figura 1)
observa-se que, 26% dos avaliadores atribuíram a nota 6 (“gostei ligeiramente”),
seguida da nota 8, 17% (“gostei muito”) e a 7, 17% (“gostei moderadamente”),
totalizando 60% dos avaliadores que gostaram do licor de abacaxi. Nascimento et
al (2010) realizou o teste de aceitação em licor a base de acerola com abacaxi e
obteve resultado de 84% de aceitação do produto. O resultado apresenta-se superior
ao valor encontrado no presente trabalho, 60% de aceitação, porém, o resultado
encontrado é considerado com uma boa aceitação.

Figura 1 - Análise sensorial de licor de abacaxi.

Para o atributo teor alcoólico (figura 2), as opiniões dos avaliadores foram de 78%
para “muito intenso” o que pode ter contribuído para o resultado de 61%
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“imperceptível” no atributo aroma da fruta. Esse resultado pode ser comparado com
o trabalho de Penha et al (2003), que ao avaliar sensorialmente o licor de acerola
nos teores elevados de álcool observou que o aroma de álcool tendeu a se
apresentar também elevado, o que contribuiu para diminuir o aroma da fruta.
Para o atributo teor de açúcar, 39% os avaliadores consideraram ideais.

Figura 2 - Teste de Análise Descritiva Quantitativa

Os resultados quanto a intenção de compra do licor de abacaxi (Figura 3), observase que 52% dos avaliadores “Talvez compraria”, seguido de 26% “Não compraria” e
22% “sim, compraria”. No trabalho de Nascimento et al (2010) no requisito intenção
de compra os julgadores assinalaram que a amostra teve uma média de aceitação
de 84,6% demonstrando que a maioria dos provadores provavelmente compraria o
produto. Na presente pesquisa, apesar do resultado mostrar-se inferior a
Nascimento et al (2010) a amostra demonstrou ser bem aceita perante os
consumidores, o fato de que sensorialmente registrou-se alto teor alcoólico, pode
estar resultando na dúvida dos avaliadores quanto à compra do produto.

Figura 3 – Teste para o requisito intenção de compra

4. CONCLUSÃO

O licor de abacaxi apresentou indicativos de aceitação sensorial pelos provadores,
porém sua formulação e desenvolvimento precisam ser melhorados. O trabalho
5

atingiu os objetivos, iniciar a linha de pesquisa em bebidas dentro do projeto do
CNPq e estimular/treinar o estudante de Iniciação Científica do curso de tecnologia
em Alimentos da Faculdade Dom Bosco de Cascavel, PR.
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Elaboração de Licor Funcional à Base de Chocolate
Área Temática: Tecnologia e Produção
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Dermânio Tadeu Lima Ferreira
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Bebida funcional; chocolate; licor.
RESUMO
A crescente demanda comercial por novos produtos para atender consumidores
exigentes em alimentos e bebidas funcionais, cria oportunidades para o lançamento
de licores com características diferentes dos tradicionais. Para a formulação do licor
foi utilizada barra de chocolate meio amargo de 140 g, 200 mL de cachaça de
alambique produzida na Fundetec em 2011, 200 mL de água filtrada, 40 mL de
creme de leite e 6 mL de essência de baunilha. A pesquisa foi realizada no Centro
de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente – CETABA, incubado na Fundetec. Em um
recipiente foram colocados, a água, o chocolate e o açúcar. Os ingredientes foram
fervidos em fogo brando, até diluiírem. Depois foram esfriadoe, em seguida,
adicionados à cachaça de alambique e essência de baunilha. O frasco foi envolvido
por papel aluminio e mantido em local sem incidência de luz durante 20 dias à
temperatura ambiente. Após esse período, foi adicionado creme de leite comercial
ao licor na proporção de 20% do volume do licor pronto e homogeneizado
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completamente. Oito horas depois foi realizada a análise sensorial do licor. As
análises físico-químicas do licor foram feitas no laboratório de físico-química da
Fundetec. Foram analisados pH, acidez total titulável (em g ácido cítrico/100mL da
amostra), teor alcoólico (°GL) e sólidos solúveis (ºBrix). A análise sensorial do licor
foi feita com 23 provadores, não treinados, alunos do curso de Tecnologia em
Alimentos da Faculdade Dom Bosco. O resultado do teor alcoólico foi de 17 ºGL,
estando em conformidade com o disposto no decreto 6.781 de 4/6/2009, que
regulamenta que o licor é uma bebida com graduação alcoólica de 15 a 54 % em
volume. O pH foi superior ao obtido em licores a base de frutas que possuem uma
acidez natural, quase inexistente no chocolate. De acordo com os resultados obtidos
na análise sensorial, observa-se que, 23% dos avaliadores atribuíram a nota 7
(“gostei moderadamente”) da escala hedônica. Para o atributo teor alcoólico,
observa-se que as opiniões dos avaliadores foram 70% para “muito intenso”. No que
se refere ao atributo teor de açúcar, 65% dos avaliadores consideraram “ideal”. Para
o atributo aroma, 35% dos avaliadores avaliaram “imperceptível” e 35%
consideraram “muito intenso”. Quanto à intenção de compra observa-se que a 52%
dos avaliadores “Talvez compraria”, seguido de 30% “Sim, compraria”.
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Modalidade: Pôster
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Palavras-chave: Bebida funcional, coco, licor.
RESUMO
Alimentos funcionais são aqueles promotores de boa saúde. A crescente demanda
comercial por novos produtos para atender consumidores mais exigentes em
alimentos e bebidas funcionais, cria oportunidades para o lançamento de licores com
características diferentes dos tradicionais. A pesquisa foi realizada no Centro de
Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente – CETABA e Fundação para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNDETEC. A formulação do licor
consistiu de coco fresco, açúcar cristal, cachaça de alambique e água filtrada. O
frasco foi envolvido por papel aluminio e mantido em local com pouca incidência de
luz durante 20 dias à temperatura ambiente. Passado o tempo da infusão do coco na
cachaça, conteúdo foi filtrado em peneira de nylon e acrescentado leite de coco
homogeneizando o produto. Foram realizadas então as seguintes análises físicoquímicas no laboratório de físico química da Fundetec: pH, acidez total titulável (em
gramas de ácido cítrico /100mL da amostra), teor alcoólico (°GL) e sólidos solúveis
(ºBrix). A análise sensorial do produto foi realizada oito horas após o termino do
processo de produção com 23 provadores não treinados, alunos do curso de
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tecnologia em alimentos da Faculdade Dom Bosco. Foi oferecida uma amostra de
licor de coco em copos descartáveis de 50 mL, onde foi avaliado o atributo sabor de
acordo com escala hedônica de nove pontos. O resultado do teor alcoólico, 17 ºGL
está em conformidade com o disposto no decreto 6.781 de 4 de junho de 2009, que
regulamenta que o licor é uma bebida com graduação alcoólica de quinze a
cinquenta e quatro por cento em volume. O pH foi superior ao obtido para licores a
base de frutas. A legislação não expressa valores de referência para esse parâmetro
em bebidas alcoólicas produzidas por mistura como os licores. De acordo com os
resultados obtidos na análise sensorial, observa-se que, 28% dos avaliadores
atribuíram a nota 5 (“nem gostei/nem desgostei”) da escala hedônica. No que se
refere ao atributo teor de açúcar, 52% dos avaliadores consideraram “ideal”. Para o
atributo aroma da fruta, 52% dos avaliadores avaliaram “imperceptível”. Quanto à
intenção de compra observa-se que a 65% dos avaliadores “Não compraria” o
produto, seguido de 30% “Talvez compraria”.
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RESUMO
A crescente demanda comercial por novos produtos para atender consumidores
mais exigentes em alimentos e bebidas funcionais, cria oportunidades para o
lançamento de licores com características diferentes dos tradicionais. A pesquisa foi
realizada no Centro de Alimentos, Bebidas e Meio Ambiente – CETABA, incubado
na Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Fundetec. Foi
desenvolvido um licor de morango e cachaça de alambique produzida na Fundetec.
Em um frasco de vidro de 5 L foram colocados 500 g de morango (Fragaria sp)
cortados em pedaços pequenos. Foi adicionado 1,0 kg de açúcar cristal, 500 mL de
cachaça de alambique e 500 mL de água filtrada. O frasco de vidro foi envolvido por
papel alumínio e mantido em local sem incidência de luz durante 20 dias à
temperatura ambiente. Passado o tempo da infusão do morango na cachaça, o
material foi coado em peneira de nylon. Em seguida, o licor foi transferido para
garrafas de vidro e oito horas depois foi feita a análise sensorial do produto. As
análises físico-químicas do licor foram realizadas no laboratório de físico-química da
Fundetec. Foram analisados pH, acidez total titulável (em g ácido cítrico/100mL da
amostra), teor alcoólico (°GL) e sólidos solúveis (ºBrix). A análise sensorial do licor
foi feita com 23 provadores, não treinados, alunos do curso de Tecnologia em
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Alimentos da Faculdade Dom Bosco. O resultado do teor alcoólico foi de 17 ºGL,
estando em conformidade com o disposto no decreto 6.781 de 4 de junho de 2009,
que regulamenta que o licor é uma bebida com graduação alcoólica de 15 a 54 %
em volume. A Acidez total expressa em g ácido cítrico/100 mL foi de 0,51, o pH, 3,75
e os sólidos solúveis, 26 ºBrix. Na análise sensorial, 35% dos avaliadores atribuíram
a nota 8 (“gostei muito”) da escala hedônica. No que se refere ao atributo teor de
açúcar, 35% dos avaliadores consideraram “imperceptível” e 35%, “muito intenso”.
Para o atributo aroma da fruta, 52% dos avaliadores avaliaram como ideal. Quanto à
intenção de compra observa-se que 56% dos avaliadores responderam que “Sim,
compraria”. O licor de morango apresentou boa aceitação junto aos provadores da
pesquisa, porém a sua formulação deverá ser melhorada.
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FOMAÇÃO DE MUDAS DE VIOLETA COM A UTILIZAÇÃO DE ENRAIZADOR E
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Saintpaulia ionantha, propagação, enraizamento.

Resumo: Uma característica interessante, além da popularidade, é que as violetas
africanas são muito fáceis de serem cultivadas, desde que observadas suas
necessidades básicas (Soares Júnior, 2008). O objetivo do presente trabalho é
avaliar o desempenho de produto comercial à base de extratos vegetais e nutrientes
no enraizamento de estacas foliares de violeta e o tamanho de célula apropriado
para desenvolvimento radicular. O trabalho está sendo desenvolvido em
Cascavel/PR, em ambiente protegido, no segundo trimestre do ano. O delineamento
estatístico utilizado é o inteiramente casualizado. Para a variável “Enraizador” foram
utilizadas 5 doses (testemunha, 2,5 % , 5%, 7,5% e 10%) diluídas em água com 8
repetições de 10 folhas para cada dose. Para a variável “bandeja” foram utilizados 2
tratamentos ( bandejas de isopor de 200 células e de 128 células), com 4 repetições
de 10 folhas para cada tratamento. O trabalho é em fatorial 5X2X4. Para
implantação, violetas comerciais foram adquiridas e suas folhas (com mais de 5 cm
de largura) foram retiradas com auxilio de uma tesoura (esterilizada), cortando o
pecíolo (com 1 a 2 cm de comprimento) em bisel. Em seguida as folhas foram
colocadas em solução de hipoclorito de sódio à 4% para esterilização por 3 minutos
(Lopes et al., 2005) e posteriormente submersas nas doses de enraizador, por 10
1
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minutos. Em seguida foram acondicionadas nas bandejas previamente preenchidas
com substrato orgânico a base de húmus. As folhas foram enterradas até ¼ do seu
comprimento. Em cada bandeja usou-se 2 linhas de células por tratamento. As
bandejas são irrigadas diariamente, com volume de água padronizado, para
umedecer o substrato. Após decorridos 3 meses, as folhas serão retiradas para
avaliação do comprimento da raiz (cm). Os resultados esperados são melhor
desenvolvimento radicular em bandejas de 128 células, e com porcentagem de
enraizador a 10%.

Referências: Soares Júnior, J. A. Dossiê Técnico: Cultivo de Violeta-africana. Rede
de Tecnologia da Bahia –RETEC/IEL-BA. Agosto / 2008
Lopes, J. C.; Capucho, M. T. ; Coelho, R. I.; Scandian, A. S. R.
Enraizamento de estacas foliares de violeta-africana (Saintpaulia ionantha Wendl.)
em diferentes substratos. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 29, n. 2, p. 305-314,
mar./abr., 2005

Interferência da umidade inicial do trigo na moagem experimental com relação
à qualidade de cor, cinzas e glúten
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Dermânio Tadeu Lima Ferreira³

Modalidade: Comunicação Oral /Oficina/Minicurso
Palavras-chave: Colorimetria; proteína; minerais.
Resumo: Para determinação da qualidade da farinha necessita-se fazer analises
tipificando-as e a amostra do trigo deve representar o lote inteiro e nesta hora
podemos pecar em algum aspecto interferindo no resultado da análise e destinando
a farinha para um uso errado. A moagem do grão com umidades diferentes podem
alterar cor e cinzas e pensando nessa linha de pesquisa o trabalho tem por objetivo
avaliar a qualidade da farinha segundo os parâmetros de cor, cinzas e glúten nas
farinhas obtidas através do processo de moagem experimental com diferentes
umidade iniciais do trigo, verificando se á ou não diferença entre as análises quando
moído com diferentes umidades. As amostras foram submetidas á quatro umidades
iniciais: 10%, 12%, 14% e 16%, após umidificar as amostras os mesmos ficaram em
descanso por 12 horas a fim de obter uma perfeita absorção da agua em toda a
estrutura do grão; Para cada umidade realizou-se duas repetições. Após as
determinações de umidade as amostras foram submetidas a moagem. Com a
farinha obtida no processo foram realizadas as análises de cor, cinzas e glúten. Os
resultados mostram que trigos moídos com umidades menores tendem a produzir
farinhas mais escuras e com maior porcentagem de cinzas e essa situação tende a
ser inversa até a umidade de 16%. Já o glúten apresentou resultados contrários do
normal, as farinhas com percentuais maiores de cinzas foram as que obtiveram
maior percentual de glúten.
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Introdução:
O trigo como matéria-prima pode ser considerado como responsável pela qualidade
da sua farinha, considerando-se a diversidade das variedades de grãos existentes,
bem como as condições de clima e solo de cada região. A farinha de trigo é definida
como um produto obtido da moagem do grão de trigo Triticum aestivun, ou de outras
espécies do gênero Triticum (exceto Triticum durum) (Embrapa, 2009).O trigo tem
grande importância para a economia do Brasil, devido a grande população no Brasil
e á elevada quantidade de derivados, principalmente pão, macarrão e farinha. No
entanto, a produção nacional do grão não tem sido suficiente para atender a extrema
demanda, segundo KOYAMA (apud CARNEIRO et al 2005).Existem dois grupos
básicos de fatores que determinam a qualidade da farinha de trigo: fatores que são
inerentes ao trigo e que resultam da combinação da variedade (genótipo) e das
condições de cultivo, umidade e fertilidade do solo, clima (temperatura, ocorrência
de chuvas, geada, etc.) e incidência de doenças. Fatores que são induzidos pelo
processamento de conversão do trigo em farinha, sendo que alguns deles podem
ser controlados dentro de limites razoáveis. Estão inclusos neste grupo, fatores
como condições de processamento (condicionamento do trigo, ajuste dos rolos de
moagem, etc.), escolha da mescla de trigo, escolha das frações de farinha que
comporão a farinha final, bem como maturação, aditivação, etc. (Pizzinatto,
1997).Em moagem experimental simula-se o processo industrial, servindo de
indicativo do rendimento de moagem ou também conhecido como taxa de extração
de farinha (Embrapa, 2009).Para o produtor, trigo com qualidade é aquele que
apresenta resistência a doenças e pragas, palha forte, ampla adaptação e maior
perfilhamento (elevado potencial de rendimento). Para o setor de armazenagem,
grãos de boa qualidade são aqueles sadios, com baixo teor de impurezas e matérias
estranhas, sem infestações e danos mecânicos e com umidade adequada para a
sua conservação. Para o moageiro, o melhor trigo é aquele que possui grãos sadios,
que produz elevados rendimentos em farinha e é estável nas diferentes safras,
possibilitando a manutenção da qualidade da farinha de trigo a cada lote (Miranda,
2008).
O trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade da farinha segundo os parâmetros de
cor, cinzas e glúten nas farinhas obtidas através do processo de moagem
experimental com diferentes umidade iniciais do trigo, verificando se á ou não
diferença entre as análises quando moído com diferentes umidades.
Material e métodos
O trabalho foi desenvolvido no Departamento de Análises Reológicas da Farinha de
Trigo, do Centro Vocacional Tecnológico da Cadeia do Trigo, localizado na
Faculdade Assis Gurgacz (FAG), Cascavel- PR. O moinho experimental é da Marca
OMA.
As amostras foram submetidas á quatro umidades iniciais: 10%, 12%, 14% e 16%,
após umidificar as amostras os mesmos ficaram em descanso por 12 horas a fim de
obter uma perfeita absorção da agua em toda a estrutura do grão; Para cada
umidade realizou-se duas repetições. Após as determinações de umidade as
amostras foram submetidas a moagem. Com a farinha obtida no processo foram
realizadas as análises de cor, cinzas e glúten.
A análise colorimétrica da farinha foi analisada através do colorímetro Minolta ®
Konica, através do método AACC nº 14-22, aprovado em 1976 revisado em 1999.
Este emite raios de luz que são medidos através da refletância, indicando os

resultados a partir das variáveis (L), (a) e (b). Onde (L) mede a claridade das
amostras que pode variar de 0 a 100, onde mais próximo de 100 mais branco e mais
próximo de 0 mais escuro, (a +) tendência da cor para tonalidade vermelha (a-)
tonalidade verde; (b+) tendência a tonalidade amarela sendo o (b-) tonalidade azul.
As análises de cinzas foram feitas a partir da norma n° 104/1 ICC aprovado em
1960, e revisado em 1990. Foi pego um cadinho, limpo e seco, adicionado 5g de
amostra seca, colocado na Mufla por 3h a uma temperatura de 910°C, depois por
cerca de 1 minuto na bancada, em seguida levado ao dessecador. Em seguida as
amostras foram pesadas e calculado o porcentual de material mineral.
Realizou-se a determinação do teor de glúten conforme método 38-12 AACC (1995),
por meio da lavagem de 10 gramas da farinha de trigo com solução de cloreto de
sódio a 2 %, utilizando-se o aparelho Glutomatic Perten, seguida por centrifugação
sob condições padronizadas. O total de glúten úmido é expresso em percentual e o
glúten index é expresso através da relação entre o glúten que ficou retido e o glúten
que passou através da peneira durante a centrifugação. O glúten seco foi obtido
após a secagem do glúten úmido sob condições específicas.

Resultados e Discussões
Na TABELA 1 e 2 pode-se observar que o teor de cinzas, que correspondem
diretamente a quantidade de fibra diminuíram com o aumento do teor de umidade,
isto pode ser explicado devido ao fato da umidificação do trigo facilitar a separação
entre o pericarpo e o endosperma, tornando o farelo (fibra) mais elástico reduzindo a
fragmentação na moagem. O que acarretou a passaram na peneira da farinha.
Como as fibras tem tendência de serem mais escuras, ocorreu a variação de cor da
farinha apresentando cores mais claras com o aumento do teor de umidade do grão
(TABELA 1 e 2). Conforme o aumento da umidade as amostras tenderam a cor
verde e com relação a cor amarelo e azul não ouve muita alteração. Nota-se uma
relação da cor com as cinzas, nas duas repetições as amostras moídas com menos
umidades apresentaram maior teor de cinzas e cor escura, conforme as umidades
aumentam os teores de cinzas diminuem e a farinha tende a ficar mais branca. As
tendências são visíveis nas duas tabelas.
Glúten
Glúten
Glúten
Amostra
L*
a
b
Cinzas
úmido
seco
index
10% a 89.18 0.21 12.39 0.68
32.45
10.64
96.93
12% a 90.93 -0.12 11.72 0.62
31.31
10.63
96.13
14% a 90.85 -0.28 12.98 0.61
30.70
10.44
93.74
16% a 91.56 -0.23 11.53
0.6
27.47
10.11
97.7
Tabela 1 – Resultados de cor, cinzas e glúten das farinhas nas diferentes umidades
iniciais na moagem 1.

Glúten
Glúten
Glúten
Amostra
L*
a
b
Cinzas
úmido
seco
index
10% b 89.34 0.22 12.32 0.75
32.38
10.65
95.89
12% b 90.38 -0.01 12.05 0.68
31.38
10.57
96.01
14% b 91.09 -0.25 12.16 0.67
30.67
10.39
93.6
16% b 91.75 -0.31 11.68 0.62
27.51
10.05
97.38
Tabela 2 – Resultados de cor, cinzas e glúten das farinhas nas diferentes umidades
iniciais na moagem 2.
A fibra que passou pelas peneiras da farinhas devido ao seu tamanho, ocasionou um
maior teor de glúten úmido pois a fibra absorve uma alta quantidade de agua como
pode ser observado na TABELA 1 e 2, mas com relação aos teores de Glúten seco
não houve diferenças. Os resultados do Glúten index indicam que houve uma
diminuição da qualidade do glúten devido a mistura com a fibra.
Conclusão
Conclui-se que trigos moídos com umidades menores tendem a produzir farinhas
mais escuras e com maior porcentagem de cinzas. Já o glúten apresentou
resultados negativos com a diminuição da qualidade devido a mistura com a fibra
que passou pelas peneiras de farinhas.
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LEVANTAMENTO DA NESSECIDADE DE IMPLANTAÇAO E ADEQUAÇAO DE
TERRAÇOS NA MICROBACIA DO CORREGO GUARÁ
Área Temática: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO (MEIO AMBIENTE)
Paulo Sergio Diel1, Nardel Luíz Soares da Silva 2, Vanessa Egewarth3, Darlan
Capelesso3, Marcio André Ruerdiger3.
Modalidade: Pôster
Palavras-chave: Conservação do solo; Erosão; Terraceamento
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JUSTIFICATIVA
A degradação ambiental, a erosão e assoreamento e a desertificação,
problemas relacionados com o planeamento numa perspectiva de gestão
integradora do espaço, têm sido alvo de preocupação crescente. No âmbito da
gestão ambiental, a erosão hídrica do solo, é, sem dúvida, uma questão relevante
uma vez que provoca a degradação e perda de um recurso natural fundamental para
o suporte de vida. (VALADAS, 2011).
O terraceamento é a mais importante prática mecânica de controle da erosão
desde que bem planejado. Consiste na locação e na construção de estruturas no
sentido transversal à declividade do terreno com os objetivos de reduzir a velocidade
da enxurrada e seu potencial de destruição dos agregados do solo causando
erosão. (RESCK, 2002)
OBJETIVO
Quantificar os terraços existentes, e a necessidade de construção e
adequação de terraços, na microbacia do córrego Guara, a fim de reduzir os danos
causados pela erosão do solo.
METODOLOGIA
Realizamos um levantamento da quantidade de terraços na microbacia, e
com a utilização de um taqueômetro, verificamos a necessidade de implantação e
reforma de terraços. Após obter a declividade do solo utilizamos o método de
Bentley para dimensionar o espaçamento vertical.
RESULTADOS OBTIDOS
A microbacia é composta por 47 propriedades das quais 22 delas
apresentaram a necessidade de adequação ou construção de terraços, onde
observamos a necessidade de construção de 2.150 metros de novos terraços, e de
22.400 metros de terraços a serem reformados assim obtendo uma melhor
conservação do solo através da redução da erosão hídrica do solo.
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MINICURSO DE INFORMÁTICA: RELATANDO AÇÕES DE INCLUSÃO DIGITAL
EM CAPIM GROSSO

Área Temática: Área 04 - Educação
Área 07 - Tecnologia e Produção
Rosislene de Fátima Fontana1

Charles Giovane de Salles²; Adair Gallo Júnior²; Luiz Cássio Melo dos Santos²;
Marcos Felipe Leal Martins².
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Educação; Inclusão digital; Capacitação técnica.
Resumo: Estamos em um momento da história onde o computador está sendo foco
de muito estudo na área educacional, sendo utilizado como ferramenta didática
auxiliando os alunos no processo de aprendizagem. Por meio da informática
podemos proporcionar um ambiente onde o aluno alcança um conhecimento maior,
além disso, os professores podem proporcionar um atendimento com mais
qualidade. Por isso é interessante que os alunos utilizem computadores para
realizarem determinadas atividades e assim ser possível verificar o desenvolvimento
do aluno durante esse processo de aprendizagem. Segundo GELLER e ENRICONE
(1996) o uso adequado de computadores na educação pode ser responsável por
algumas consequências importantes: a habilidade de resolver problemas, o
gerenciamento da informação e a habilidade de investigação poderão ser
enfatizadas. Durante o Projeto Rondon “Operação 2 de Julho” desenvolvido no
município de Capim Grosso – Bahia, foi oferecido a comunidade um minicurso de
informática básica. O objetivo do minicurso foi prover a comunidade do município de
Capim Grosso uma visão geral do funcionamento do pacote Microsoft Office,
proporcionando aos participantes o conhecimento básico da ferramenta além de
uma forma de promover a inclusão digital. Os conteúdos abordados foram aqueles
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que geralmente são utilizados para execução de tarefas habituais, como escrever
uma carta, construir uma planilha de cálculo. O minicurso de informática teve 16
horas de duração distribuídos em 4 dias e contou com a presença de 43 pessoas.
Essa atividade ofereceu a comunidade um conhecimento básico sobre as
ferramentas do Microsoft Office e também uma capacitação de caráter profissional,
além de prover a inclusão digital dos participantes oferecendo acesso à tecnologia e
a informação.
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OFICINA E CIRCULO DE DIÁLOGOS: UNIVERSIDADES SUSTENTÁVEIS TECENDO SONHOS NA PERSPECTIVA DO EMPODERAMENTO LOCAL.

Área Temática: Tecnologia e Produção
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Gustavo Henrique dos Reis ; Fabiana Brandelero ; Adriana Steding3
2
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Modalidade: Comunicação Oral

Palavras-chave: Capacitação; Sustentabilidade; Servidores Do Ensino Superior.
Resumo: Atualmente a questão ambiental vem assumindo grande destaque no
cenário global devido às crescentes problemáticas ambientais que o ser humano tem
causado ao planeta Terra. Busca-se então, a cada dia formar cidadãos conscientes e
preparados para lidar com as mais diversas situações e capacitados para
desenvolverem atitudes sustentáveis. As instituições de ensino superior surgem
como um grande centro de disseminação de ideias, sensibilização e reeducação
ambiental, de onde deve partir o exemplo por meio de práticas para atingir a
realidade dos funcionários e alunos. Através de uma oficina, foram apresentados
novos conceitos, procedimentos e atitudes por meio da capacitação de servidores,
funcionários dos cinco campi da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE para resolverem conflitos ambientais de forma mais justa e correta, seja
no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa. A oficina foi organizada através de
palestras, oficina, discussões e confecção de materiais feitos a partir de papel
passível de reciclagem e reaproveitamento de disquetes inutilizados. Percebeu - se
que as ações de educação ambiental na universidade são ainda um grande desafio
a ser vencido, visto que, a educação ambiental deve ser planejada para capacitar as
pessoas a trabalharem conflitos de maneira justa e humana, desde que sejam
orientados por pessoas capacitadas proporcionando assim a sensibilização e
conscientização. A atividade proporcionou uma análise sobre algumas concepções e
atitudes dos funcionários quando se tratam de questões ambientais da Universidade.
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Introdução
As instituições do ensino superior devem assumir uma responsabilidade
fundamental na educação e na preparação dos cidadãos visando um futuro mais
sustentável e também disseminar ideais de educação ambiental em seus programas
de ensino. É preciso também servir de exemplo, buscando e concebendo
alternativas viáveis para a prática sustentável com funcionários, docentes e
acadêmicos.
De acordo com Da Silva (2005) a capitação dos funcionários acaba muitas
vezes sendo deixado de lado, pois as organizações em geral dão mais ênfase ao
gerenciamento do conhecimento. Diante disto, a conscientização e a sensibilização
de todos os níveis da organização devem ser consideradas como objetivos
fundamentais para a educação ambiental dos recursos humanos, pois através da
tomada de consciência as pessoas adquirem uma conduta responsável com respeito
à proteção ambiental, melhorando assim o meio em que estão inseridas.
Para Rocha (2000), educação ambiental é um processo de tomada de
consciência política, institucional e comunitária da realidade ambiental, para analisar
em conjunto com a comunidade, através de mecanismos formais e não formais, as
melhores

alternativas

de

proteção

da

natureza

e

do

desenvolvimento

socioeconômico do homem e da sociedade.
Neste sentido, o trabalho desenvolvido dentro destas instituições busca um
efeito multiplicador, cada estudante, funcionário ou professor convencido das boas
idéias de sustentabilidade, influencia o conjunto, a sociedade nas mais variadas
áreas de atuação.
Contudo, é preciso começar, ainda que devagar, usando todas as
oportunidades para reforçar a consciência pública, governamental e institucional,
defendendo publicamente a necessidade de uma sociedade ambientalmente
sustentável.
Neste contexto, trabalhou-se com a participação e o engajamento de todos os
funcionários da instituição para a causa ambiental, questão debatida durante a
palestra e a oficina. Estimulando-os a agirem de forma correta em cada um dos seus
setores de trabalhos, formando assim cidadãos mais conscientes.

Desenvolvimento e Aspectos Metodológicos

A atividade se deu em dois momentos, primeiramente através de uma tomada
de dados, feita a partir da tabulação de questionários. Durante alguns dias foram
entregues questionários com perguntas referentes à temática ambiental e
conscientização. Os questionários eram diferenciados e padronizados de acordo
com o público alvo existente em cada setor da instituição de ensino. Foram
distribuídos nos setores de manutenção, limpeza, cozinha e no Diretório Central dos
Estudantes.
Em outro momento, no encontro geral dos servidores realizado no campus de
Cascavel, por meio de palestra na qual participaram os funcionários da instituição,
foi abordada a temática dos 5 R’s (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e
Reciclar), para a prática cotidiana dos mesmos, tanto em âmbito domiciliar como no
local de trabalho.

A Rede dos Sonhos: em seguida, tentou-se sensibilizar os

participantes, através das atividades de uma oficina ambiental, na qual, os mesmos
eram orientados a escreverem em um verso de papal, sonhos, perspectivas para o
futuro, ou relatarem algo em versos de peixes de papéis confeccionados, estes que
seriam pendurados e expostos de forma simbólica em uma rede de pesca
apreendida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis).
Na segunda parte da oficina realizou-se a prática, onde foram ensinadas
técnicas de reaproveitamento de materiais e artesanato. Foram confeccionados
diversos materiais tendo como matéria prima caixas de leite usadas, e também
disquetes inutilizados. Através desta prática buscou-se a sensibilização, além de
questionar e discutir possibilidades para o reaproveitamento dos demais materiais
utilizados no trabalho destes funcionários e na vida acadêmica dos estudantes.

Figura 1: Artesanato produzido com materiais
recicláveis.

Figura 2: Artesanato produzido com recicláveis.
materiais recicláveis.

Durante a oficina abordou-se alguns dos princípios da educação ambiental,
como integrar conhecimentos, aptidões, valores, atitudes e ações, ações estas que
se tornaram evidentes através da troca de conhecimentos e das práticas realizadas
durante as atividades metodológicas.

Análise e discussão
Após a análise das respostas dos questionários que foram entregues aos
funcionários e alunos, realizou-se a tabulação dos dados. A atividade não resultou
em um questionário “a posteriori”. Todos os dados foram obtidos através das pré
concepções dos participantes.
Verifica- se que em todos os setores ocorre a separação dos resíduos. Isso
se deve à facilidade com que se encontram lixeiras seletivas nos setores
administrativos, por exemplo, e devido também a questão da crescente capacitação
e conscientização de muitas pessoas para com o assunto dos resíduos. A separação
de resíduos sólidos para coleta seletiva funciona como um processo de educação
ambiental, na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do
desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo.
Entretanto, contrastando com essa realidade, através do questionário
respondido pelo DCE (Diretório Central dos Estudantes) do campus de Cascavel,
percebe-se que a distribuição de lixeiras seletivas no entorno da instituição deveria
ser maior, pois atualmente não se mostram o suficiente para suprir toda a demanda
de acadêmicos.
Foi grande o numero de funcionários do setor administrativo, como também
os do setor de apoio, que afirmaram não deixar de utilizar os copos plásticos
descartáveis, afinal são práticos e infelizmente hoje ainda são a única alternativa
dentro do setor. Todavia, deixar de utilizar copos plásticos parece ser uma missão
impossível dentro de instituições que não ofereçam outro tipo de material ou não
mostram uma saída alternativa, no entanto, pode ser uma iniciativa da própria
pessoa ou do setor, como por exemplo, cada funcionário trazer seu próprio copo de
casa.
O uso exagerado de copos de plásticos descartáveis ainda é um hábito geral,
seguido de seu descarte que é altamente danoso ao meio ambiente quando nos
deparamos com a destinação incorreta, e com o descaso para com a produção

moderada de resíduos. Assim, temos a fabricação de plásticos em longa escala que
acaba por se utilizar de matéria prima escassa, caindo em um ciclo de fabricação
que necessita que muita matéria prima e alto consumo de energia.
A reutilização de sacolas plásticas e frascos de materiais de limpeza se
mostraram eficiente. Da mesma forma a preocupação com a água também foi
evidente nas respostas e na fala a seguir feita por uma funcionária do setor de apoio.
“Eu sempre aproveito as sacolas plásticas e outros materiais, pois
reduz o lixo, também não gosto de gastar água a toa, tem gente que
pensa porque é público não tem que economizar, mas não penso
assim e tô sempre cuidando para ver se os meus colegas também
estão colaborando (texto de uma funcionária).”

Nas grandes instituições e empresas, os próprios funcionários prestam
atenção nas atitudes uns dos outros e reconhecem as pessoas que adotam práticas
sustentáveis através de algumas medidas simples. A partir dai percebe-se a
introdução da sustentabilidade também no ambiente de trabalho.
Em outro cenário, temos o papel, que ainda é um dos produtos mais utilizados
nas tarefas do cotidiano administrativo, contudo é notável que ainda exista certo
receio quanto à utilização do papel reciclado. Apenas 50% dos funcionários do setor
dizem que o utilizam frequentemente. O papel reciclado produzido hoje ainda não
teve boa aceitação, infelizmente muitas vezes pelo preconceito de já ter sido usado,
ou até mesmo devido à questão estética que a empresa ou a instituição prioriza,
pois alguns ainda acham que a cor do papel reciclado não deixa o documento com
bonita apresentação. A afirmação fica clara na fala a baixo feita por um funcionário
do setor administrativo.
“Utilizamos papel reciclado sim, mas não com tanta frequência,
usamos o papel comum geralmente, é até mais bonito e documento
oficiais com papel reciclado ficaria estranho.”

Como afirma Scariot (2006) o principal objetivo da educação ambiental nesse
cenário é informar e sensibilizar os empresários e trabalhadores da importância da
melhoria contínua do ambiente de trabalho, para a manutenção da saúde e
qualidade de vida dos trabalhadores. Visa-se então, também envolver os
trabalhadores em ações de sensibilização e conscientização com relação à redução
do consumo dos recursos como água, energia e produtos de limpeza.

Para que sejam alcançados efetivamente os resultados para a sustentabilidade,
é necessária a realização de atividades continuas de educação ambiental envolvendo
todos os colaboradores, independente do grau de escolaridade ou do cargo que
exercem. Desta maneira, espera-se que a sensibilização e a conscientização tenham
o efeito esperado, refletindo numa mudança de atitudes e procedimentos voltados
para práticas sustentáveis e corretas.

Conclusões e considerações finais

Percebe-se que as ações de educação ambiental na universidade são ainda
um grande desafio a ser vencido, visto que, a educação ambiental deve ser
planejada para capacitar as pessoas a trabalharem conflitos de maneira justa e
humana, proporcionando assim a sensibilização e conscientização.
Desta maneira é necessário realizar um trabalho transdisciplinar que saia do
papel ou da sala de aula e atinja todos os setores, colaboradores e acadêmicos da
instituição de ensino, tornando assim a instituição de ensino superior um modelo a
ser seguido pela sociedade e modificando a maneira de pensar e agir das futuras
gerações que optam pela busca ao conhecimento e a vivência em um futuro mais
sustentável e consciente.

A atividade extensionista levou até os funcionários a

capacitação como também algumas técnicas para a fabricação de material
artesanal, os materiais produzidos durante a atividade foram vasos e carteiras com
caixinhas de leite e também porta canetas e caixas usando disquetes inutilizados.
Toda a produção foi disponibilizada para ser levada pelos próprios participantes.
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Feira do produtor; Agricultura familiar; Comercialização.
Resumo: Na região oeste do Paraná predomina as propriedades rurais do tipo
familiar, conforme classificação do PRONAF. Para muitos destes agricultores, a
comercialização dos produtos na feira do produtor de Marechal Cândido Rondon é
uma boa alternativa para agregação de valor aos produtos e ao mesmo tempo
incrementar a renda das propriedades. Com o passar do tempo, muitos produtores
foram se aperfeiçoando a este tipo de comercio, desenvolvendo habilidades para
atenderem melhor os consumidores, bem como, diversificando o tipo e a forma de
apresentação dos produtos. Estas iniciativas contribuem de forma significativa para a
fixação do homem no campo, pois geram fluxo de saída semanal de produtos, bem
como, entrada semanal dinheiro nas propriedades, garantindo emprego e renda.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 2006, há mais de 4 milhões de
estabelecimentos rurais do tipo familiar, o que representa 84% das propriedades
agrícolas do país. Alem disto, é responsável por 38% do valor bruto da produção
agrícola total. Também responde pelo emprego de 74,4% da mão de obra disponível
para a agricultura, apesar de ocupar apenas 24% da área total destinada á
agricultura.
A agricultura familiar possui características específicas, como a de produção
diversificada tanto vegetal como animal, preservação dos recursos naturais e
produção para o autoconsumo, comercialização do excedente. Alem disso, tem
grande importância na geração de empregos, aumento da renda e fixação do
homem ao campo, diminuindo assim o êxodo rural que foi um dos principais
agravantes da agricultura no século passado.
A comercialização da produção agrícola e agroindustrial é o fator de maior
influência, principalmente para os agricultores familiares. Existe uma grande
dificuldade encontrada pelos produtores na comercialização destes produtos. Desta
maneira, a escolha de um canal de venda destes produtos envolve diversos
aspectos relacionados a produção e estratégias dos produtores.
O surgimento da Feira do Produtor Rural tem como objetivo principal a
eliminação dos intermediários na comercialização dos produtos, sendo assim, uma
boa alternativa para os pequenos produtores venderem seus produtos diretamente
para os consumidores.
A feira é um tradicional ponto de venda onde cada comerciante expõem seus
produtos ao ar livre em uma banca pré-determinada, a venda é realizada havendo
uma relação de confiança entre o feirante e o consumidor. Esta confiança se da
através da qualidade dos produtos, uma vez que são produtos frescos.
OBJETIVOS
Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da
Agricultura Familiar na Região Oeste do Paraná, MEC/SESu-2010, e teve como
objetivo, conhecer o perfil dos agricultores feirantes da Feira do Produtor do
município de Marechal Candido Rondon.
METODOLOGIA
O presente trabalho foi estruturado em etapas, baseado na elaboração dos
formulários e realização das entrevistas, tabulação dos dados, construção de
gráficos e análise dos resultados.
Foram elaborados dois formulários, dos quais um foi direcionado aos
produtores/comerciantes, e outro voltado aos consumidores, com o objetivo de
levantar informações relativas á produção, comercialização, tamanho das
propriedades, tipo de mão de obra empregada, renda bruta e características
relativas á feira.
Os questionários foram aplicados de forma diretiva com 14 produtores
feirantes, e nove consumidores que freqüentam a feira, sendo estes últimos
escolhidos aleatoriamente. As entrevistas foram feitas no mês de outubro de 2012, e,
posteriormente, os dados foram tabulados em planilhas para a geração dos gráficos,
analise e discussão dos resultados da pesquisa.

RESULTADO E DISCUÇÃO
Primeiramente procurou-se caracterizar os feirantes entrevistados quanto ao
sexo, idade e estado civil. Com relação a estes indicadores, verificou-se que 67%
dos feirantes que responderam os questionários eram do sexo masculino e 33% do
sexo feminino. Com relação á faixa etária, 6% estavam no intervalo de 31-40 anos,
67% encontravam-se entre 41-50 anos, e, 27% entre 51-60 anos. Quanto ao estado
civil, 87% encontram-se casados, 7% de viúvos (as) e 6% solteiros (as).
Segundo o PRONAF, Agricultor Familiar é considerado os que atendem,
simultaneamente, aos critérios definidos pela Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006,
quais sejam: a área do estabelecimento ou empreendimento rural não excede quatro
módulos fiscais; a mão de obra utilizada nas atividades econômicas desenvolvidas é
predominantemente da própria família; a renda familiar é predominantemente
originada dessas atividades; e o estabelecimento ou empreendimento é dirigido pela
família.
Quanto ao tamanho das áreas das propriedades, 27% são menores que 5 há,
13% encontram-se na faixa de 6 á 10 há, 27% entre 11 e 15 há, e, 33% das
Unidades de produção Agrícolas (UPA’s) com área superior a 25 há.
Levando-se em consideração a classificação do PRONAF, bem como, o
tamanho dos Módulos Fiscais definidos pelo INCRA, nas Leis 4.504, de 30/11/64, Lei
6.746, de 10 de dezembro de 1979, e do Decreto nº84.685, de 06 de maio de 1980,
os entrevistados são todos agricultores familiares, pois o tamanho das propriedades
não ultrapassam quatro Módulos Fiscais que para o município de Marechal Candido
Rondon é de 18 hectares.
Segundo Wanderley (1996), a agricultura familiar pode ser entendida como
aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de
produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo.
No presente trabalho pode-se constatar que grande parte das propriedades
(80%), a mão-de-obra é da própria família. No restante das propriedades (20%),
existem além da mão de obra familiar pessoas contratadas para auxiliar nas
atividades, devido a demanda exigida pelas mesmas, ficando assim comprovada, a
importância da agricultura familiar para a empregabilidade da mão-de-obra nomeio
rural.
Para o quesito de quantidade de pessoas que realizam atividades na
propriedade e na realização da feira, 27% trabalham duas pessoas, 13% três
pessoas, 40% quatro pessoas, 13% cinco pessoas, e, apenas uma propriedade das
que realizam a feira, utiliza da mão-de-obra de mais de seis pessoas, representando
7% das propriedades.
Em relação ao tipo de agricultura, ficou evidenciado que mais da metade dos
produtos comercializados na feira são de origem orgânica, sendo responsável por
53% dos produtos.
Quanto à Renda Bruta Mensal (RBM), obtida pelos feirantes com a venda dos
produtos, verificou-se que 50% destes alcançam uma RBM entre um e cinco salários
mínimos, os outros 50% obtém uma RBM que varia de cinco a dez salários mínimos.
Grande parte dos agricultores-feirantes dependem unicamente da renda
obtida com a venda dos produtos na feira, já os outros, tem outras fontes de renda,
sendo estas bem diversificadas, dentre elas pode-se citar a agricultura, avicultura,
bovinocultura de leite, suinocultura e piscicultura, que são as principais atividades
agrícolas praticadas no Oeste do Paraná.

A maioria dos produtores sempre está em busca de informações, para melhor
produzir, melhorar a qualidade dos produtos e também o atendimento aos clientes.
Estas informações são recebidas através de cursos de qualificação e também pelo
apoio técnico que é prestado por empresas privadas ou públicas e instituições.
Dentre as principais características levantadas junto aos consumidores
relacionadas á feira do produtor, identificou-se que a grande maioria das pessoas
realiza sua compra semanal na feira, sendo que os principais motivos para
frequentarem a feira são: bom atendimento, qualidade dos produtos, preço acessível
e grande variedade de produtos orgânicos, que são os preferidos pelos
consumidores.
CONCLUSÃO
Com este trabalho pode-se concluir que a feira do produtor tem grande
importância na geração de emprego e renda, e consequentemente na
sustentabilidade das propriedades rurais familiares do Município de Marechal
Cândido Rondon, pois para a maioria dos entrevistados é a única fonte renda. Outra
vantagem, é que neste tipo de comercialização se tem uma maior agregação de
valor, devido à eliminação de intermediários.
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PERFIL SÓCIO ECONÔMICOS DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES RURAIS
DA REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ
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Magali Biondo2, Camila Baldo3, Maristela Pereira2, Andréa Nesi2, Bianca Rebonatto3,
Carina B. Chaves3.
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: agroindústria; PNAE; PAA.
Resumo: O presente trabalho analisa o perfil sócio econômico das agroindústrias
familiares rurais da região sudoeste do Paraná que comercializam seus produtos em
programas institucionais. Os dados foram obtidos a partir de pesquisa de campo
através da aplicação de questionário sócio econômico, realizado pelo Projeto de
Extensão Tecnológica aplicada ás Agroindústrias Familiares Rurais Integradas ao
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Alimentação Escolar (PNAE),
localizadas na Região Sudoeste do Paraná, da UTFPR Campus Francisco Beltrão,
que tem como objetivo apoiar e ampliar a inclusão destas agroindústrias nos canais
de comercialização institucional. O questionário foi aplicado em 111 agroindústrias,
distribuídos em 16 municípios da região, avaliando aspectos como a área construída
e o tipo de material da agroindústria, o número de pessoas envolvidas, a faixa etária
dos envolvidos, o grau de prioridade do estabelecimento, a categoria dos produtos e
as formas de comercialização. Das 111 agroindústrias entrevistadas, constatou-se
que existem 616 pessoas trabalhando diretamente na produção, sendo que a
maioria continua sendo do sexo masculino, com 62%. Quanto à faixa etária, 49%
dos trabalhadores dessa região possuem entre 35 a 50 anos e 37% entre 18 a 30
anos, enfatizando uma quantidade significativa de jovens atualmente trabalhando
em agroindústrias familiares. A maioria das áreas das agroindústrias, mais
precisamente 75% são próprias e 19% comodatadas. 86% destas, são de alvenaria,
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material ideal para a produção de alimentos, porém 11% são mistas e 2% ainda são
de madeira. Para 51% dos entrevistados, a produção da agroindústria familiar tem
um alto grau de prioridade, ou seja, a renda da família é exclusiva da agroindústria.
47% das agroindústrias comercializam seus produtos no próprio município, destes,
12% comercializam no PNAE e 11% no PAA. Produtos como cana de açúcar,
carnes, leite, vinhos e panificados, os quais se destacam em quantidade de
produção, são comercializados nos programas institucionais. Conforme os
resultados obtidos, nota-se que a comercialização institucional trás benefícios as
agroindústrias familiares rurais, como o aumento do mercado de venda e a renda
destas famílias. Na alimentação escolar, estes produtos propiciam uma alimentação
saudável e mantém os hábitos alimentares culturais da região.

PRODUÇÃO E USO DE COMPOSTO ORGÂNICO PARA O CULTIVO DE
HORTALIÇAS NA APAE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR

Área Temática: Tecnologia e produção
Nardel Luiz Soares da Silva (Coordenador)1
Armin Feiden2
Wilson João Zonin3
Pedro Celso soares da Silva 4
Adriana Maria de Grandi5
Marcelo Augusto Pastório 6
Silvio Douglas Ferreira 7
Darlan Capelesso8
Inês Terezinha Pastório9
Danielli Cristini Göetz10
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Adubação orgânica; produção orgânica; húmus.
Resumo: O sistema de cultivo orgânico na região Oeste do Paraná assim como em
todo o Brasil vem sendo praticado por um número cada vez maior de produtores, e,
consequentemente, ocupando áreas de maior extensão. Para se tornarem
produtores orgânicos, as propriedades passam por um processo de transição, o
qual, devido às características das propriedades e o perfil dos agricultores, poderá
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ser mais rápido ou mais lento. Os principais fatores que dificultam o processo de
transição são o controle de pragas e doenças, as plantas indesejáveis e
principalmente o manejo do solo. Quanto ao manejo do solo, o principal entrave está
relacionado ao uso de fertilizantes minerais, o qual segundo as normas de produção
orgânica deverão ser substituídos por adubos orgânicos. Técnicas de uso de
compostagem para obtenção de composto orgânico podem ser facilmente
empregadas, obtendo resultados satisfatórios, quando preparados corretamente.
Esses compostos são obtidos através da decomposição de resíduos vegetais e
animais, por processo de fermentação aerobiótico, cuja eficiência é extremamente
dependente da presença de micro e macro-organismos. Para contribuir com
agricultores e instituições interessados em produzir alimentos agroecológicos, o
MEC/SESu (PROEXT-2010) e a Unioeste através da PROEX, apoiaram com
recursos este programa, que além de outras ações, também implantaram unidades
de compostagem a partir de resíduos vegetais e animais em propriedades rurais e
em organizações sociais.
INTRODUÇÃO
O custo de produção das culturas é um dos fatores limitante para muitos
produtores, contribuindo muitas vezes para a insustentabilidade das propriedades
rurais. Um dos itens mais significativos do custo de produção é a adubação química.
Neste contexto a utilização da compostagem ou do adubo orgânico em si, ganha
espaço por ser fácil de ser produzido com resíduos oriundos da própria propriedade.
São inúmeras as vantagens obtidas com o uso de compostos orgânicos, que, além
de suprir as necessidades nutricionais das culturas, também melhora as
características físicas, químicas e biológicas do solo.
Segundo Oliveira; Aquino & Neto (2005), cerca de 60% do lixo doméstico
produzido são resíduos orgânicos, sendo assim, no Brasil estima-se uma produção
total diária de 129 mil toneladas. Para contribuir com o uso racional destes materiais,
foram preparadas experimentalmente duas trincheiras para a produção de composto
orgânico, cujo composto, posteriormente foi utilizado na produção de hortaliças e
também para jardinagem. O trabalho foi desenvolvido na Escola de Educação
Especial (APAE) Valéria Meneghel, localizada no município de Cascavel-PR.

OBJETIVOS
Este trabalho faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da
Agricultura Familiar na Região Oeste do Paraná, MEC/SESu-2010, e teve como
objetivo, capacitar os trabalhadores da APAE de Cascavel-PR., para usarem
adequadamente os resíduos orgânicos em sistema de compostagem.

REVISÃO DE LITERATURA
A compostagem é um processo pelo qual restos vegetais são decompostos
através de microrganismos, fungos, actinomicetos, minhocas, protozoários e
bactérias, por meio da aerobiose originando um composto ou adubo (PARÁ, 2003).
Os compostos orgânicos quando adicionados ao solo melhoram suas
características físico-químicas bem como as biológicas, sendo um condicionador de

qualidade do solo, observando-se assim maior disponibilidade de nutrientes e
aumento da eficiência de adubos minerais, além de diminuir a quantidade de
resíduos depositados em aterros sanitários devido ao uso dos mesmos em
compostagens, exercendo também melhoria na qualidade de vida e das condições
ambientais (Oliveira; Aquino & Neto2005).
O composto orgânico exerce efeito sobre a CTC aumentando tanto a própria
CTC e também o poder tampão do solo (COSTA, 1994). Aumenta também a
retenção de água no solo o que possibilita maior retenção e posterior
disponibilização de nutrientes às plantas.
O local para montagem das pilhas precisa ser limpo e levemente inclinado,
para facilitar o escoamento de águas de chuva, também deve estar próximo à fonte
de água, a área deve ter tamanho suficiente para a construção das pilhas e espaço
para seu revolvimento (Teixeira 2002).
Segundo Kiehl (1998) após o composto pronto, ele poderá ser utilizado para
adubação em sulcos, covas, em cobertura, para sementeiras de hortaliças e flores,
e, também, como substrato para vasos.
MATERIAL E METÓDOS
O experimento foi realizado na Escola de Educação Especial (APAE) Valéria
Meneghel localizada no município de Cascavel-PR., em uma área a céu aberto no
setor de produção de hortaliças, na qual foi realizada a montagem da “pilha” em
foram trapezoidal com dimensões de 5m x 2,5 x 1,5m, sendo comprimento, largura e
altura respectivamente. Para a produção do composto orgânico, foram utilizados
restos vegetais, como folhas de arvores, gramas, sobras de hortaliças provenientes
da própria horta da APAE, da cozinha e do CEASA, além de serragem misturada
com esterco de curral oriundo da própria APAE no setor de Equideoterapia, e,
também, esterco bovino adquirido em propriedade agrícola vizinha. As proporções
foram de 3 partes de resíduos vegetais para uma parte de esterco animal.
Durante o processo de produção os materiais foram acomodados seguindo a
seguinte ordem: começou com as folhas das arvores, depois restos de hortaliças,
uma camada de esterco com serragem, e por últimos restos da cozinha. Este
procedimento repetiu-se sucessivas vezes até o preenchimento total da trincheira.
Esse sistema de escalonamento é utilizado para evitar a compactação da leira, visto
que quanto mais heterogênea for à massa, menor será a compactação sofrida pelos
resíduos.
Foram realizados diversos revolvimentos durante a etapa de produção, sendo
revolvido todo o composto de 7 em 7 dias nos primeiros 30 dias. Para o revolvimento
do composto, foi utilizado um trator Tobata, modelo enxada rotativa, e de 3 em 3 dias
no período que se seguiu até a estabilização da temperatura na faixa de 25 a 30°C.
Além do revolvimento foram realizadas adições de laminas de agua sempre
que a temperatura interna do composto estivesse além da temperatura ideal.
Segundo Kiehl (1998), temperaturas acima de 70° C por longos períodos de tempo
prejudicam a atividade benéfica de microrganismos, podendo ocasionar perdas de
nitrogênio por volatilização de amônia. A medição da temperatura foi efetuada de
forma prática, com o uso de uma barra de ferro, onde a temperatura é medida pelo
tato, ou seja, quando a temperatura da barra de ferro não for suportada pelo contato
com a mão de uma pessoas, deverá ser adicionado água para resfriamento.

RESULTADOS E DISCUÇÕES
Observou-se que o composto orgânico atingiu sua maturação e humificação
por volta de 83 dias após o inicio do processo de compostagem. Pode-se afirmar
isso, pois devido aos indicadores de analise do estagio do composto, tais como:
odor, umidade, cor, textura e temperatura estavam de acordo com o que é
recomendado. O composto deve ainda estar livre de agentes patogênicos bem como
livre de sementes de plantas invasoras (Para/Estado 2003).
Segundo Gomes & Pacheco (1988) a faixa de temperatura ideal para a
eliminação de agentes patogênicos e também de sementes de plantas invasoras é
de 60 e 70°C.
Segundo Kiehl (1998) o processo de compostagem tem a ocorrência de três
fases: a primeira fase é rápida com o composto cru, seguida de uma segunda fase
de bioestabilização, e uma posterior terceira fase, de humificação. Na primeira fase a
temperatura esta por volta de 25 a 40°C, na segunda etapa esta em torno de 55 e
70° C, e na terceira etapa da decomposição que é a cura, a temperatura deve estar
em torno de 20 e 25°C. Este comportamento ocorre quando se trata de um processo
de compostagem bem desenvolvido.
A umidade em torno de 60% como recomenda MERCKEL (1981) apud
Oliveira; Sartori; Garcez, (2008) pois é necessário que se tenha um bom suprimento
de agua de forma que os microrganismos responsáveis pela decomposição
encontrem condições de se desenvolverem. Sendo que o teor de umidade abaixo de
30% impede a fermentação e acima de 70% expulsam o ar da massa.
CONCLUSÕES
O composto desenvolvido apresentou-se viável economicamente e
ambientalmente, por não ser necessária a aquisição de adubo químico, e, também,
pelo fato dos resíduos orgânicos serem oriundo da própria APAE, ou, de doações de
instituições como a CEASA. Além do fornecimento de nutrientes para a produção de
hortaliças de forma mais orgânica e consequentemente mais sustentável.
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Resumo: A aqüicultura brasileira é uma atividade agropecuária estratégica para a
geração de emprego, renda e produção de alimentos de alta qualidade nos sistemas
de produção do tipo familiar. A região Oeste do Paraná concentra um elevado
número de produtores que trabalham com tilápia, carpa, bagre e pacu. Pesquisas
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recentes tem mostrado bons resultados na elaboração de produtos a base de peixes
como: patês, quibes, almôndegas, hamburgers, empanados, farinhas, sopas,
salsichas entre outros. Também o enlatamento de filés, bem como peixe inteiro tem
se mostrado viável. O pescado apresenta um alto valor nutricional, é rico em
proteínas, ácidos graxos, minerais e vitaminas indispensáveis para um bom
desenvolvimento de crianças. Com base na legislação do Paraná e Federal 11.947
de 16 de junho de 2009, que facilitam a aquisição dos produtos a base de peixe da
agricultura familiar, propomos o PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DE
PRODUÇÃO DE PRODUTOS PROCESSADOS A BASE DE PEIXE PARA
INCLUSÃO NA MERENDA ESCOLAR, sustentado pelos seguintes projetos:
Adequação técnica e ambiental dos sistemas familiares de produção aquícolas;
Capacitação de Agricultores e Merendeiras no Processamento e Acondicionamento
dos produtos do peixe; e Comercialização dos produtos a base de peixe para
merenda escolar dos municípios abrangidos pelo programa.

Contexto da Ação

A redução da margem de lucro dos produtos agrícolas tem como causa
principal, o aumento acentuado dos custos de produção e a forma de apresentação
e comercialização dos produtos. Orientados por tais dados, a previsão da
permanência do trabalhador rural em pequenas propriedades está se tornando cada
vez mais difícil.
Com intuito de conciliar produção, beneficiamento e a comercialização do
pescado, de baixo valor comercial, e consequentemente viabilizar muitas
propriedades rurais familiares na região de abrangência do programa, é necessário
a capacitação de agricultores e merendeiras, bem como a organização de uma
estrutura de comercialização que facilite aquisição dos produtos por parte das
escolas, para disponibilizar alimentos de alta qualidade para os estudantes.
Para que os agricultores obtenham um lucro satisfatório com a venda de seus
produtos é necessário que estes realizem, no mínimo, algumas etapas do
processamento, ou, se possível, o processamento por inteiro. Caso contrário, o setor
produtivo será o menos vantajoso do sistema agroalimentar.
Uma das causas dos baixos preços de venda da produção agrícola, é que ela
é oferecida ao mercado, 'in natura', tal como é produzida, sem nenhum processo de
beneficiamento, isto é, sem limpar, lavar, debulhar, classificar, secar, processar,
transformar, moer, envasar, entre outros.
São muitas as vantagens que o agricultor poderá obter quando da realização
do processamento de seus produtos: emprego da mão-de-obra excedente quando
for o caso; aproveitamento da produção excedente nas épocas de safra;
conservação dos produtos por mais tempo para consumi-los ou para vendê-los nas
épocas em que os preços forem favoráveis; redução de perdas; incorporação de
valor; alongamento do período de comercialização.

Grande parte dos agricultores busca a comercialização com os pequenos
comércios locais porque a escala de produção é pequena e há facilidades de
negociação, pois estes estabelecimentos são menos exigentes em relação à
legislação sanitária em vigor e às embalagens. Mas, mesmo nesses pequenos
comércios, há exigências de periodicidade de entrega e qualidade e, quando isso
não pode ser garantido, preferem importar os produtos de outras regiões, para não
deixarem de atender seus consumidores. Entretanto, esses agricultores
complementam a comercialização de seus produtos por meio das feiras e vendas
em domicílio.
Com a entrada de novas atividades, principalmente aquelas que prevêem a
transformação do produto dentro da unidade de produção, as mulheres estão
assumindo gradualmente maiores responsabilidades nas atividades voltadas ao
comércio (Moura, apud KIYOTA).
Algumas atividades, antes centralizadas pelas mulheres, por serem
ambientadas na cozinha, como pães, bolachas e cucas, quando começam a trazer
retornos econômicos significativos para a família, recebem também trabalho
masculino, pois quando a atividade começa a centralizar a renda familiar, o “chefe”
tem que se inserir no seu processamento (Paulilo & Ribeiro apud KIYOTA, 1999).
Estes processos de integração vertical, com a transformação da produção,
estimulam os agricultores para a possibilidade de gerar um maior valor e reter esse
valor na unidade produtiva, sem transferi-lo a outros agentes. Além de obter maior
autonomia no ciclo produtivo, não depender de variações climáticas, diversificar o
risco, manter maior número de membros da família na unidade, entre outros fatores.
A participação do agricultor nos diferentes seguimentos de uma cadeia de
produção, faz com que o produtor se aproxime dos consumidores, promovendo um
aprendizado que propicia a melhora gradativa da qualidade de seu produto, das
ações econômicas da família e da comunidade e, por conseqüência, fortalece o
grupo social e gera riqueza no local e na região.
Quando a reciprocidade é fortalecida pela participação dos agricultores em
associações ou entidades representativas, eles têm maior preparo para participar de
uma coletividade. À medida que esta coletividade se fortalece, crescem as
possibilidades da formação de uma rede regional. A profissionalização dos grupos e
o saber organizacional se disseminam gerando saber para inter-relações mais
complexas, permitindo que as próprias lideranças desses agricultores se capacitem
para a gestão de sistemas de comercialização e marketing. A consolidação dessa
rede garante a permanência de um ator social, político e econômico numa
determinada região com chances crescentes de ocupar espaços no processo de
desenvolvimento.
Os agricultores familiares estão em busca de sua autonomia. A integração
vertical é conseqüência das estratégias de controle dos focos de dependência em
relação a outros agentes da sociedade. A comercialização de seus produtos é uma
forma de valorizar o produto do trabalho de sua família e do seu grupo social,
mostrando ao consumidor, com orgulho, que aquele produto é uma parte de sua
história, uma parte da vida de sua família. Assim, ele busca alcançar o seu papel de

sujeito nesse processo, adquirindo, conseqüentemente, um maior poder de
contraposição ao modelo excludente.
O conhecimento da realidade regional, adquiridos através do projeto “Sistema
de produção de produtos processados com peixe para inclusão na merenda escolar”
do Programa Universidade sem Fronteiras, SETI-PR, desenvolvido no período de
2009 a 2011, permitem avaliar, de forma preliminar, o potencial de produção de
peixes na região, para fins de planejamento da introdução de produtos de peixe na
merenda escolar.
A análise dos dados da estrutura de tanques e viveiros, bem como da
disponibilidade de mão-de-obra e de equipamentos auxiliares, permite concluir que
há um efetivo potencial de produção de peixes, que no momento não está sendo
devidamente explorado por questões econômicas, de infraestrutura de
processamento e comercialização.
As tecnologias de produção de peixes hoje estão bastante desenvolvidas,
como mostram autores como FURTADO (1995), KUBTIZA (2000), ZIMMERMAN et
al. (2001), BALDISSEROTTO (2002) e EL-SAYED (2006), e a adoção destas
técnicas poderá aumentar a produtividade e renda dos produtores. Ao mesmo
tempo, as entrevistas com os produtores demonstraram que a maioria dos mesmos
tem interesse em reativar a produção de peixes, caso seja viabilizado um canal de
comercialização para absorção da produção. Por parte das prefeituras municipais,
também há interesse em introduzir produtos de peixe na merenda escolar, tendo em
vista o disposto na Lei Federal 11.947, que trata da aquisição de produtos para a
alimentação escolar. Pela nova lei, pelo menos 30% dos produtos adquiridos para
alimentar os estudantes com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) deve vir da agricultura familiar.
A compra também fica dispensada de licitação, desde que os preços sejam
compatíveis com os do mercado local e os produtos atendam normas de qualidade.
Assim, a disponibilidade de uma base georreferenciada atual, elaborada e
gerenciada apenas com o uso de software livre, passa a ser uma importante
ferramenta de gestão. E, apesar de ter sido elaborada e testada com foco na
produção de peixes, a mesma base de informações georreferenciadas pode ser
modificada e ampliada para incluir outros produtos da agricultura familiar. A
localização geoespacial da produção, devidamente quantificada, com certeza irá
permitir aos gestores municipais um melhor conhecimento da realidade de produção
familiar do município. Esse conhecimento permitirá otimizar a logística de
abastecimento das escolas com produtos da agricultura familiar, principalmente no
que se refere à gestão da produção, naturalmente dispersa no município e ao
transporte dos produtos para as escolas.
Sendo o Poseidon Linux uma solução livre e baseada em padrões abertos,
sua utilização é possível sem restrições devido a custos de licenças. A massificação
de seu uso na gestão de informações georreferenciadas depende apenas da
divulgação desta poderosa plataforma livre de geoprocessamento e da qualificação
dos gestores e usuários.
A base de conhecimentos da equipe proponente do programa, se construiu

em projetos semelhantes já desenvolvidos e citados nesta proposta. Exemplo disso,
são os produtos elaborados pela equipe e que foram testados e aprovados pelos
estudantes na merenda escolar no município de Marechal Cândido Rondon-PR. O
resultado do teste de análise sensorial realizada na escola Oswino Weirich no jardim
Higienópolis em Marechal Cândido Rondon, no dia 09 de novembro de 2009, no
período matutino a partir das 9h00. Onde alunos entre 4 e 13 anos avaliaram o
produto através de fichas com personagens da Turma da Mônica. Para os meninos
foram entregues fichas com o personagem Cebolinha e para as meninas fichas com
a personagem Mônica, onde haviam cinco níveis de aceitação: gostei muitíssimo,
gostei muito, tanto faz, não gostei e não gostei mesmo. Foram oferecidas
inicialmente duas almôndegas para cada criança, onde estas poderiam requerer a
quantia desejada.
Alguns estudantes requereram mais de cinco unidades do produto. Os
resultados mostraram-se satisfatórios em que 57% dos estudantes apresentaram
nível de aceitação máxima.

Público Alvo
Pretende-se atingir um público de 40 educadoras nutricionais previamente
selecionadas pelas prefeituras dos municípios (secretaria da educação) para
treinamento em processamento de peixe e aproximadamente 150 aquicultores
familiares e pescadores artesanais que vão comercializar o peixe produzido na
propriedade.
Metodologia
1-) Confecção de material didático (impresso, digital, etc.) para a capacitação dos
produtores e educadoras nutricionais para a preparação dos produtos a base de
pescado;
2-) Capacitação das educadoras nutricionais para a preparação dos produtos já
semi-prontos (congelados) e/ enlatados e boas práticas de fabricação (BPF) através
de cursos práticos e teóricos;
3-) Capacitação de produtores sobre as boas práticas de fabricação (BPF) através
de cursos práticos e teóricos.
Análise e Discussão
O projeto se iniciou há pouco tempo, mas já temos resultados dos projetos
que antecederam este e como resultado obtiveram a capacitação de merendeiras e
produtores, inserção de produtos à base de pescado em Marechal Cândido Rondon.
Conclusões
Este projeto é muito importante para a continuidade da implementação do
pescado da alimentação escolar na região oeste do Paraná. Que poderá servir de
modelo para replicação deste tipo de projeto nas mais diversas regiões do Paraná e

do país que apresentem produtores rurais familiares ou pescadores artesanais com
necessidade de aumento de geração de emprego e renda.
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RESUMO
A demanda regional por estruturas de armazenamento de grãos impõe a construção de
grandes silos metálicos e o dimensionamento de tais estruturas é feito atualmente com base em
normas internacionais, visto que o Brasil não conta ainda com uma normatização. Na projeção e
dimensionamento de silos, a obtenção de características feitas através de ensaios especiais,
denominados ensaios de cisalhamento direto, realizados com amostras dos grãos a serem
armazenados, determina algumas propriedades dos grãos e o comportamento dos mesmos em
fluxo nos silos. Há uma variação nas características física- químicas entre os diferentes tipos de
grãos e entre as diferentes regiões onde são produzidos, advindo daí a necessidade de
realização dos ensaios de caracterização dos grãos da região Oeste do Paraná.
Assim, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de se avaliar, por meio de ensaios
de caracterização, as propriedades físicas de grãos da região Oeste do Paraná. Pois, se fazem
necessários maiores estudos sobre o tema, para que, com base nestes, seja possível a redação
de um texto que normalize os projetos e os cálculos estruturais dos silos através das
propriedades físicos- químicas de grãos.
INTRODUÇÃO
O setor agrícola brasileiro vem contribuindo para o crescimento econômico e a ela são
delegadas importantes tarefas, como, por meio do aumento da produção e da produtividade,
ofertar alimentos e matérias- primas para o mercado interno; gerar excedentes para a importação,
ampliando a disponibilidade de divisas; transferir mão-de- obra para outros setores da economia;
fornecer recursos para esses setores; e consumir bens produzidos no setor industrial.
Em países populosos e com grandes extensões territoriais como o Brasil, deve-se priorizar
a regularidade do abastecimento de alimentos e matérias-primas agrícolas que fazem parte do
consumo diário da população, adequando os preços à demanda de todas as classes de renda. A
dependência de fontes instáveis, como por exemplo, o tempo, estabelece insegurança na oferta
de produtos agrícolas, cria variabilidade de preços e torna-se intolerável para a população de
baixa renda.
O sistema de armazenagem é um dos componentes da política agrícola cuja finalidade
principal é garantir o fluxo de abastecimento constante, proporcionando maior estabilidade de
preços e mercado.
Apesar da expressiva produção de grãos, a rede armazenadora brasileira é extremamente
deficiente tanto em relação à sua distribuição espacial quanto à modalidade de manuseio da
produção agrícola. Através da análise dos dados da capacidade estática de armazenagem

cadastrada no sistema CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento Brasileiro -, obtém-se
uma noção da capacidade de armazenamento dos grãos.

Figura1. Tabela da capacidade estática de armazenagem cadastrada na região sul.

A modernização da agricultura brasileira contou com acentuada participação do Estado.
Esse processo teve inicio a partir dos anos 30, mas somente no período que se estende dos anos
60 ao final dos anos 70 foi verificado aprofundamento maior nas transformações do setor.
Em 1956, visando promover o estabelecimento de um sistema coordenador de armazéns e
silos capaz de fazer face às questões de infraestrutura, foi criada a Comissão Brasileira de
Armazéns e Silos, diretamente vinculada à presidência da república.
O crescimento da produção brasileira de grãos nos últimos anos é um indicador da
necessidade de formular e efetivar uma politica de armazenagem que proporcione ao setor
condições de crescimento e modernização compatíveis às alcançadas pela economia agrícola
nacional. Na figura abaixo é apresentado à estimativa da produção de grãos para as safras de
2010 – 2011 e 2011 – 2012.

Figura 2. Tabela da estimativa da produção de grãos.

É necessário que a rede de armazenagem pertença a um sistema integrado, a fim de
dinamizar a comercialização, reduzir custos e beneficiar os agentes de produção e consumidores.
Porém, há falta de uma estrutura armazenadora bem dimensionada, que garanta um fluxo de
abastecimento uniforme durante o ano, reduzindo assim excessivas flutuações nos preços dos
produtos agrícolas.
O atual sistema de escoamento da safra brasileira prejudica o sistema de armazenagem, e
em razão da estrutura precária dos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário.
Esta situação prejudica principalmente o produtor, que comercializa seu produto, na maioria das
vezes, a preços inferiores ao custo de produção.
Para tornar sua produção agrícola competitiva nos mercados interno e externo, estimular o
incremento da produção e incentivar o investimento em tecnologia, o Brasil deverá modificar o
atual perfil da estrutura de armazenagem, adequando-a as necessidades de oferta e demanda e
incentivando, prioritariamente, a armazenagem na fazenda, juntamente com outras medidas que
tornem as unidades coletoras e intermediárias adequadas ao processo.
Assim, o presente trabalho determina as características das commodites de grãos da
região, sendo elas, trigo, milho e soja, para fim do dimensionamento dos silos, pois, faz-se
necessário estruturar um plano de abastecimento eficiente, com base na guarda e reserva de
alimentos em condições ambientais seguras e apropriadas.
Constituição dos Grãos
Os grãos em real constituem uma das fontes mais ricas em nutrientes, indispensáveis tanto
ao homem como aos animais, e sua disponibilidade para satisfazer as necessidades no momento
desejado foi o que levou muitos especialistas a se aprofundarem no estudo do problema do
armazenamento.
A preservação e conservação das safras agrícolas representam, hoje, uma questão
absolutamente vital. Toda a reserva destinada à alimentação deve ser cuidadosamente
beneficiada e conservada, para que os grãos não sofram alterações de valor alimentício durante o

período de armazenagem. Porém, todos os organismos vivos estão sujeitos a influencia de
fatores físicos, químicos e biológicos do meio em que se encontram.
Como os grãos constituem organismos biologicamente vivos, e sua respiração não é
interrompida pela colheita, prosseguindo durante o armazenamento, permanecendo sujeitos a
pequenas, porém contínuas transformações ocasionadas pelo processo respiratório, logo, a
necessidade de cuidados especiais com o seu armazenamento.
O tamanho e a composição dos grãos também são fatores que influenciam na respiração.
Assim, grãos pequenos respiram com mais intensidade que os grandes. Assim, coo os mais ricos
em albumina, com maior intensidade em relação aos mais carentes.
A respiração, em presença do oxigênio atmosférico, se realiza através do desgaste dos
açúcares e gorduras contidos no grão. A energia consumida na respiração é fornecida pelos
materiais de reserva dos grãos e, sobretudo, pelos açúcares que são oxidados em dióxido de
carbono e vapor d’água. Com efeito, o desprendimento do vapor e a liberação de energia sob
forma de calor durante o processo respiratório, e se realiza através da combustão das reservas.
Os fatores que exercem maiores influencia na qualidade dos grãos, tanto no
armazenamento como na manipulação, são a umidade e a temperatura.
A umidade é considerada o fator mais importante que atua no processo de deterioração de
grãos armazenados. Mantendo-se a umidade em níveis baixos, os demais fatores terão seus
efeitos gradualmente diminuídos: menor ataque de microrganismos e a diminuição da respiração
dos grãos.
A umidade constitui fator básico para o favorecimento da ação enzimática. A respiração
aumenta a intensidade quando a umidade dos grãos é superior a 13% ou quando a umidade
relativa de equilíbrio do ar é superior a 75%. Altos teores de umidade provocam a respiração mais
ativa, e como consequência há perda de vigor pela redução das reservas nutritivas dos grãos,
depreciando- os qualitativamente. Em contrapartida, a ação enzimática se inibe em presença do
anidrido carbônico.
A forma, o tamanho e a textura dos grãos determinam, em parte, a condutibilidade térmica.
Esta condutibilidade é muito baixa, e quando determinada massa de grãos possui uma zona mais
aquecida, este calor se transmitirá de forma muito lenta para as zonas mais frias.
A umidade e a temperatura são fatores independentes, porém correlacionados, pois
quando a temperatura do ar aumenta, sua capacidade de absorção d’água aumenta. Para uma
dada temperatura, a umidade relativa do ar aprisionado entre os grãos vai depender do teor de
umidade destes. Com elevado teor de umidade nos grãos, o ar apresenta elevada umidade
relativa, favorecendo o desenvolvimento de insetos e microrganismos. Estes, devido à atividade
biológica, elevam a temperatura, que, por sua vez, incrementa a atividade respiratória dos grãos.
Em decorrência da respiração, eleva-se a umidade relativa do ar, incentivando a ação de
microrganismos, gerando mais calor. Forma-se, assim, uma reação em cadeia que eleva,
rapidamente, a temperatura da massa, chegando, inclusive, ao ponto de entrar em combustão.
Logo, quanto mais baixa a temperatura e o teor de umidade do meio em que se encerra a
massa de grãos, menos intensa torna-se a respiração, havendo, por conseguinte menor perda de
elementos nutritivos.
Devido à higroscopicidade, ou seja, a capacidade que os grãos possuem de absorver ou
ceder à umidade do ar que os envolve. Proporcionando assim um equilíbrio entre o teor de
umidade do grão e a umidade relativa do ar intersticial.
Devido a esta propriedade, os grãos sofrem modificações em seu tamanho e em sua
superfície. O intumescimento faz com que aumente a espessura, provocando assim maiores
dificuldades nas operações de ensilagem. Com o aumento dos volumes dos grãos, aumenta a
ação das pressões das camadas superiores e a massa ensilada tende a ocupar todo o espaço
intersticial, aglutinando-se em blocos compactos. Nestas condições, existe dificuldade para
escoar o produto pela abertura das células, prejudicando o fluxo de descarga. Este efeito pode
ser atenuado, diminuindo-se a pressão superior, isto é, carregando-se as células de estocagem
até a metade ou dois terços da altura, solução esta que, porém, afeta o rendimento ocupacional e
econômico do silo.
Em recipientes hermeticamente fechados, a umidade relativa do ar é que será influenciada
pela umidade do grão.

O aumento de umidade do grão, em função da absorção e da migração da umidade, é
devido às correntes de convecção que levam a umidade por toda a massa, concentrando-a em
determinados pontos.
Este fenômeno pode causar desastres nas estruturas das células dos silos e paredes de
graneleiros por ações de pressões. O grão quando seco, absorvendo umidade, se expande
proporcionalmente à umidade absorvida, causando um aumento de volume que provoca no
empuxo lateral das paredes.
Quando os grãos são armazenados em épocas de temperaturas elevadas, à noite, quando
esfria, o ar junto das paredes do depósito também esfria e aos poucos vai esfriando os grãos que
se encontram próximos às paredes e após, esfria-se toda a massa contida no compartimento. A
tendência do ar consiste em descer pelas paredes, até o chão, e após penetrar e subir ao centro
da massa de grãos, onde estes e o ar acham-se quentes. Forma-se assim uma corrente de
convecção de baixo para cima.
Caso a armazenagem seja efetuada em épocas de baixas temperaturas, durante o dia,
com o aquecimento provocado pelo sol, o ar quente desce pelo centro da massa de grãos,
transportando a umidade para a parte inferior do depósito e subindo pelas paredes, formando
assim uma corrente de convecção de cima para baixo. A umidade, portanto, concentra-se na
parte inferior.
As coberturas metálicas dos armazéns graneleiros com grande extensão de superfície de
contato, assim como as paredes das células metálicas, sem isolamento térmico oferecem
condições favoráveis à condensação. Em consequência, originam-se focos de umedecimento na
camada superior e nos contatos laterais, colaboradores para com o aumento de perdas por
deterioração.
As mudanças de ambiente, devidas ao intenso comércio entre países e regiões distintas
constituem possivelmente o grande responsável pela contaminação e propagação de insetos que
infestam os grãos armazenados.
Os grãos são muito maus condutores de calor e sua condutibilidade assemelha-se à dos
isolantes. Devido à grande influência da umidade dos grãos e da temperatura sobre a
condutibilidade calorífica, torna-se quase impossível calcular com segurança o movimento do
calor na parte úmida do grão. Este, por sua vez, possui os poros saturados com certa quantidade
de água e de ar, tornando bastante difícil determinar qual a proporção de cada componente em
cada poro.
Sabe-se que durante a secagem o calor é um dos responsáveis pelo fenômeno de
evaporação, decorrente do intercâmbio mútuo entre calor e o grão. Forma-se uma corrente de ar
na massa de grão, o calor se transporta até a superfície úmida e simultaneamente a água se
transfere do interior do grão para a periferia, quando, devido à diferença de pressão com o meio,
ela é eliminada em estado de vapor. A transferência de calor consiste, pois, na difusão das
moléculas mais quentes para as mais frias.
Impõem- se certas temperaturas de secagem para que os grãos não sofram aquecimento
em demasia e, em muitos casos, cozimento. Os limites máximos de temperatura são
estabelecidos em função da umidade e da natureza dos grãos.
Pois, o ar quando forçado a passar através dos grãos, encontra resistência para fluir. Está
resistência pode ser muito baixa ou alcançar valores muito elevados que são determinados de
acordo com o tipo de grãos, espessura do tegumento, teor de umidade e fluxo de ar. À resistência
oferecida pelos grãos denomina-se pressão estática.
Os principais fatores que influem no desenvolvimento dos insetos são os mesmos que
atuam no caso dos microrganismos: a umidade relativa do ar e a temperatura. Desenvolvem-se
plenamente em temperaturas entre 23 e 25C. Quando a umidade da massa de grãos se acha em
torno de 12 a 15%, os danos provenientes da infestação se reduzem de madeira sensível.
Os insetos, além de causarem danos aos grãos armazenados, desvalorizando-os
comercialmente pela destruição do germe do grão causando a consequente produção de farinhas
de má qualidade para a panificação, podem alguns deles, tais como a Plodia interpunctella,
Rhizopertha Dominica e Tenebroides mauritanicus, danificar o equipamento dos silos e armazéns
na falta de grãos.

Segundo Cabral, a infestação é maior nas proximidades das paredes onde o produto se
acha depositado e na camada superficial da massa ou da sacaria.
O manuseio, o transporte e armazenamento a granel constituem tendência geral no mundo
de hoje. A ação integrada neste sentido, desde a colheita até o embarque final, principalmente
das grandes produções, resulta um dos fatores que aceleram o processo de escoamento das
safras.
Em virtude de o crescimento das produções, principalmente de trigo e soja, sujas safras se
sucedem a cada seis meses, exige-se em estado crescente maior rapidez de escoamento a fim
de evitar congestionamento dos meios de transporte. É óbvio que não apenas o transporte da
produção deva se inteiramente a granel, mas também o armazenamento a granel se recomenda
como fator importante em benefício do abastecimento nacional.
Novas técnicas de cultivo, melhoramentos vitais, pesquisas de solos e fertilizantes visando
maior produtividade do meio agrícola, a tudo isso deve sempre associar-se o aprimoramento das
instalações e métodos de guarda e conservação dos produtos extraídos deste meio. De nada
adiantam altas produções, se seguidas de elevadas perdas no armazenamento ou por falta dele.
Os grãos carentes de endosperma quando na maturidade são denominados
exalbuminosos, sendo normal nas plantas dicotiledôneas. Por outro lado, os grãos que
apresentam endosperma quando maduros são chamados albuminosos, este fenômeno
comumente ocorre nas monocotiledôneas e neste caso o embrião ocupa, no interior do grão, uma
porção bem menor em relação ao endosperma.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi conduzido no laboratório de Geotécnica, pertencente ao Centro de
Ciências Exatas e Tecnológicas localizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
A revisão bibliográfica foi baseada em teses e dissertações que abordavam ao tema e
principalmente em bibliografias que relatavam estudos sobre o atual sistema de armazenagem e
o seu dimensionamento. Em conjunto, houve o estudo do estado da arte da resistência ao
cisalhamento direto e de ensaios Jenike. Sendo assim, os estudos foram conduzidos com o
objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre as propriedades e o comportamento mecânico de
grãos em unidades de armazenamento.
Simultaneamente a revisão bibliográfica, foram coletados os grãos de trigo, de soja e de
milho da região de Cascavel, sendo que estes foram cedidos no dia 22 de março de 2012, pela
Plantar Comércio de Insumos Ltda., e assim houve inicio da realização dos ensaios de
caracterização. Abaixo constam os ensaios que devem ser realizados com o aprofundamento do
projeto.
Tamanho e forma dos grãos
As características físicas como forma, tamanho, volume, área superficial, cor e aparência
são importantes em problemas associados ao dimensionamento de projetos de equipamentos
específicos ao manuseio de grãos, logo a caracterização da matéria- prima permite um melhor
aproveitamento industrial.
O tamanho e a forma são características especificas de cada produto, definidas
geneticamente, que podem ser influenciadas pelo ambiente durante e após o período de sua
formação e que influência as demais propriedades físicas do produto.
Para a determinação do tamanho dos grãos foi estabelecido à curva granulométrica dos
grãos, segundo metodologia preconizada pela NBR 7181 (ABNT, 2004a). Sendo assim, obtevese a seguinte tabela para cada porção de grãos analisados.
Análise da frequência absoluta nos grãos de soja para determinação da curva
granulométrica
Peneira (mm)
Massa retida de grãos (g)
Frequência absoluta (%)
9,50
0,00
0,00
8,00
0,51
0,36
6,30
64,50
42, 07
4,75
138,37
98,84

2,36
Fundo

138,94
140,00

99,24
100,00

Figura 3. Tabela de frequência absoluta nos grãos de soja.

Análise da frequência absoluta nos grãos de milho para determinação da curva
granulométrica
Peneira (mm)
Massa retida de grãos (g)
Frequência absoluta (%)
9,50
2,54
2,12
8,00
54,52
45,43
6,30
114,57
95,48
4,75
118,84
99,03
2,36
119,44
99,53
Fundo
120,00
100,00
Figura 4. Tabela de frequência absoluta nos grãos de milho.

Análise da frequência absoluta nos grãos de trigo para determinação da curva
granulométrica
Peneira (mm)
Massa retida de grãos (g)
Frequência absoluta (%)
6,30
0,00
0,00
5,60
0,14
0,14
4,75
0,20
0,20
2,36
98,70
98,70
1,70
99,76
99,76
Fundo
100,00
100,00
Figura 5. Tabela de frequência absoluta nos grãos de trigo.

Peso específico
Para o cálculo da capacidade estática de uma unidade armazenadora, devemos conhecer
o peso específico aparente. Este é considerado a razão existente entre a massa de grãos contida
em um determinado volume ocupado. É apresentado em toneladas por metro cúbico ou quilos
por metro cúbico. A determinação do peso específico foi realizada segundo metodologia
preconizada pela NBR 10838 (ABNT, 1988).
O resultado encontrado para o peso específico da soja foi de 7,14 kN/m³, para os grãos de
trigo o resultado obtido foi de 7,61 kN/m³, e para os grãos de milho o peso específico determinado
foi de 8,12 kN/m³.
Ângulo de repouso
Pode ser definido como o ângulo máximo do talude formado pelos grãos em relação a
horizontal e é altamente influenciado pelo teor de umidade, pelo tamanho, pela forma e pela
constituição externa do grão. O conhecimento do valor do ângulo de repouso dos grãos é
importante para a determinação da capacidade estática dos silos, da capacidade de correias
transportadoras e do dimensionamento de moegas, dutos e rampas de descarga de grãos.
Os ângulos de repouso das amostras de soja, trigo e milho foram determinados, utilizando
um recipiente de madeira, na forma de um paralelepípedo, dotado de uma porta lateral deslizante,
esquematizado na Figura 6. Cada qualidade de grão foi acomodada em um vasilhame de
plástico, era revirado de uma só vez no recipiente de madeira. A borda do vasilhame era, sempre,
apoiada na parte superior do recipiente, para garantir uma mesma altura de queda do produto.
Após o preenchimento do recipiente com os grãos, até uma altura h, abria-se a porta lateral e o
ângulo de repouso, era determinado. As determinações do ângulo de repouso das amostras
foram realizadas em três repetições.

Figura 6. Esquema do dispositivo usado na determinação do ângulo de repouso.

Figura 7. Representação esquemática do ângulo de repouso.

Através da determinação do ângulo de repouso obteve-se os seguintes resultados, para os
grãos de soja o resultado obtido foi de 33,27º, para os grãos de trigo 29,30º e para os grãos de
milho, 33,24º.
2.1.1

Ângulo de repouso e ângulo de atrito interno

O ângulo de repouso pode ser medido em um monte de produto granular ou pulverulento
formado pelo seu basculamento sobre uma superfície plana. Este somente estará em equilíbrio
se os grãos menos estáveis situados na superfície da pilha estiverem em equilíbrio estático.
Desta forma, o ângulo formado pela superfície livre da pilha com o plano horizontal é o ângulo de
repouso do material, definido pelos grãos menos estáveis e não confinados situados próximos à
superfície da pilha. Este corresponderia ao ângulo de atrito interno para o caso de pressões de
confinamento praticamente nulas, ou ainda, ao ângulo de atrito interno do produto depositado
num estado extremamente solto (DALBELLO, OLIVEIRA & BENEDETTI, 1994).
O ângulo de atrito interno refere-se às condições internas do maciço, dependendo do
nível de pressões médias aplicado a todos os grãos do maciço. O aumento das pressões de
confinamento irá tornar o maciço mais denso (com menor índice de vazios). Dessa forma o
ângulo de atrito interno aumenta com o peso específico do maciço ou com a diminuição do índice
de vazios e, portanto, o ângulo de atrito interno tende a ser maior que o ângulo de repouso. Um
sólido em um recipiente é solicitado por pressões que causam consolidação e fornece resistência
ao mesmo. As pressões mais importantes ocorrem durante o fluxo do sólido, ou durante a
deformação contínua acima do seu limite elástico (CALIL JR., 1990).
Como explicado, a linha que tangencia os círculos é chamada de lugar geométrico de
deslizamento e o ângulo que forma com o eixo  é chamado de ângulo de atrito interno i. Já a

linha tangente ao maior círculo de Mohr e passando pela origem é chamada de lugar geométrico
de deslizamento efetivo e o ângulo que forma com o eixo σ é chamado de ângulo de atrito interno
efetivo e.
O ângulo de atrito interno i é definido como a inclinação local do lugar geométrico dos
estados de deslizamento. Devido à inclinação do lugar geométrico de deslizamento seguir a
forma curva ao invés de reta, o ângulo de atrito interno varia ao longo do lugar geométrico de
deslizamento. Para a maioria das aplicações é suficiente um ângulo de atrito interno. Neste caso,
o ângulo de atrito interno é definido pela inclinação do lugar geométrico de deslizamento
linearizado. A linearização do lugar geométrico de deslizamento resulta da tangente comum a
ambos os círculos de tensões de Mohr mostrados na Figura 8. Cabe salientar, que para produtos
de fluxo livre o lugar geométrico de deslizamento passa pela origem, portanto, i = e.
Se forem esperadas influências causadas por temperatura, umidade e período de
armazenamento, então os ensaios de cisalhamento devem ser realizados de acordo com estas
condições. Para a medição do efeito da consolidação com o tempo pode-se usar a célula de
cisalhamento de Jenike com o auxílio da bancada de consolidação.
Após a obtenção do estado de fluxo estável e pré-cisalhamento, a amostra é armazenada
por um determinado tempo t sob tensão normal  = 1. Posteriormente, a amostra é cisalhada por
uma tensão normal (s < pre) da mesma maneira que aquelas usadas para determinar um ponto
sobre o lugar geométrico de deslizamento mostrado na Figura 7. Os produtos ganham resistência
com o tempo de armazenamento, adquirem maior resistência ao cisalhamento, portanto no
diagrama  versus , o lugar geométrico de deslizamento com o tempo fica acima do lugar
geométrico de deslizamento (GOMES, 2000a).
2.1.2

Ângulo efetivo de atrito interno

A determinação das propriedades dos materiais armazenados depende do conhecimento
do lugar geométrico (YL) de deslizamento determinados pela relação entre a tensão de
cisalhamento e a tensão normal para o produto armazenado. Do gráfico (Figura 9), pode-se
determinar o ângulo de atrito interno, formado pela reta do lugar geométrico e a horizontal. O
ângulo efetivo de atrito interno é formado com a horizontal a partir de uma linha entre a origem e
P, (tangente ao YL no semicírculo de Mohr da maior tensão de consolidação - Figura 9). O ângulo
efetivo de atrito interno, e, é obtido de forma igual ao ângulo de atrito interno, i, quando se
considera o produto de fluxo livre. Tal observação conduz a dimensionamentos mais adequados
nos projetos de silos que apresentam tremonhas, para este tipo de produto. Devido às condições
de geometria do fundo, as tensões impostas ao produto armazenado são alteradas, exigindo uma
análise mais detalhada de sua magnitude e distribuição.
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Figura 9 Representação gráfica do efetivo ângulo de atrito.

Fonte: Freitas (2001).

2.1.3

Ângulo de atrito com a parede

A determinação do atrito do produto armazenado com a parede também pode ser obtida
usando o aparelho de Jenike. Neste caso, a base da célula de cisalhamento é substituída por
uma amostra do material de parede que será avaliado (Figura 10) e define-se o lugar geométrico
da parede para uma série de pressões de consolidação. A força de cisalhamento ou a tensão de
cisalhamento w que são necessárias para mover a célula de cisalhamento com o produto
armazenado através do material da parede são medidas sob diferentes tensões normais σ w
(TEIXEIRA, 2006).

Figura 10 Determinação do atrito com a parede na célula de Jenike.

Fonte: Teixeira (2006).

O lugar geométrico é desenhado no mesmo gráfico do YL e o seu ponto de interseção
determinado com o círculo de Mohr de maior consolidação, (Figura 11). O YL da parede é então
desenhado no mesmo diagrama do YL e seu ponto de intersecção determinado com o círculo de
Mohr de maior consolidação. O ponto mais alto da intersecção é escolhido. O ângulo da linha reta
deste ponto, através da origem, é o ângulo de atrito com a parede w para esta particular tensão
de consolidação. Os ensaios são repetidos para outras tensões de consolidação (TEIXEIRA,
2006).

Figura 11 Lugar geométrico de deslizamento da parede e i com a parede.

Fonte: Freitas (2001).

Segundo FREITAS (2001) o lugar geométrico de deslizamento na parede, WYL, para
produtos de fluxo livre, pode ser obtido por uma linha direta que passa pela origem, como
mostrado pela linha a na Figura 12(a). No caso de produtos coesivos, o WYL é uma linha direta
com uma ordenada cw, como ilustrado pela linha b. Em alguns casos, a combinação da parede e
o produto não segue exatamente este conceito ideal e um WYL um pouco curvado é obtido, como
dado pela linha c. O ângulo de inclinação da reta que define o lugar geométrico de deslizamento
da parede é denominado ângulo de atrito do produto com a parede, w.
No caso das linhas a e b, um valor constante pode ser obtido do ângulo entre o WYL e o
eixo das pressões normais . Para materiais correspondentes à linha c, em que a relação w /w
=tanw não é uma constante, mas depende do nível de tensão normal, pode-se definir como
ângulo de atrito aquele da inclinação da linha que passa pela origem e pelo ponto de interesse no
WYL para uma dada condição de consolidação, ’w, indicado na Figura 12(b). Esta definição tem
a vantagem principal que, em todos os casos, a real relação entre a tensão de cisalhamento e a
tensão normal ao longo da parede é obtida (FREITAS, 2001).

Figura 12 Lugar geométrico de deslizamento do produto com a parede.

Fonte: Freitas (2001).

Em alguns casos é possível que, devido à coesão, o ângulo de atrito com a parede seja
maior que o do ângulo de atrito interno i, como definido anteriormente. Isto acontece quando
uma fina camada de material gruda na parede e o deslizamento acontece ao longo desta
camada. Esta situação é chamada de superfície rugosa. Para estes casos, Jenike (1970), citado
por SILVA et al. (2003), sugere tomar o ângulo de atrito com a parede um pouco menor que o
ângulo de atrito interno, devido ao alisamento da camada estática aderida, Figura 12(b). Isto
implica que tanw=seni, e a situação de tensão como determinada para o ponto de topo do
círculo de Mohr é correspondente a um plano de deformação máxima.
Se os pares de valores medidos (σw,w) são plotados num diagrama, w versus σw (Figura
13), então o resultado da união dos pontos medidos fornece o lugar geométrico de deslizamento
com a parede. O ângulo de atrito com a parede w resulta da inclinação do lugar geométrico de
deslizamento com a parede com o eixo σ. Pode ser determinado pela relação da equação (20).
w  arctg

w
w

(20)

Este parâmetro é de grande importância para o cálculo das pressões, devendo se
considerado para todas as condições desfavoráveis como umidade, corrosão, abrasão,
revestimento da superfície. Nos cálculos de pressão é tomado o menor valor do ângulo
determinado nos ensaios, também conhecido como o limite inferior do ângulo de atrito interno
com a parede (GOMES, 2000a). Tal confirmação é feita por Schwedes (1983) citado por ALVES
(2001), que sugere a adoção do coeficiente de atrito com a parede considerando um intervalo de
variação a partir dos limites inferior e superior obtidos em ensaios.

Figura 13 Lugar geométrico de deslizamento com a parede.

Fonte: Gomes (2000a).

Outros ensaios também indicam a variabilidade do fator. CALIL JR. (1984) determinou a
partir de dados experimentais de pressão obtidos em um modelo de silo, os ângulos de atrito
interno e os ângulos de atrito do produto armazenado com a parede e analisou sua variação em
função da relação entre a altura do produto armazenado e o lado da seção transversal do modelo.
Dessa análise, concluiu que, para as relações altura/lado 3,0 e 1,5 há discrepâncias na
determinação das cargas em silos. Neste intervalo segundo o autor, os ângulos passam de um
valor constante para uma variação linear e, à medida que diminui o valor do ângulo de atrito
interno, aumenta o valor do ângulo de atrito com a parede. Afirmou que a anomalia observada
nos ensaios mostra o erro de utilização da fórmula de Janssen no cálculo de silos com relação
altura/lado pequena.
Muitos autores relatam que a grande variabilidade ocorrida nos valores se deve aos
equipamentos utilizados para a determinação tanto que sugerem novos métodos. Haaker (1990)
citado por SILVA et al. (2003), propôs um novo tipo de equipamento para a determinação do
coeficiente de atrito com a parede onde fatores tais como velocidade de deslizamento, pressão
normal, temperatura, presença de vibrações e comportamento do atrito são considerados. Dos
valores medidos com esse equipamento, pôde concluir que o coeficiente de atrito com a parede
para certa combinação produto/parede não é um valor único e pode depender fortemente da
velocidade de deslizamento e em menor proporção da pressão normal. O coeficiente pode mudar
significativamente com o tempo devido à variação das características das paredes, causada pela
ação do deslizamento do produto.
Gravidade específica
A gravidade específica é a relação entre a massa da substância e a massa de igual volume
de água, a uma temperatura padrão.
Para a determinação da gravidade específica, ou seja, o peso específico das partículas foi
utilizado método do balão volumétrico, segundo metodologia preconizada pela NBR 6508 (ABNT,
2004b), pela qual se obteve os seguintes resultados, gravidade específica da soja, 1.1795g/cm³,
do trigo, 1,3052 g/cm³ e do milho 1,2246 g/cm³.
2.1.4

Peso específico

O peso específico (γ) é definido como a quantidade de massa de partículas sólidas
dividida pelo seu volume total e multiplicado pela aceleração da gravidade (g = 9,81 m.s-2).
Segundo TEIXEIRA (2006) as normas internacionais recomendam que os valores sejam
aplicados em função dos valores determinados em laboratórios e considerando sua variação
devem ser tomados valores inferiores e superiores. Quando não é possível sua determinação
sugere-se a utilização dos valores multiplicados por 0,75 e 1,25 do valor tabelado.
Algumas pesquisas mostram variações destes valores, observadas em função da
manipulação dos produtos e a influência da compressibilidade dos sólidos armazenados em silos.
Nestes estudos, observou-se que, embora os métodos de cálculo utilizados, tais como os de
Janssen e outros similares, não levem em consideração essa influência, a maioria dos produtos
sólidos é relativamente compressível, afetando significativamente os parâmetros de projeto. As

Normas Americana e Alemã omitem análises resultantes da compressibilidade do produto
armazenado, o que levou a concluir que o uso desses métodos, especialmente nos casos de
produtos fofos com alta compressibilidade ou alto grau de consolidação, resultam em valores
incorretos de tensões. A compressibilidade deve ser considerada no projeto de um silo tendo em
vista os efeitos que pode causar no comportamento da estrutura (GOMES, 2000a).
Recentes pesquisas demonstram que o peso específico do produto armazenado em um
silo é função da sua umidade, das sobrepressões que ocorrem no silo, do tempo de
armazenamento, da taxa de carregamento, do modo de carregamento e da altura de queda do
produto. Ficou constatado que os valores reais desse parâmetro em geral divergem dos
estabelecidos por normas, recomendando um aumento médio de 6% sobre os valores
observados (CFBC,1983).
O peso específico do produto é muito simples de ser obtido com o aparelho de Jenike,
sendo que após o ensaio, pesa-se toda a célula, isto é, a célula mais o produto, subtrai-se o peso
próprio da célula e divide-se a diferença pelo volume conhecido da célula.
Ensaios de cisalhamento direto
Posteriores aos ensaios de caracterização dos grãos de trigo, milho e soja, devem ser feito
os ensaios de cisalhamento direto.
Sendo assim, a determinação deve ser feita por ensaios de resistência mecânica na
prensa de cisalhamento direto, sobre amostras de 100 mm de diâmetro e 20 mm de espessura,
sob quatro tensões confinantes (25, 50, 100 e 200 kPa, na condição de umidade natural dos
grãos). Os procedimentos serão conforme preconizado por DAS (2007), e serão realizados no
equipamento denominado DIRECT-RESIDUAL SHEAR MACHINE, do fabricante GEOTEST
Instrument Corp. modelo S2215A, USA. Na Figura 7 é mostrado o equipamento, implantado no
GEOTEC – Laboratório de GEOTECNIA da UNIOESTE, campus Cascavel.

Figura 7. Equipamento para ensaios de cisalhamento em materiais granulares.

A obtenção dos dados experimentais será feita por um sistema automatizado de aquisição
de dados, conforme mostrado na Figura 8.

Figura 8. Sistema automatizado de aquisição de dados.

2.1.5

Resistência ao cisalhamento

A resistência ao cisalhamento pode ser definida como o máximo valor que a tensão
cisalhante pode alcançar ao longo de um plano qualquer no interior do maciço sem que haja
ruptura da estrutura do solo. Como uma grande parte dessa resistência provém do atrito entre as
partículas do solo, ela depende da tensão normal que age sobre este plano (BARROS, 2006).
A lei que determina a resistência ao cisalhamento do solo é o critério de ruptura ou de
plastificação do material, trata-se de um modelo matemático aproximado que relaciona a
resistência ao estado de tensão atuante. No caso dos solos, o critério mais amplamente utilizado
é o critério de Mohr-Coulomb, que estabelece uma relação entre a resistência ao cisalhamento e
a tensão normal (), assumindo que a envoltória de resistência ao cisalhamento do solo tem a
forma de uma reta dada pela equação (1).
  c  .tagi

(1)

na qual  é a resistência ao cisalhamento, c é chamada de coesão.
A coesão e o ângulo de atrito interno (i) são os parâmetros da resistência ao
cisalhamento do solo, esta determinação pode ser feita por ensaios de laboratório, como o ensaio
de cisalhamento direto e o ensaio de compressão triaxial, podem também ser estimados a partir
de ensaios de campo, ou mesmo a partir de outras características do material.
É importante notar que c e i não são parâmetros intrínsecos do solo, mas parâmetros do
modelo adotado como critério de ruptura. Além disso, o valor desses parâmetros depende de
outros fatores, como teor de umidade, velocidade e forma de carregamento e condições de
drenagem. Estes valores podem, inclusive, variar com o tempo, o que leva à conclusão de que o
valor do empuxo também pode variar com o tempo (BARROS, 1992). Havendo divergências no
cálculo do cisalhamento de solos coesivos e não coesivos.
Solos não coesivos são representados pelas areias e pedregulhos, também chamados de
solos granulares (BARROS, 2006). A resistência ao cisalhamento desses solos se deve
principalmente ao atrito entre as partículas que os compõem. Assim, a envoltória de resistência
pode ser expressa pela equação (2).
  .tagi

ou seja, a coesão c é nula, e o ângulo de atrito interno é o único parâmetro de resistência.

(2)

Os principais fatores que determinam o ângulo de atrito interno são (XXXX)
1. Compacidade: é o principal fator. Quanto maior a compacidade, maior o esforço necessário
para se romper a estrutura das partículas e, conseqüentemente, maior o valor de i;
2. Granulometria: nas areias bem graduadas as partículas menores ocupam os vazios formados
pelas partículas maiores, conduzindo a um arranjo mais estável, com maior resistência. Além
disso, as areias mais grossas tendem a se dispor naturalmente de forma mais compacta,
devido ao peso próprio de cada partícula. Isto faz com que, em geral, o valor de i seja um
pouco maior nas areias grossas e pedregulhos;
3. Forma das partículas: partículas mais arredondadas oferecem menos resistência do que
partículas mais irregulares. Assim, estas últimas apresentam i maior;
4. Teor de umidade: a umidade do solo tem pequena influência na resistência das areias. Isto se
deve ao fato de a água funcionar como um lubrificante nos contatos entre as partículas,
diminuindo o valor de i.
O comportamento dos solos argilosos no cisalhamento é muito mais complexo do que o
dos solos granulares, isto se deve ao tamanho das partículas que compõem as argilas (partículas
de tamanho menor que 0,002 mm). Nestas condições, a superfície específica, definida como a
relação entre a superfície total de todas as partículas e o volume total dos sólidos, é muito maior
no caso das argilas. Isto faz com que forças de superfície de natureza físico-químicas se tornem
preponderantes no comportamento do solo. Estas forças dependem muito da distância entre as
partículas. Assim, a resistência ao cisalhamento aumenta com o adensamento, quando as
partículas são aproximadas umas das outras por efeito de um carregamento. Quando este
carregamento é retirado, as forças de superfície impedem o retorno das partículas à situação
anterior e surge então a coesão (BARROS, 1994).
A presença de água nos vazios do solo argiloso também influencia muito a sua
resistência. Isto se deve em parte ao fato da água provocar um afastamento entre as partículas,
diminuindo a coesão. Por outro lado, em solos argilosos parcialmente saturados, o efeito da
sucção causada por forças de capilaridade tende a aumentar a coesão.
Outra característica importante ligada à presença de água, que influi no comportamento
dos solos argilosos, é a sua baixa permeabilidade. Enquanto nas areias qualquer excesso de
poro-pressão provocado pelo carregamento se dissipa quase imediatamente, no caso das argilas
esta dissipação é muito mais lenta. Distinguem-se, duas situações extremas: a situação
imediatamente posterior à aplicação da carga, quando pouca ou nenhuma dissipação de poropressão ocorreu, chamada de situação de curto prazo ou não drenada e aquela de longo prazo
ou drenada, após a total dissipação de toda a poro-pressão causada pelo carregamento, sendo
assim o comportamento do solo em cada uma dessas duas condições diferente (MARINHO,
2005).

A envoltória de resistência que representa a situação de curto prazo é denominada
envoltória rápida ou não drenada u. Esta envoltória é utilizada na análise quando se admite que
no campo não ocorreu qualquer dissipação da poro-pressão ocasionada pela carga aplicada
sobre o solo. Além disso, admite-se também que o valor da poro-pressão que age no campo é
semelhante ao que age nos ensaios de resistência e, portanto, não necessita ser determinado.
No caso de solos saturados, a envoltória rápida não apresenta atrito, sendo u = cu, na qual cu é
chamada de coesão não drenada (ALEXANDRE, 2006).
Isto ocorre porque o aumento de pressão confinante não se traduz num aumento da
resistência do solo já que sem drenagem não ocorre adensamento e então o aumento do
confinamento é transferido para a água e se traduz num aumento igual da poro-pressão.
No outro extremo, a situação de longo prazo é caracterizada pela dissipação de toda a
poro-pressão causada pela carga. A envoltória de resistência que representa essa situação é
chamada de envoltória efetiva’ e é utilizada para se analisar situações em que toda a poropressão causada pelo carregamento se dissipou. Neste caso a análise é feita em termos de
tensões efetivas e é necessário determinar as poro-pressões devidas ao lençol freático, quando
presente.
Em argilas normalmente adensadas e saturadas a envoltória efetiva  não apresenta
coesão, dada pela equação (3).
'  '. tan '

(3)

onde ’ é a tensão normal efetiva e ’ é o ângulo de atrito efetivo do solo.
A coesão efetiva surge apenas nas argilas pré-adensadas, como efeito do
sobreadensamento do solo. Para pressões confinantes abaixo da pressão de pré-adensamento, a
resistência ao cisalhamento é superior à da argila normalmente adensada (MONTEIRO, 2006).
Ao se aproximar esta envoltória de uma reta num intervalo de tensões de trabalho que inclui
tensões abaixo da pressão de pré-adensamento, a envoltória efetiva é calculada pela equação
(4).
'  c''. tan '

(4)

onde “'” é a coesão efetiva.
Na determinação de empuxos atuantes sobre estruturas de arrimo, em geral é mais
indicada análise em termos de tensões efetivas, utilizando-se a envoltória de resistência efetiva
do solo. Isto porque a hipótese de empuxo ativo caracteriza um descarregamento do solo, e a
situação de longo prazo é, em geral, mais desfavorável.
Uma conceituação importante se faz necessária quando se trata de esforços sobre
paredes de contenção, de produtos granulares e pulverulentos, o empuxo é a resultante das
pressões laterais de um material, que atuam sobre uma estrutura de contenção (MONTEIRO,
2006).

MACHADO & MACHADO (1997), diz que as obras de contenção exigem em seus
dimensionamentos e análises de estabilidade o conhecimento dos valores dos empuxos. Tais
estruturas freqüentemente requerem verificações adicionais no seu dimensionamento, não só a
análise da sua estabilidade global, como a segurança de seus elementos de construção.
Para avaliar o empuxo de terra que atua sobre uma estrutura, Terzaghi (1943) citado por
ALEXANDRE (2006) construiu um modelo, utilizando areia pura, colocada atrás de um anteparo
vertical, que podia sofrer movimentos de translação. A princípio mediu o valor da força necessária
para manter o anteparo estático, a qual denominou de Empuxo em repouso (E 0). A seguir
provocou translações no anteparo de forma a afastá-lo da areia, ao valor da força ele denominou
de Empuxo ativo (Ea). Com movimentos de translação contra a massa de areia ele mediu o
Empuxo passivo (Ep), no momento de ruptura do maciço. Com os resultados obtidos construiu o
gráfico da Figura 1, lançando os valores da força sobre o anteparo em função da translação por
ele sofrida nos dois sentidos, GAIOTO (1979).

Ep

E

Ea

E0

Translações

Figura 1 Empuxo ativo, passivo e em repouso.

Fonte: Gaioto (1979).

A relação entre as pressões lateral e vertical sobre um elemento de solo a uma
profundidade qualquer, atuantes sobre a face vertical e a face horizontal, é denominada de
coeficiente de empuxo. As tensões x e y em um elemento de solo a uma profundidade z são
independentes de x e representam as tensões principais segundo equação (5).

z  .z

(5)

onde γ é o peso específico do solo.
Pela equação (6), calcula-se o K0, denominado coeficiente de empuxo em repouso.
 x /  y  cte  K 0

(6)

Se sobre a superfície do maciço é aplicada uma carga uniformemente distribuída p têmse as equações (7) e (8).

 z  .z  p

(7)

x  K 0 ..z  K 0 .p

(8)

No caso do solo não sofrer expansão ou compressão lateral (ε x = εy = 0), da teoria da
elasticidade obtêm-se a equação (9).
x 


z
1 

(9)

Sendo  o coeficiente de Poisson, logo K0 é obtido pela equação (10).
K0 


1 

(10)

Segundo GOMES (2000a), para solos arenosos e argilas adensadas, Jáky determinou
uma correlação empírica entre o coeficiente de empuxo em repouso e o ângulo de atrito interno i
pela equação (11).

K 0  1  seni

(11)

Esta expressão também é indicada para o valor de K para as pressões de carregamento
do silo, de acordo com Pieper e Wenzell citados por GAYLORD JR. & GAYLORD (1984).
Segundo MACHADO & MACHADO (1997), os empuxos laterais de solo sobre uma
estrutura de contenção são normalmente calculados por intermédio de um coeficiente, que é
multiplicado pelo valor da tensão vertical efetiva naquele ponto. O valor deste coeficiente irá
depender do processo de interação solo/estrutura. Estes coeficientes são denominados de
coeficiente de empuxo do solo, que dependem da direção do movimento lateral imposto pela
estrutura de contenção.
O empuxo de terra que atua sobre um suporte que resiste, mas cede certa quantidade e
que depende de suas características estruturais, denomina-se empuxo de terra ativo (Ea), ou
seja, o solo esta empurrando a estrutura, como mostra a Figura 2(a). Quando a parede é que
avança contra o solo tem-se então o empuxo passivo (Ep), ou seja, a estrutura empurra o solo,
como se pode notar na Figura 2(b). As pressões correspondentes chamam-se ativa e passiva e
os coeficientes de empuxo ativo, Ka, e passivo, Kp (CAPUTO, 1988).
Para a determinação dos empuxos ativo e passivo, podem ser utilizadas duas teorias: a
de Rankine, que analisa as tensões em um elemento de solo no estado de equilíbrio plástico, com
o auxílio da teoria de Mohr, e a de Coulomb, que analisa o equilíbrio de uma cunha de maciço,
adjacente à estrutura de arrimo e determina a reação que a estrutura deve aplicar sobre a cunha,
quando é mobilizada toda a resistência ao cisalhamento do maciço e o atrito na superfície de
contato entre o muro e o terrapleno, GAIOTO (1979).

Figura 2 Empuxos.

Fonte: Moliterno (1994).
As propriedades dos materiais armazenados são obtidas em testes de laboratório usando
células especiais de cisalhamento desenvolvidas para armazenamento de sólidos. Há três tipos
básicos de aparelhos nomeados segundo os seus inventores, quais sejam: Jenike, Walker e
Pesch. Dentre estes, o mais utilizado em todo o mundo é o de Jenike (CALIL JR., 1990).
Segundo Rotter et al. (1998) citados por DINIZ & NASCIMENTO (2006), uma descrição
completa de todas as propriedades pertinentes a um produto granular é atualmente impossível,
pois ainda não são conhecidos todos os parâmetros que deveriam ser medidos, nem como
algumas das propriedades conhecidas deveriam ser medidas. Também segundo eles, os ensaios
para a obtenção das propriedades físicas dos produtos com o objetivo de projeto de silos, não
são iguais aos ensaios para caracterização do produto de silo para pesquisa científica. Os
ensaios com os produtos para objetivos de projeto devem identificar as piores condições que
podem acontecer durante a vida operacional do silo e os ensaios para caracterização de produtos
usados em pesquisa devem ser os mais representativos possíveis das condições reais.
Pieper & Schultz (1980) citados por GOMES (2000a) propuseram um modelo para
determinação das pressões verticais e horizontais de forma indireta. Este trabalho resultou na
determinação das propriedades físicas dos produtos armazenados como o ângulo de atrito
interno i e o ângulo de atrito com a parede w, formando um banco de dados de alguns produtos,
servindo de subsídio para a norma Alemã.
MILANI (1993) também desenvolveu um importante trabalho utilizando o equipamento
(TSG 70-140) para determinar as propriedades dos produtos armazenados, propondo uma
metodologia padrão. Os resultados obtidos formaram um banco de dados de diversos produtos
relacionando as principais propriedades e sua variabilidade em função de alguns parâmetros tais
como consolidação e umidade.
Várias pesquisas estão em desenvolvimento, pois ainda existem lacunas no domínio das
propriedades que variam de produto para produto e podem variar dentro de um mesmo produto,
dito uniforme, sob condições diferenciadas de armazenamento. As propriedades físicas podem
variar com o grau de compactação, com o tempo de armazenamento e com variações de
temperatura e umidade intergranular (GAYLORD JR. & GAYLORD, 1984).

No trabalho busca-se conceituá-las com o intuito de analisar os seus efeitos na predição
das pressões, sendo descritas algumas propriedades mais importantes como: ângulo de atrito
interno (i), ângulo efetivo de atrito interno (e), ângulo de atrito do produto com a parede (w) e
peso específico ().
Para determinação das propriedades físicas dos produtos armazenados usam-se os
chamados ensaios de cisalhamento. Com o aparelho de Jenike, a determinação das propriedades
físicas e o desenvolvimento dos critérios de projeto dependem do conhecimento do lugar
geométrico da tensão de cisalhamento versus a tensão normal para o produto deslizando sobre si
mesmo e sobre a parede do silo. Por meio deste equipamento pode ser determinada a tensão
sob as quais o produto estará sujeito durante o armazenamento e as condições de fluxo preditas
para acontecer no silo.
O aparelho proposto por JENIKE (1964) é equipado com: uma célula de cisalhamento de
forma cilíndrica, a qual é colocada sobre a base da máquina; um pendural com pesos, para
aplicação de uma carga vertical por gravidade na célula; um suporte de carga acionado eletromecanicamente, o qual promove a ação do cisalhamento movendo-se horizontalmente numa
velocidade de 3 mm.s-1; uma célula de carga para medir a força de cisalhamento e um registrador
para indicação desta força.
De maneira simplificada, o ensaio consiste em avaliar a capacidade resistente a tensões
normais e cisalhantes de um elemento de produto armazenado confinado. Para tanto, submetese, num primeiro estágio, uma amostra do produto às pressões que causem uniformidade,
consolidação e forneça resistência ao sólido. Num segundo estágio, a amostra submetida a um
estado triplo de tensões constantes é forçada a se deformar por meio de tensões cisalhantes
incrementais, até que ocorra a ruptura por cisalhamento da mesma e a estabilização da força
cisalhante aplicada. A Figura 6 mostra a célula de cisalhamento do aparelho de Jenike (Jenike
Shear Tester).

Figura 6 Célula de cisalhamento de Jenike.

Fonte: Teixeira (2006).

Inicialmente a tensão de cisalhamento e a densidade do produto aumentam com o tempo
t como indicado no diagrama da Figura 7(a). Após certo tempo, a densidade e a tensão de
cisalhamento pre que são função da tensão normal σpre, tornam-se constantes. A deformação do
produto armazenado nesta condição chama-se de estado de fluxo estável. Quando o estado de
fluxo estável é alcançado, diz-se que a amostra está consolidada criticamente [círculo de tensão
A da Figura 7 (b)]. No processo de pré-cisalhamento (“preshear”) o produto é colocado num
estado de consolidação definido e sua importância é para a definição do plano de cisalhamento.
O pré-cisalhamento é parado assim que o estado de fluxo estável é alcançado. Os valores da
tensão normal σpre e tensão de cisalhamento pre formam o ponto do estado de fluxo estável
mostrado no diagrama σ versus  [Figura 7(b)].

Figura 7 Gráfico do lugar geométrico de deslizamento.

Fonte: Teixeira (2006).

Posteriormente, a amostra é cisalhada com uma redução da tensão normal s < pre.
Nota-se que a força de cisalhamento aumenta rapidamente, alcançando um valor máximo,
representando a tensão de cisalhamento e depois diminui. Este processo é chamado de
cisalhamento (“shear”). Sob tensões representadas pelo círculo B, o ponto de ruptura
(deslizamento) é alcançado e o produto inicia o fluxo. O ponto de deslizamento do produto
armazenado é chamado de “yield locus”.
De posse dos valores das pressões pertinentes verificadas no ensaio, plotam-se gráficos
tensões normais () versus tensões cisalhantes () e obtêm-se os semicírculos de Mohr. Em
seguida, traça-se uma reta tangente a todos os semicírculos que vem a ser denominada de “lugar
geométrico de deslizamento do produto” ou YL. Em determinado momento do ensaio é removida
a parte do fundo da célula e instalado um fundo de mesmo material da parede do silo. As
pressões obtidas nestas condições irão determinar o YL da parede ou WYL no gráfico (Figura 7).
Todos os círculos de tensões que são tangenciais ao lugar geométrico de deslizamento
representam estados de tensões em que o produto inicia o fluxo. Em resumo, o lugar geométrico

de deslizamento nada mais é que a envoltória de todos os círculos de tensões que representam
os estados de tensões no qual o produto entra em fluxo.
O início do fluxo está associado a uma diminuição da densidade e uma correspondente
redução da tensão de cisalhamento (Figura 8). As tensões normais e de cisalhamento fornecem
um ponto sobre o lugar geométrico de deslizamento no diagrama σ versus . Se várias amostras
do produto são pré-cisalhadas sob iguais tensões normais σpre, mas cisalhadas sob diferentes
tensões normais σs < σpre, pode ser determinado o lugar geométrico de deslizamento no diagrama
σ versus .
Em resumo, o ensaio de cisalhamento constitui-se de duas fases. A primeira é a
preparação da amostra para obtenção do fluxo de estado estável e do pré-cisalhamento para
definição do lugar geométrico de deslizamento. Na segunda fase do ensaio, a determinação real
das tensões de cisalhamento é realizada com diferentes valores de tensões normais menores que
os utilizados na primeira fase, determinando as tensões de cisalhamento necessárias para o
deslizamento (ruptura) do produto.
Segundo SILVA et al. (2005) os parâmetros que descrevem as propriedades de fluxo
podem ser determinados através do lugar geométrico de deslizamento (Figuras 7 e 8). A tensão
de consolidação σ1 é igual a tensão principal maior do círculo de Mohr que é tangencial ao lugar
geométrico de deslizamento. Este círculo de tensões representa as tensões na amostra no final
do procedimento de consolidação (tensões no estado de fluxo estável). A tensão inconfinada σ c
resulta do círculo de tensões que é tangente ao lugar geométrico de deslizamento e que passa
através da origem (tensão principal menor σ2 = 0).

Figura 8 Gráfico de determinação do ângulo de atrito.

Fonte: Gomes (2000a).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Apesar dos resultados não serem conclusivos, a pesquisa aponta a necessidade da
caracterização das propriedades físicas- químicas dos grãos para fins de dimensionamento de
silos e armazéns. Pois é através desta analise que podemos acurar o fluxo dos grãos, ou seja, o
empuxo lateral exercido no abastecimento e na descarga das estruturas, visto que este é um dos
maiores problemas de quebra unidades armazenadoras. Assim, o projeto terá continuidade para

o desenvolvimento da proposta que pressupõe, conforme o formulário de projeto o alcance dos
seguintes objetivos:
1) Impacto científico: compreensão do comportamento mecânico das
commodities produzidas na região Oeste do Paraná, nas condições de armazenamento
em silos;
2) Impacto tecnológico: transferência de tecnologia às empresas regionais
atuantes no dimensionamento, execução e operação de estruturas de armazenamento
de grãos e grandes produtores rurais que possuem unidades armazenadoras em suas
propriedades;
3) Impacto econômico: otimização dos projetos de estruturas de armazenamento
na região;
4) Impacto social: possibilidade de graduandos da UNIOESTE, e demais
instituições atuarem de maneira efetiva no desenvolvimento de tecnologias de pronta
inserção no agronegócio regional.
CONCLUSÃO
Na presente pesquisa realizou-se uma investigação teórica das pressões exercidas por
produtos armazenados em silos cilíndricos, verificando-se que embora seja amplamente
reconhecida a influência da geometria do silo e, portanto da relação altura/diâmetro nas pressões
exercidas pelo produto armazenado, a maioria dos códigos normativos adota a formulação de
Janssen, que foi obtida para silos altos, para previsão das pressões em silos baixos.
Além disso, na fomulação de Janssen os valores calculados entre as normas não são os
mesmos, pois a equação de Janssen é função de três variáveis: densidade, coeficiente de atrito
com a parede, relação entre as pressões horizontais e verticais. Sendo que a maioria das normas
apresenta em tabela própria para os valores de ,  e K de alguns produtos. Ao se examinar as
principais normas estrangeiras em relação às formulações propostas para as pressões observamse, de imediato, as diferentes formulações para obtenção do parâmetro K.
As formulações apresentadas para a determinação das pressões ainda estão sujeitos a
algumas limitações, com variações entre as normas, como: relação altura/diâmetro, dimensão
máxima das partículas do produto armazenado, pequenas cargas de impacto no carregamento,
excentricidade máxima da abertura da saída, produto de fluxo livre, entre outras.
Embora seja o modelo mais utilizado em todo o mundo a previsão das pressões atuantes
nas paredes e fundo, devido ao produto armazenado, é bastante complexa e há divergências
entre

pesquisadores

e

as

normas

estrangeiras.

Tal

complexidade

é

decorrente

da

heterogeneidade dos parâmetros dos produtos. Observam-se diferentes resultados obtidos para
as pressões horizontais, verticais e a relação entre elas, parâmetro K. Isto tem levado diversos
pesquisadores a formularem diferentes teorias sobre as pressões nos silos.
Considerando que as pressões estão diretamente relacionadas com as propriedades dos
produtos e sua grande variabilidade é necessário maior domínio destas. Outro ponto importante é
a determinação do valor de K. Este precisa ser mais estudado, levando em consideração o
ângulo de atrito com a parede, nos cálculos desse parâmetro, o que para alguns pesquisadores
tornaria a análise mais consistente. A utilização de modelos passa a ser uma alternativa para a

definição do valor de K, pois as condições de ensaio passam a ser reais no estudo das tensões
internas de confinamento dos produtos armazenados.
As pressões horizontais de acordo com as normas analisadas mostram claramente a
grande incerteza que existe para a previsão das pressões em silos de baixa relação
altura/diâmetro e, portanto, a necessidade de uma avaliação experimental para a determinação
das pressões.
A utilização de equipamentos de medição direta de pressão tem se desenvolvido
considerando as limitações e erros nas determinações indiretas das pressões. A construção de
modelos de células de pressão em laboratórios que forneçam valores de pressão normal e
tensões de cisalhamento tem sido o grande desafio para os pesquisadores. No tocante à
experimentação em silos, os resultados das pesquisas têm mostrado que a sua condução está
diretamente ligada ao domínio das variáveis que interferem nas medidas. A escolha correta do
equipamento, bem como a sua instalação são elementos imprescindíveis na obtenção de
resultados mais coerentes. Muitos projetos têm se limitado ao custo de montagem e de calibração
das células.
Pode-se ainda constatar que o comportamento das pressões é condicionado pelas
propriedades físicas dos produtos armazenados. Recomendando-se que para cada produto a ser
armazenado, sejam realizados ensaios de caracterização, de forma a se ter um correto
dimensionamento e análise do silo a ser construído, de modo a evitar erros de cálculos e gastos
com super-dimensionamento, ou ainda, recuperação de uma estrutura por sub-dimensionamento
não existam.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7181: Solo - Análise
granulométrica. Rio de Janeiro, 2004 a. 13 p.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10838: Solo - Determinação
da massa especifica aparente de amostras indeformadas, com emprego da balança hidrostática.
Rio de Janeiro, 1988.
CALIL JR., C. Estudo teórico e experimental das pressões em silos verticais cilíndricos de
pequena relação altura/diâmetro. In: COLLOQUIA, 1987, Porto alegre. Anais... Porto alegre:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1987. V.3, p.229-243.
CONAB Companhia Nacional de Abastecimento. Relatório da Situação da
Armazenagem no Brasil. 2006
DAS, B.M. Fundamentals of geotechnical engineering. 6ª ed. São Paulo: Thomson
Learning, 2007. p. 302.
FREITAS, E. G. A. Estudo Teórico e Experimental das Pressões em Silos Cilíndricos
de Baixa Relação Altura/Diâmetro e Fundo Plano. 2001. 197 p. Tese (Doutorado) - Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2001.
FREITAS, N. Agronegócio. Anuário Exame. Editora Abril, São Paulo, p. 28, jun. 2006.
F.S. SILVA; P.C. CORRÊA; C. CALIL JUNIOR; F.C. GOMES. Comparação de diferentes
equipamentos e metodologias para determinação dos coeficientes de atrito estático e dinâmico de
grãos de café com pergaminho. REVISTA BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO. ViçosaEspecial Café, MG, n.10, p.58-65, 2008.
GOMES, F. C.; NEGRISOLI, A; CALIL JR., C. Estudo das Ações em Silos Horizontais. In:

XXVI Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola. Paraíba: Universidade Federal da
Paraíba. 1997. CD-ROM.
PUZZI, Domingos, 1917 - Abastecimento e Armazenagem de Grãos. Campinas, SP:
Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1986.
SILVA, J.S. Secagem e armazenagem de produtos. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2000.
CD-ROM.

RELAÇÃO DE TEOR DE MINERAIS E COLORAÇÃO DA FARINHA DE
EM DIFERENTES NIVEIS DE FORÇA

TRIGO

Área Temática: Tecnologia e Produção
1

Eleone Aparecida Tozo Guzi

Jordan Alisson Wedig 2
Dermanio Tadeu de Lima Ferreira 3
Paulino Ricardo Ribeiro dos Santos4

Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Cinzas; Cor; Qualidade.
Resumo:
Atualmente o trigo é de extrema importância para o Brasil, devido ao elevado
consumo dos seus derivados. A legislação brasileira determina que a farinha
apresente cor branca com tons leves de amarelo, marrom ou cinza dependendo do
trigo de origem. O trabalho teve o objetivo de correlacionar a análise de teor de
minerais estimados a partir da coloração da farinha de trigo. As análises foram
realizadas no Laboratório de Análises Reológicas da Farinha de Trigo do Centro
Vocacional da Cadeia do Trigo (CVT) da Faculdade Assis Gurgacz (FAG) localizada
na cidade de Cascavel/PR, no mês de março de 2013. As análises de cinzas foram
feitas a partir da Norma n° 104/1 ICC. Foi pego um cadinho e colocado 5g de
amostra seca levado a mufla por 3 horas a 910°C, depois retirada, deixada esfriar
até alcançar a temperatura ambiente, pesado e calculado o porcentual da matéria
mineral. A análise colorimétrica da farinha foi analisada por meio do colorímetro
Minolta® Konica, por meio do método AACC Nº 14-22, É colocado o canhão que
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emite raios de luz que são medidos através da refletância indicando os resultados a
partir das variáveis (L) (a) (b). Os dados foram analisados estatisticamente em
delineamento inteiramente casualizado com 7 repetições cada tratamento. Os dados
foram submetidos a analise de variância (teste F), sendo as médias comparadas
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, através do programa Sisvar. Pelo menos
uma das amostras de farinha de trigo apresentou características farinográficas e
extensográficas típicas de farinhas fortes. Os resultados encontrados indicam que
existe uma correlação positiva, entre a cor da farinha e a quantidade de teor de
minerais, porém é necessário mais testes para está confirmação.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo discutir influência da dosagem de nitrogênio no trigo.
O trigo resulta na farinha de trigo, matéria prima para fabricação de vários alimentos
consumidos em todo o mundo. Para estimular o aproveitamento do nitrogênio, há o
fornecimento do potássio para as plantas possibilitando que sua absorção,
assimilação, nutrição e, consequentemente, a produtividade, sejam aumentadas.
Foram pesquisados 21 artigos científicos, com diferentes aplicações de nitrogênio
como adubação, especificamente em trigo. Observaram-se diferentes formas de
aplicação, muitos deles com outros elementos químicos e com diferentes formas de
avaliação, peso de hectolitro (Ph), produtividade (kg. ha-1), peso de grãos, altura de
plantas (cm) entre outros requisitos. Desta forma pode-se notar a importância da
adição de nitrogênio para a cultura do trigo, pois esse é o responsável pela
promoção do crescimento da planta e peso de grãos e de outros fatores de suma
importância. Todos os artigos tiveram resultados relevantes, alguns já esperados,
mostrando que o nitrogênio é um componente indispensável nos dias de hoje
independente de qualquer cultura principalmente na do trigo, ajudando a melhor
produtividade e desenvolvimento.
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SECAGEM DO GRÃO DE TRIGO PARA DETERMINAR A INFLUÊNCIA DA
TEMPERATURA NAS ENZIMAS
Área Temática: Tecnologia e Produção
Raul Tcharles Dias Rodrigues 1
Eleone Aparecida Tozo Guzi 2
Dermânio Tadeu Lima Ferreira ³
Modalidade: Pôster

Palavras-chave: físico-químico; farinha; Falling Number.
Resumo:
A qualidade de uma farinha é medida por meio de testes físico-químicos e
reológicos, que procuram prever o comportamento das farinhas nos processos de
fabricação de produtos e ser corretamente interpretados, oferecem uma
probabilidade muito grande de acerto. Por meio deles, pode-se também testar
efeitos de mudanças na formulação e uso de aditivos (GERMANI, 2007). A secagem
dos produtos agrícolas é o processo mais utilizado para assegurar sua qualidade e
estabilidade durante o armazenamento. A diminuição da quantidade de água do
material reduz a atividade biológica e as mudanças químicas e físicas que ocorrem
durante o período de pós-colheita. O trabalho foi desenvolvido em Março de 2013,
no Laboratório de Análises Reológicas da Farinha de Trigo, do Centro Vocacional
Tecnológico da Cadeia do Trigo, localizado na Faculdade Assis Gurgacz (FAG),
Cascavel- PR. Foram realizados 3 tratamentos com os trigos, todos chegaram com
12,9% de umidade, foi adicionado água destilada até a umidade chegar em 20%, e
novamente diminuído para 12% de umidade, utilizando temperaturas de 40ºC e
100ºC.Na sequencia a umidade foi novamente elevada a 14%, por meio de uma
fórmula, e moído. A umidade foi determinada por termogravimetria utilizando a Termo
Balança (modelo HB53). As análises foram realizadas com oito repetições cada,
Testemunha, 40ºC durante 5h00 e 100ºC durante 00h30minutos em uma estufa com
ventilação. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente por meio do
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programa SISVAR, pelo teste de Tukey a 0,01 %. Observou-se que no tratamento de
testemunha, a atividade enzimática foi estatisticamente igual à de 40ºC, e ambas
tiveram uma atividade enzimática maior que a observada em 100ºC. Os resultados
apresentaram um coeficiente de variação de 2,47%. Baseando-se nestes
parâmetros estatísticos, verifica-se que houve uma diminuição da quantidade
enzimática após a secagem, pois quando elevado a temperatura do grão, as
enzimas passaram por um processo de desnaturação.
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Resumo: Com a modernização da agricultura, a expansão da mecanização agrícola
foi evidente, contribuindo com um ambiente mais arriscado e insalubre aos
trabalhadores rurais prejudicando assim, a saúde ocupacional. Neste contexto, o
objetivo do trabalho foi identificar os principais setores das atividades agrícolas em
um pequeno extrato no sudoeste do Paraná, em que ocorrem maior número de
acidentes de trabalho, definindo assim, suas causas. A pesquisa foi realizada no
município de Coronel Vivida, na comunidade do Rio Quieto. Foram amostrados 50
trabalhadores rurais. Com base nos resultados obtidos estatisticamente, constatouse que ocorreram 115 acidentes de trabalho, dos quais, 64% estão relacionados à
agropecuária e 36% à agricultura. Todos os agricultores fazem uso de agrotóxicos
em suas propriedades, entretanto, os equipamentos de proteção são utilizados por
76% dos trabalhadores. Os resultados apontaram que os tipos de acidentes de
trabalho mais frequentes foram com máquinas (45%) e ferramentas manuais (33%).
Quanto às causas, as principais foram distração/brincadeira, excesso de confiança e
ausência de EPI/EPC. Da mesma forma, as partes do corpo mais afetadas foram as
mãos (43%), membros inferiores (15%), tórax e costas (11%). A maioria das
propriedades possui equipamentos acionados pela TDP, totalizando 90% dos casos.
A utilização do EPI/EPC, formação escolar, idade, treinamento dos trabalhadores,
programas de prevenção e conscientização, são fatores de suma importância para
prevenção e redução dos acidentes de trabalho nas atividades agrícolas.
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GUA - GESTÃO DAS
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Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir acerca dos benefícios que os
agricultores e artesões da Região Oeste do Paraná obtiveram por meio dos módulos
ofertados pelo Projeto Gestão das Unidades Artesanais (GUA), em conjunto com a
EMATER - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural e a ADAMOP –
Associação de Damas do Oeste do Paraná, teve-se como intuito torná-los
empreendedores do seu próprio negócio, proporcionando, com isso, geração de
renda e qualidade de vida. Essa análise foi realizada a partir de um questionário
avaliativo, em que, em uma turma composta por 24 alunos, 10 deles foram
questionados sobre o curso, de uma maneira geral, com o objetivo de verificar os
resultados que a capacitação proporcionou nas atividades no dia-a-dia e na busca
pela eficiência do empreendimento. A partir dos dados obtidos, verificou-se que os

resultados foram satisfatórios, já que a maioria dos entrevistados fez bom uso dos
conhecimentos adquiridos por meio do projeto de extensão da universidade.

1. Introdução
O projeto Gestão das Unidades Artesanais (GUA), criado em 2004, em
parceria com a Emater – Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão
Rural e a ADAMOP – Associação de Damas do Oeste do Paraná, se traduz em uma
importante capacitação aos agricultores e artesões da Região Oeste do Paraná na
área de gestão.
A medida tomada para o desenvolvimento do projeto foi ministrar cursos na
Unioeste, de caráter modular, de modo a capacitá-los e auxiliá-los no gerenciamento
de seus negócios. Entre vários aspectos abordados, teve-se por objetivo levar a
esses participantes informações sobre organização do trabalho, qualidade dos
produtos e serviços, comercialização, composição de custos de produção e de
preço, atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal e motivação e satisfação
para o trabalho.
A organização das turmas para os cursos é de responsabilidade dos
parceiros do projeto, como Adamop e Emater.

Neste sentido, essas entidades

identificam o público alvo, entram em contato com as prefeituras dos munícipios
envolvido, para obter auxilio com o transporte, para levar os participantes até a
Unioeste, onde são realizados os cursos.
Os módulos foram ofertados por docentes da Unioeste, especificamente por
professores que compõem os cursos de administração, ciências contábeis e ciências
econômicas, cursos esses que compõem o CCSA – Centro de Ciências Sociais
Aplicadas do Campus de Cascavel.
Schneider (2003, p.32-35) afirma que a agricultura familiar passou a ter
visibilidade nos meios acadêmicos há pouco tempo.
Dessa maneira, é salutar estimular a geração de empregos rurais não
agrícolas, sobretudo aqueles que seriam gerados por meio do apoio à agricultura
familiar. Além disso, é preciso, embora tardiamente, dar condições para a produção
familiar no Brasil possa cumprir um papel semelhante àquele que cumpriu nos
países capitalistas desenvolvidos. (BUAINAIN et al., 2003, p.318).
Para Machado (2008), o empreendedorismo representa a possibilidade de
compreensão além-mar da abertura de um negócio, seja antes, porque não há como

isolar ou dimensionar precisamente o momento exato em que ocorre a concepção
de um novo negócio, mas sabe-se que a atividade empreendedora já se encontra
em marcha, seja depois, pois, mesmo após a abertura de um negócio, o processo
de criação não se encerra de forma repentina.
Portanto, o principal objetivo deste projeto é, entre vários outros, sobretudo
capacitar os pequenos produtores para que estes possam melhor administrar o seu
próprio empreendimento, aumentando, consequentemente, a garantia da sua própria
subsistência.

2. Objetivos
2.1 Objetivo Geral
Avaliar a percepção dos participantes em relação à aplicabilidade dos
conhecimentos obtidos nos cursos.

2.2 Objetivos Específicos
a) verificar a satisfação dos participantes em relação ao seu trabalho;
b) analisar os resultados obtidos em relação ao processo de produção;
c) verificar possíveis mudanças na formação de preços, fluxo de caixa e
divulgação dos produtos;
d) identificar mudanças no local de trabalho e na qualidade dos produtos ou na
prestação dos serviços.

3. Material e método
A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi à pesquisa
exploratória, que segundo Cervo e Bervian (2002), realiza descrições precisas da
situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes
da mesma. No presente no trabalho procurou-se levantar os resultados práticos do
projeto na rotina dos agricultores e artesões.
O procedimento de coleta de dados utilizado foi um questionário na qual
continha um roteiro elaborado por nove questões, visando identificar a percepção
dos participantes em relação aos cursos ministrados e a aplicação dos
conhecimentos em seus empreendimentos.
A população objeto de estudo da pesquisa em questão foram os agricultores
e artesões da região Oeste do Paraná, que participaram do projeto GUA, totalizando

24 pessoas.
A amostra foi definida pelos alunos que tiveram no mínimo 80% de
frequência durante os nove módulos do projeto, totalizando 10 pessoas. O curso
teve duração de dois meses, e as aulas foram realizadas quinzenalmente nas
quintas feiras.

4. Resultados e discussão
Segue o resultado da pesquisa:
Na primeira questão, perguntamos sobre motivação, bem como se o GUA
ajudou os participantes a se sentirem mais motivadas e se houve alguma mudança
no seu trabalho em relação a isso, todas responderam que sim. Uma delas citou que
agora que esta mais motivada, mais alegre ela consegue divulgar os seus produtos
até em pequenas reuniões.
O tema da pergunta dois foi sobre os preços. Foi questionado os
trabalhadores em questão conseguiram estipular preços compatíveis com o produto
vendido, de modo a haver lucratividade, 70% dos entrevistados respondeu que sim,
haja vista que, antes do ingresso delas no projeto, não havia parâmetros para a
elaboração de um custo adequado. Questiono-se ainda se após os conhecimentos
adquiridos houve maior lucratividade, a maioria respondeu que sim, pois após o
projeto o desenvolvimento dessa atividade tornou-se menos dificultoso, já que não
há a supervalorização ou desvalorização de seus produtos.
Em seguida questionou-se se houve melhorias nos processos de produção,
80% das entrevistas responderam que sim e relataram que melhoraram o ambiente
de trabalho, mantendo apenas os equipamentos necessários e tirando os que
estavam em desuso. Uma das pessoas relatou que aumentou a sua equipe, dessa
forma, conseguiu ampliar o processo produtivo e melhorar a qualidade dos produtos.
A questão número quatro procurou explorar sobre a forma como estas
passaram a atender ao seu público consumidor depois da participação delas no
projeto. Um dos participantes respondeu que, após o curso, procura não só atender,
mas também escutar o cliente, entender suas necessidades e desejos.
Na quinta questão, foi interrogado sobre a qualidade dos produtos produzidos,
das 10 entrevistadas, 9 responderam que se preocuparam em melhorar a qualidade
dos produtos oferecidos tentando acrescentar características que satisfaça as
necessidades dos clientes, uma delas disse que trocou a matéria-prima, passou a

usar uma qualidade melhor e algumas delas buscaram melhorar a visibilidade do
seu produto mudando a sua aparência e trocando a embalagem.
A sexta questão, procurou averiguar se houve, a propósito deles, a introdução
de novos produtos no mercado. Embora metade tenha alegado dificuldade em
introduzir novos produtos, uma delas relata que, após as ideias adquiridas no
projeto, decidiu desenvolver um novo produto: uma guirlanda de árvore para o natal.
Na sétima questão observou se houve melhorias quanto à organização do
local de venda dos produtos, 80% responderam que tentou organizar seu local de
venda visando apresentar uma melhor aparência, tornando mais atrativo para os
clientes, algumas disseram que deixaram os produtos em lugares com acesso mais
facilitado, retiraram coisas desnecessárias, outra ainda relatou que o local foi
pintado.
Na oitava questão, perguntou-se como que elas estavam se organizando com
o fluxo de caixa e as previsões financeiras. Apenas uma delas disse que não fazia
este controle, pois esta aula tinha ocorrido na manhã em que o questionário foi
aplicado, mas que colaboraria muito, as outras 09 entrevistadas respondeu que já
tentavam fazer um controle de caixa, porém, agora seria mais fácil e possivelmente
mais eficiente.
A última pergunta objetivou verificar sobre a forma de divulgação dos
artesanatos, como o GUA as ajudou desenvolver formas de anunciar os produtos
artesanais. Um dos respondentes relatou que passou a destacar a origem da
matéria-prima dos seus artesanatos, outra disse que conseguiu melhorar a
exposição dos produtos nas feiras, para chamar a atenção dos clientes.

5. Conclusão
Conforme avaliação das respostas obtidas por meio do questionário aplicado,
foi possível verificar que o projeto, de maneira geral, obteve resultado satisfatório,
pois eles tiveram a oportunidade de trazer para a prática os conhecimentos obtidos
por meio do projeto, a propósito dos agricultores e artesões envolvidos, bem como a
correção de procedimentos aplicados inadequadamente por estes.
Salienta-se, por fim, que o projeto GUA não se presta apenas a transmitir
valores, mas também um novo modelo econômico e de vida para esses
trabalhadores, vislumbrando, assim, um futuro melhor.
Foi salutar, para o desenvolvimento do projeto, as valiosas contribuições pelo

Instituto Emater, pela ADAMOP e pelos professores do CCSA da Unioeste.
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Resumo: Saber consumir conscientemente os recursos disponíveis é um dos
grandes desafios da sociedade moderna. Dentro dessa linha, a prefeitura do
município de Toledo-PR buscou entender melhor o seu consumo de energia elétrica
para uma administração cada vez mais eficaz desse recurso. Auxiliada pela
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, através da equipe de trabalho
coordenada pelo Prof. Dr. Marcos Flávio Pinto Moreira, verificaram-se várias atitudes
que poderiam ser tomadas a fim de se utilizar a energia elétrica de forma mais
racional e também atitudes que poderiam levar a uma redução nos gastos com
energia elétrica. Uma das atitudes implementadas foi a campanha para o uso
racional de energia elétrica no Paço Municipal aplicada no ano de 2012 e que gerou
uma redução de 7,6% no consumo de energia. A campanha contou com conversas
de conscientização com os funcionários, elaboração de material educativo e
divulgação feita pela internet e pela TV. Outro estudo realizado foi a determinação da
melhor tarifa a ser contrata pela Prefeitura junto à concessionária de energia.
Verificou-se através de simulações que a mudança da Tarifa Convencional para a
Tarifa Horossazonal Verde poderia levar a uma redução de 30% nos custos com
energia no Paço Municipal. O diagnóstico resultante do desenvolvimento deste
trabalho já foi apresentado à atual administração do município, a qual está
analisando a aplicação das diversas atitudes sugeridas pela equipe.
Introdução
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O uso racional dos recursos disponíveis é uma questão importante em todos
os setores da sociedade devido aos aspectos ambiental, econômico e social
envolvidos.
Ao final do ano de 2011, a administração do município de Toledo-PR, através
do então secretário de administração Moacir Neodi Vanzzo, estabeleceu uma
parceria de trabalho com a equipe de trabalho da Unioeste coordenada pelo Prof.
Marcos Flávio Pinto Moreira visando um estudo a respeito do consumo de energia
elétrica da prefeitura municipal de Toledo-PR com a finalidade de se obter uma
redução nos gastos com tal recurso. Dessa forma, nasceu então o projeto de
extensão do qual trata este trabalho.
Detalhamento das Atividades
Inicialmente a equipe de trabalho se reuniu com o secretário de administração
para fazer um levantamento de informações a respeito dos gastos com energia
elétrica nos setores de responsabilidade da prefeitura municipal de Toledo-PR (veja
Figura 1).

Figura 1- Equipe de trabalho reunida com o secretário de administração (da
esquerda para a direita: Kellen, Moacir, Ana, Tatiane, Bruno, Kátia e Marcos).
As contas de energia elétrica foram entregues à equipe, assim como
autorizações para o levantamento de informações por parte da prefeitura junto à
concessionária de energia elétrica (COPEL).
A equipe então começou a analisar as contas de energia elétrica e decidiu
buscar mais informações junto à concessionária de energia elétrica. Com
encaminhamento a partir da secretaria de administração ao gerente da COPEL em
Toledo-PR, Sr. Jair Inácio Benke, todas as informações solicitadas foram gentilmente
repassadas pelo técnico Sr. Wolnei Olivo.
A análise foi feita de forma global levando inicialmente em conta todos os
setores de responsabilidade da prefeitura. Logo depois focou-se na realidade vivida
no Paço Municipal, como um estudo de caso mais aprofundado que poderia gerar
mais informações na continuidade da análise. Com base nas informações
levantadas e análises da bibliografia disponível foram identificados os seguintes
pontos diretamente relacionados com o uso racional de energia elétrica e com a
redução de gastos com tal recurso no Paço Municipal:
(a) Temperatura ambiente: Verificou-se uma relação altamente linear e positiva
entre a temperatura ambiente e o consumo de energia elétrica no Paço Municipal.
Quanto maior a temperatura, maior o consumo de energia elétrica, devido à

presença de aparelhos de ar condicionado. No mês mais frio o consumo foi de
21.000kWh e no mês mais quente chegou a 39.000kWh.
(b) Comportamento individual das pessoas quanto ao uso do recurso: Quando
as pessoas mantêm atitudes racionais em relação ao consumo de energia pode-se
atingir uma redução no consumo e nos gastos na faixa de 5 a 10%.
(c) Tipos de equipamentos elétricos utilizados: no Paço Municipal de Toledo-PR
são encontrados equipamentos de iluminação, equipamentos de ar-condicionado,
equipamentos de escritório (computadores, impressoras, máquinas reprográficas),
motobombas e um elevador. A utilização de equipamentos mais eficientes do ponto
de vista energético deve ser preferida.
(d) Modalidade tarifária e demanda contratadas: Contratar a modalidade tarifária e
a demanda mais econômicas pode ser feito através de um estudo a partir de uma
simulação baseando-se em históricos de consumo.
(e) Fator de potência: fatores de potência abaixo de 0,92 geram multas nas contas
de energia elétrica e podem ser corrigidos com a utilização de bancos de
capacitores. No Paço Municipal este valor está acima de 0,92.
A equipe de trabalho optou então trabalhar quanto a dois aspectos em relação
ao Paço Municipal: (a) uma campanha de conscientização com os funcionários para
o uso racional da energia elétrica e (b) estudo a respeito da melhor modalidade
tarifária a ser contratada para o Paço Municipal.
Na primeira quinzena do mês de Maio uma conversa informal foi realizada
com os funcionários do Paço Municipal. Foram abordados vários temas relativos ao
uso racional da energia elétrica com a finalidade de conscientizar os funcionários a
respeito do tema. No dia 02 de Julho de 2012 pela manhã foi iniciada a distribuição
de material informativo elaborado em conjunto com a Secretaria de Comunicação
Social. Foram distribuídos adesivos para serem fixados nos computadores e nos
interruptores, “banners” foram colocados em alguns pontos do prédio para reforçar a
parte visual e oferecer algumas dicas. A Figura 2 apresenta alguns dos materiais
utilizados na campanha.

Figura 2- Materiais distribuídos na campanha realizada no Paço Municipal em 2012.
Já no dia 02 de Agosto de 2012, após o expediente, foi realizada uma

fiscalização surpresa a fim de se verificar se os funcionários estavam colaborando
no uso racional da energia elétrica. Foram criados dois tipos de panfletos (veja a
Figura 3). O representado pela figura 3.b foi deixado junto às mesas dos funcionários
que desligaram todos os aparelhos e luzes e o 3.a foi preenchido de acordo com o
deslize e deixado nas mesas dos funcionários com comportamento inadequado.

Figura 3- Material utilizado na fiscalização.
Os panfletos foram deixados sobre as mesas dos funcionários. A equipe da
limpeza também participou da fiscalização auxiliando na entrega dos panfletos já no
mês de Julho. A campanha foi divulgada no “site” da prefeitura municipal de ToledoPR no dia 21/06/2012 e no programa Balanço Geral da RICTV no dia 26/06/2012.
Quanto ao estudo sobre a melhor modalidade tarifária, verificou-se que
haviam duas possibilidades para o Paço Municipal que pertence ao grupo de alta
tensão, a tarifa Convencional e a tarifa Horossazonal Verde. A tarifa Convencional é
a modalidade atualmente utilizada. Para simular a utilização da tarifa Horossazonal
Verde, tarifa essa que apresenta valores mais baixos exceto no horário de 18 a 21h,
era necessário saber informações sobre o consumo neste horário. Dessa forma, foi
solicitada junto à COPEL a troca do medidor por um modelo que faz o
monitoramento e registro de todos os parâmetros constantes na conta de 15 em 15
minutos. A troca foi realizada no dia 31 de Maio de 2012 sem nenhum custo para a
prefeitura municipal.
Outra medida importante para uma possível aplicação da tarifa Horossazonal
Verde, era de se ter um consumo de energia reduzido no período de 18 a 21h.
Sendo assim, em Julho foi realizada uma conscientização junto à equipe de limpeza
do Paço Municipal já que no horário de 18 a 21h eram os funcionários
predominantes no prédio. A equipe de limpeza se comprometeu a realizar seu
trabalho utilizando minimamente a iluminação do Paço Municipal, realizando para
isso uma modificação na sua forma de atuação.
Análise e Discussão
A fim de verificar o resultado da campanha sobre o consumo de energia
elétrica no Paço Municipal, após o início da campanha foram acompanhadas as
contas de energia elétrica nos meses que se seguiram à campanha, assim como a
temperatura média mensal. Verificou-se uma redução de 7,6% no consumo de
energia elétrica do Paço Municipal.
Quanto ao consumo de energia no horário de 18 a 21h, verificou-se, a partir
dos dados obtidos do novo medidor de consumo de energia elétrica instalado no
Paço Municipal, que a equipe de limpeza conseguiu reduzir o consumo de energia
elétrica em 11%, passando o consumo de energia elétrica no período de 18 a 21h a
representar menos de 8% do consumo total do mês.

Quanto ao estudo sobre a modalidade tarifária mais econômica, a Figura 4
apresenta 105 condições simuladas variando o consumo, a demanda utilizada, o
percentual de consumo no horário de 18 a 21h considerando uma demanda
contratada de 200kW. Cada ponto representa uma condição onde o custo pela tarifa
Convencional é igual ao custo pela tarifa Horossazonal Verde. Vale ressaltar que
foram utilizados para as tarifas os valores em vigor em Julho/2012.
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Figura 4- Valores de consumo em função da demanda utilizada parametrizados nos
percentuais de consumo na ponta (pontos de equilíbrio).
Para percentuais de consumo menores que 8% no período de 18 a 21h, a
tarifa Horossazonal Verde será a mais econômica para consumos de até 60.000kWh
e demandas utilizadas maiores que 80kW como apresenta a Figura 4. Como o maior
consumo registrado no Paço Municipal até hoje nunca passou de 40.000kWh, a
tarifa Horossazonal Verde é a mais econômica independente da demanda utilizada
como apresenta a Figura 4. Tomando como exemplo o mês de Julho/2012, onde o
consumo foi de 13.091 kWh, com demanda contratada de 200 kW, com demanda
máxima utilizada de 58,75 kW, o valor pago utilizando a tarifa Convencional foi de
R$8.671,62. Caso fosse contratada a tarifa Horossazonal Verde o valor da conta
seria de R$5.875,33, ou seja, 32,2% menor.
Considerações Finais
De acordo com o estudo realizado no ano de 2012, as seguintes ações foram
sugeridas à nova administração que assumiu a prefeitura no ano de 2013:
a) Campanhas educativas para uso racional da energia elétrica;
b) Análise dos contratos firmados com a COPEL, revendo quais as melhores tarifa e
demanda a serem contratadas para o grupo de alta tensão. No estudo realizado
verificou-se que a melhor tarifa a ser contratada para o Paço Municipal seria a
Horossazonal Verde, o que levaria a uma redução de 30% nos gastos. Isto pode ser
verdade também para outros locais como a Cozinha Social por exemplo;

c) Solicitação junto à COPEL para troca dos medidores antigos para os atuais, os
quais fazem monitoramento de 15 em 15 minutos no grupo de alta tensão, assim
como ocorreu no Paço Municipal no dia 31 de maio de 2012. Esta troca permite o
monitoramento do que acontece no consumo de energia no período de 18-21h,
horário de ponta, o que permite avaliar a utilização da tarifa Horossazonal Verde;
d) Correção do fator de potência em locais como a Cozinha Social e locais que
operam com motores ou carga indutiva elevada. Atualmente fatores de potência
abaixo de 0,92 implicam em multa. No futuro poderá ser de 0,95;
e) Suspensão da cobrança de Iluminação Pública nas contas da prefeitura, visto que
este valor retorna à prefeitura;
f) Ida a campo, a fim de verificar o que ocorre em cada local no que diz respeito ao
consumo de energia elétrica, o que poderia implicar no desligamento de medidores
que não são mais necessários, ou alteração de medidores trifásico para monofásico,
o que implicaria em gastos menores na conta de energia;
g) Troca de equipamentos, dando preferência a equipamentos mais eficientes do
ponto de vista energético;
h) Avaliação contínua dos gastos com energia elétrica e das medidas tomadas para
redução dos gastos. A criação de um programa computacional para auxiliar na
administração seria de grande ajuda, e
i) Criar equipe(s), nos moldes dos Círculos de Controle de Qualidade, para auxiliar
na administração da energia elétrica. Estes círculos poderiam cuidar também de
outros recursos como água, telefonia, etc. Estes círculos poderiam conter os
funcionários da prefeitura dos mais diferentes setores, cerca de 7 membros por
círculo.
As sugestões acima
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Resumo: O Brasil é um dos principais produtores de leite do mundo e sem dúvida
este já se tornou um dos principais produtos do agronegócio, no entanto a
ineficiência na produção x produtividade do sistema de produção brasileiro fica
visível quando comparamos com outros países. Tendo em vista que o mercado
consumidor está cada vez mais exigente, é imprescindível que o leite tenha
qualidade, garantindo assim um produto nutritivo e saboroso, uma vez que sua
qualidade se tornou sinônimo de saúde. Tal fato pode ser comprovado pela instrução
normativa n° 62 de 29 de dezembro 2011 (IN 62) lançado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tem por objetivo estabelecer
padrões de qualidade ao leite. Estes parâmetros estão relacionados com contagem
de células somáticas (CCS), contagem bacteriana total (CBT) determinação dos
teores de gordura, lactose, proteína, sólidos totais e sólidos desengordurados,
análise de resíduos de antibióticos e de indicadores de fraudes e adulterações
(BRASIL, 2011). A adoção de boas práticas na produção leiteira, além de auxiliar o
produtor a estar dentro das normas da IN 62 e consequentemente agregar valor pelo
produto de qualidade, também auxilia no aumento da produção, produtividade,
prolonga a vida útil dos animais e dos equipamentos e torna o manejo menos
estressante. A Oficina de boas práticas para a produção leiteira proposta pela equipe
da “Operação 2 de Julho” do Projeto Rondon no município de Capim Grosso – BA
buscou habilitar os pequenos produtores quanto a produção leiteira, incentivando-os
a aproveitar as necessidades do mercado e alcançar assim maior rentabilidade nos
negócios. A Oficina priorizou o contato direto com os produtores em forma de
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conversas, debates e apoio tecnológico, apresentando-lhes as vantagens de se
produzir um leite com qualidade. A atividade foi bem aceita pela comunidade, pois
entenderam que através de manejos básicos como higienização de ordenhador,
ordenhas e equipamentos, entre outros, é possível conseguir um leite de qualidade,
aumentar o rendimento e garantir um alimento seguro à população.
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DETERMINAÇÃO MENSAL DO CUSTO DA CESTA BÁSICA
EM FRANCISCO BELTRÃO.
Área Temática: Emprego e renda
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Patrícia Loff Lavall4
Caroline Todeschini5
Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Cesta básica; Custo de vida; Salário mínimo.
Resumo: O estudo de preços da Cesta Básica na cidade de Francisco Beltrão-PR
vem sendo realizado desde 2007 pelo grupo de pesquisa PEC- Planejamento
Econômico e Crescimento, da Unioeste (Universidade estadual do Oeste do
Paraná), apresentando-se como uma importante ferramenta na conscientização e
planejamento do consumidor beltronense. A metodologia utilizada para o referido
trabalho segue os procedimentos do DIEESE - Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos, o qual efetua os cálculos nas capitais dos Estados
brasileiros. No presente trabalho o objetivo é apresentar os resultados do
levantamento realizado entre os anos de 2009 a 2012.
1 INTRODUÇÃO

Os cidadãos em suas compras cotidianas podem se confrontar com aumento
ou diminuição nos preços dos produtos, e muitas vezes não conseguem
compreender a origem dessas variações. É importante para o planejamento do
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orçamento doméstico, que o consumidor esteja atento a tais variações. Nesse
sentido, um estudo mais detalhado pode ajudar a entender melhor a evolução de tais
preços e, portanto, a orientar mais adequadamente o comportamento do
consumidor.
Com o objetivo de trazer um maior entendimento da população o Grupo de
Pesquisa PEC-Planejamento Econômico e Crescimento, da universidade do Oeste
do Paraná, desenvolve um estudo da variação dos preços dos produtos da cesta
básica na cidade Francisco Beltrão, seguindo a metodologia utilizada pelo DIEESE
para o cálculo em âmbito nacional.
A pesquisa realizada mensamente pelo DIEESE acompanha a evolução dos
preços dos treze produtos da cesta básica. Além da coleta de preços, o órgão
calcula o número de horas trabalhadas para a aquisição da cesta básica, tendo
como base o salário vigente na época. E, que o salário mínimo deveria ser capaz de
satisfazer, em determinada época e região do país, as necessidades normais de
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte do trabalhador e de sua
família.
Assim, essa atividade de extensão tem por objetivo calcular mensalmente o
custo médio da cesta básica na cidade de Francisco Beltrão, com a finalidade de
propiciar às famílias do município, a partir da divulgação de um boletim mensal, no
qual constará o custo médio da cesta básica, a quantidade de horas necessárias de
trabalho para adquiri-la e o salário mínimo necessário para atender os preceitos
constitucionais, portanto, serve

como um

instrumento para auxiliá-las

no

planejamento do orçamento familiar, bem como esclarecê-las quanto ao real
cumprimento daquilo que a constituição federal estabelece.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada segue os procedimentos do DIEESE, o qual efetua os
cálculos nas capitais dos Estados brasileiros. Para o cálculo dos gastos da cesta
básica, são consideradas as quantidades necessárias para a alimentação de um
trabalhador adulto no período de um mês, conforme quadro 01 a seguir.
Para medir a evolução dos preços desses bens são realizadas pesquisas em
oito supermercados da cidade pré-selecionados, que contemplem as distintas
regiões da cidade, e que recebem um grande fluxo de pessoas. A coleta de preços é

feita a cada mês entre os dias 10 e 15 em 04 estabelecimentos e entre os dias 25 e
30 nos demais 04 estabelecimentos. Vale ressaltar que cada estabelecimento é
visitado apenas uma vez ao mês.
Alimentos
Quantidades
Alimentos
Quantidades
Carne kg
6,6
Pão Francês kg
6,0
Leite l
7,5
Café em pó kg
0,6
Feijão kg
4,5
Banana unidade
90
Arroz kg
3,0
Açúcar kg
3,0
Farinha kg
1,5
Óleo ml
900
Batata kg
6,0
Margarina kg
0,750
Tomate Kg
9,0
Quadro 1: Itens que compõem a cesta básica e respectivas quantidades
Fonte: DIEESE (2013)
Após coletados os preços, é calculado o custo médio da cesta básica mensal
observando as quantidades de cada produto que compõem a cesta básica nacional.
O levantamento também permite apurar quantas horas o trabalhador/consumidor
terá que trabalhar para poder adquirir essa cesta. Também é calculado o salário que
a família deveria ter para assegurar as necessidades básicas com bem-estar,
incluindo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social (DIEESE, 2013).

3 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DA CESTA BÁSICA EM FRANCISCO BELTRÃO/PR

No período compreendido entre 2009 a 2012 o custo da cesta básica
apresentou um aumento significativo saltando de R$ 187,05 em janeiro de 2009 para
R$ 216,92 em dezembro de 2012. Contudo, em agosto de 2012 o valor da cesta
apresentou o maior valor mensal dentro do período analisado, R$ 239,58.
Comparando-se tal valor ao de janeiro de 2009 a alta foi de 28,08%.
Para uma família composta de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças,
em que duas crianças equivalem a um adulto), o custo da cesta básica para seu
sustento, durante o mês de dezembro de 2012, atingiria o valor de R$ 650,70, ou
seja, 1,04 vezes superior ao salário mínimo bruto então vigente no mesmo período R$ 622,00.

Gráfico 01- Comportamento do Custo da Cesta Básica Mensal em Francisco
Beltrão/PR no período de 2009 a 2012

Fonte: Base de dados da pesquisa.
Geralmente as oscilações no comportamento dos preços da cesta básica
decorrem em grande medida no padrão de comportamento dos preços de produtos
como o tomate, a batata, a carne, etc. que são drasticamente afetados pela
capacidade de oferta. Esta, por sua vez sofre variações significativas em função das
condições climáticas e da sazonalidade do período da safra e colheita.
Para todo o período em análise o custo da cesta básica do trabalhador
beltronense e sua família superou o valor do salário mínimo nacional. Em 2009 o
valor da cesta básica foi 15% maior que o piso mínimo nacional vigente, havendo
uma pequena redução do custo da cesta básica em 2010, mas mesmo assim
superior em 7% ao salário mínimo. Em 2011 o custo da cesta básica foi superior em
10% ao salário mínimo e, em 2012 em 6%. Esses indicativos apontam claramente
que salário mínimo não satisfaz minimamente as necessidades do trabalhador e
muito menos o que prevê a Constituição brasileira.

Tabela 01- Comparação Percentual do Salário Mínimo Necessário para a Aquisição
da Cesta Básica no Período de 2009 a 2012
Ano
2009
2010
2011
2012

Média do custo da
cesta básica (A)
179,10
181,97
201,29
220,16

Média do custo
da cesta básica
Familiar (A*3)
537,30
545,91
603,87
660,48

Fonte: Base de dados da pesquisa.

Salário
mínimo (B)
465,00
510,00
545,00
622,00

(A)/(B)*100
%
38,51
35,68
36,93
35,39

Cesta básica em
salários mínimos
1,15
1,07
1,10
1,06

Ao se comparar o salário mínimo vigente com o salário mínimo necessário
para atender os preceitos constitucionais, observa-se uma diferença expressiva.
Para o período de 2009 a 2012 o salário mínimo necessário supera em 3 vezes o
mínimo vigente, conforme demonstra o gráfico 02, a seguir. Em 2009 o salário
mínimo nacional era de R$ 465,00, mas para o trabalhador beltronense seria
necessário um salário mínimo de R$ 1.504,66, ou seja, 3,23 vezes o salário mínimo.
Gráfico 02 - Comparativo entre o Salário Mínimo Necessário Médio X Salário Mínimo
Vigente para o Período de 2009 a 2012

Fonte: Base de dados da pesquisa.
O número de horas de trabalho necessárias para se adquirir a cesta básica foi
em média 86 horas e 20 minutos em 2009 e em 2012, 79 horas e 05 minutos em
média, conforme dados do gráfico 03.
Gráfico 03- Número de Horas de trabalho necessárias para se adquirir a Cesta
Básica em Francisco Beltrão/PR no Período de 2009 a 2012

Fonte: Base de dados da pesquisa.

A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) estipula que o trabalhador deve
cumprir uma jornada mensal de 220 horas de trabalho. Considerando a aquisição da
cesta básica para a família faz se necessário multiplicar esse tempo por três, o que
extrapola a jornada necessária conforme estabelece a CLT.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O custo da cesta básica nacional é um importante indicativo para o
planejamento do orçamento familiar, haja vista que ele ocupa parte importante no
quadro dos gastos enfrentado pelas famílias. Acompanhar os preços dos produtos
da cesta básica, e fazer sua publicação, tem como o objetivo conscientizar a
população, da importância que os produtos da cesta básica têm no orçamento
familiar. Portanto, a determinação mensal de seu valor é de inquestionável
relevância para que a família possa exercer de forma consciente e equilibrada o
consumo familiar.
Com este estudo foi possível constatar, que com o consumidor vem perdendo
seu poder de compra, na medida em que o aumento dos preços dos produtos não
tem sido compensado pela elevação proporcional do salário do trabalhador. Assim, a
pesquisa além de buscar explicitar as razões das variações nos preços, busca levar
ao cidadão a conscientização quanto ao cumprimento (ou não) do mais básico dos
preceitos constitucionais, ter a subsistência familiar assegurada. É a partir de tal
entendimento que se pode reivindicar o que é direito de fato de cada trabalhador.
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EFEITO DO TAMANHO DAS SEMENTES DE TRIGO (Triticum aestivum) NO
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: Triticum aestivum, etapas de desenvolvimento, componentes de
rendimento.
Resumo: O trigo (Triticum aestivum) é uma planta de ciclo anual, cultivada durante o
inverno e a primavera, que ocupa o primeiro lugar em volume na produção mundial.
O consumo anual no país tem se mantido em torno de 10 milhões de toneladas e
cerca de 90% da produção de trigo está no Sul do Brasil. O grão é consumido na
forma de pão, massa alimentícia, bolo e biscoito. Quando o trigo não atinge a
qualidade exigida para consumo humano, é usado como ração animal. (EMBRAPA,
2013). No Brasil, há interesse socioeconômico em aumentar a produção de trigo,
pois, além do atendimento à demanda nacional de grãos, seu cultivo fornece
palhada para as culturas de verão, como soja e milho (FAVARATO et al., 2011). O
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do tamanho de sementes de trigo no
desenvolvimento inicial das plantas e no rendimento de grãos. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica em que foram utilizadas as bases online SciELO. Dos dados
obtidos nos artigos, observa-se um aumento no número de pesquisas sobre a
influência do tamanho da semente no desenvolvimento das plantas nos últimos
anos. Em sementes de milho, trigo e soja, o tamanho das sementes não indicou
efeito na produtividade. Já em feijão, Lima et al. (2005) e Perin et al. (2002)
relataram um aumento da biomassa no início do ciclo, em contrapartida, Jauer et al.
(2002) relata que o tamanho da semente não influenciou no desempenho da planta.
O tamanho de sementes de cenoura influenciou somente no comprimento da raiz e
na massa seca das plântulas. A germinação e o desenvolvimento inicial de sementes
de jabuticaba foram influenciados pelo tamanho das sementes. Em mamona, a
velocidade e porcentagem final de germinação foi mais rápida em sementes
menores. Apesar das diferentes respostas em alguns estágios das plantas, em
nenhuma das referências selecionadas o efeito da semente influenciou
significativamente na produtividade, como é o caso do trigo que é o objeto alvo desta

revisão bibliográfica.
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ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS: CRIANDO UM NOVO
FUTURO
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Modalidade: Oficina
Palavras-chave: Elaboração de projetos; planejamento; gerenciamento.
Resumo: O presente trabalho busca mostrar os principais pontos vivenciados
pelos acadêmicos responsáveis pela oficina de elaboração e gerenciamento de
projetos, e pela turma de 25 pessoas, que foi realizada na cidade de Capim GrossoBA em janeiro de 2013 através do Projeto Rondon – Operação 02 de Julho. Entre os
participantes estavam presentes desde adolescentes até professores e vereadores
municipais. O objetivo da oficina foi a capacitação, sensibilização e conscientização
para a questão da elaboração de projetos na vida dos participantes, e como ela pode
interferir no seu cotidiano, referenciando assuntos relativos aos conceitos e ações
que podem ser inseridas em suas vidas. A oficina atingiu seu objetivo, a motivação
foi instaurada no grupo que gostaria de trabalhar ou já havia trabalhado em equipe.
Foram utilizados slides na apresentação e materiais para o desenvolvimento das
atividades práticas. O curso proporcionou uma visão de integração aos participantes
e a valorização da união da comunidade para resolver problemas comuns de todos.
Foram desenvolvidas atividades práticas, sendo o tema a construção de uma ponte
de palitos de picolé, entretanto, os projetos foram realizados por 4 grupos de 6
pessoas, a fim de que todos pudessem participar na elaboração de projetos e
trabalhassem em equipe. Após o término dos relatórios do projeto, os grupos tiveram
que montar a ponte, utilizando o número de materiais e tempo previsto no projeto
elaborado por eles mesmos. Ao final da execução do projeto, forma avaliados os
quatro relatórios e as quatro pontes. Foi utilizado o critério de qualidade da ponte e
do relatório, custo, resistência e estética, previamente apresentadas ao grupo para
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escolha do melhor projeto. Concluiu-se que os participantes conseguiram entender o
real significado de um projeto, e a importância de um planejamento eficaz para
realizá-lo.
Contexto da Ação:
A oficina foi aplicada na Operação 02 de Julho do Projeto Rondon, no
município de Capim Grosso – BA. Tendo como objetivo geral capacitar a população
local a elaborar e gerenciar projetos, sendo estes dos mais simples, como uma
reforma na casa, aos mais complexos, como a construção de um empreendimento.
Dentre os objetivos específicos, constou-se, criar uma metodologia simples para
elaborar e gerenciar um projeto, além de contextualizar os conceitos apresentados
em forma de uma atividade prática.
Detalhamento das Atividades:
A oficina foi aplicada em 3 dias, sendo a duração de em média 4 horas por
dia. Optou-se por dividir a atividade de forma que no primeiro dia de atividades
apresentou-se toda a carga teórica da oficina, abordando os diversos tópicos da
elaboração de um projeto, e contextualizando os conceitos com exemplos práticos
do cotidiano da população local. No segundo dia de atividades fez-se uma revisão
dos tópicos abordados anteriormente e então se iniciou a atividade prática com a
divisão dos participantes em grupos e elaboração escrita de um projeto de
construção de uma ponte de palitos de picolé. Por fim, no terceiro dia da oficina
ocorreu a confecção desta ponte de palitos e a avaliação dos projetos executados.
Para a apresentação de todos os conceitos envolvidos com o tema optou-se
por uma apresentação em forma de slides. Inicialmente, instigando os participantes
a responder a questão “O que é um projeto, para você?”.
Definiu-se projeto como sendo um conjunto de atividades temporárias, interrelacionadas e coordenadas que visam transformar um determinado ambiente ou
situação.
Optou-se por dividir os conceitos sobre elaboração e gerenciamento de
projetos em 4 etapas a serem executadas, sendo elas:
 Definição do Projeto;
 Plano de Trabalho;
 Acompanhamento;
 Orçamento.
Na definição do projeto seguiu-se apresentando e discutindo diversos tópicos
como identificação e contextualização do projeto, definição dos objetivos gerais e
específicos, justificativa, metas, identificação de riscos, restrições do projeto,
stakeholders, atividades e formação da equipe de execução. A cada tópico
apresentado procurou-se estimular os participantes a citar exemplos que ocorreram
ou poderiam vir a ocorrer com eles.
Posteriormente, no plano de trabalho foram apresentados os tópicos
metodologia e cronograma. Segundo CHARVAT (2003), uma metodologia é um
conjunto de ações que podem ser adaptados e aplicados a uma determinada
situação, ou seja, uma lista de coisas a fazer. Para facilitar o entendimento de como
elaborar uma metodologia de um projeto, optou-se por definir a metodologia como o
conjunto de questões que devem ser respondidas a fim de se determinar como

atingir os objetivos do projeto. Estimulou-se novamente o público a participar
pedindo para elaborarem questões de como os objetivos anteriormente citados nos
exemplos poderiam ser alcançados.
Além disso, ainda na parte da metodologia, apresentou-se um vídeo do
empresário Eike Batista falando sobre um conceito criado por ele chamado visão
360 graus. Este conceito consiste em um analisar 9 tópicos que, segundo ele são
fundamentais para o sucesso de um empreendimento. Eles são as denominadas
engenharias de pessoas, financeira, jurídica, política, logística, ambiental e social, de
comunicação, de saúde e segurança e a engenharia de engenharia.
Tendo em vista o conceito da visão 360 graus, perguntou-se novamente para
os participantes elaborarem questões referentes à metodologia. Em seguida, fez-se
uma análise conjunta em relação às questões elaboradas pelo grupo antes e depois
de conhecer o conceito e constatou-se que facilmente determinados tópicos como o
ambiental e social, o jurídico e o de comunicação geralmente são esquecidos,
podendo muitas vezes comprometer um projeto inteiro.
Após explicar e exemplificar o tópico sobre a metodologia de ações, partiu-se
para o cronograma. Definiu-se como sendo a disposição gráfica e cronológica das
ações a serem tomadas. Novamente, pediu-se a participação do grupo na
elaboração de exemplos.
Na terceira etapa, caracterizou-se o acompanhamento como sendo o conjunto
de atividades a serem realizadas durante a execução do projeto a fim de verificar se
este está seguindo o proposto de forma eficiente. Definiram-se, também, indicadores
qualitativos e quantitativos como ferramentas para o acompanhamento das
atividades. Os participantes da oficina novamente contribuíram, citando exemplos de
quais poderiam ser os indicadores para se utilizar nos exemplos que vinham sendo
discutidos.
O orçamento, sendo a quarta etapa, foi definido como sendo o levantamento
dos custos do projeto. Mostrou-se a importância de se fazer um planejamento dos
gastos juntamente com o cronograma de execução do projeto. Exemplos de
elaboração do orçamento foram citados e pode-se também discutir a possibilidade
de levantamento de recursos de diferentes fontes. Atentou-se para a possível
ocorrência de imprevistos durante a execução do projeto, que poderiam vir a trazer
gastos inesperados. Mostrando, assim, a importância de se ter um recurso reserva
em caso de emergência.
Ao final do primeiro dia de atividades, apresentou-se um documentário de
cerca de 20 minutos sobre a construção da hidrelétrica de Itaipu a fim de motivar e
fazer os participantes relacionarem os conceitos adquiridos anteriormente com as
etapas mostradas no documentário.
No segundo dia da oficina procurou-se fazer uma breve revisão de todos os
tópicos discutidos no dia anterior e partiu-se para a aplicação da atividade prática.
Apresentou-se a idéia da construção de uma ponte com palitos de picolé, que
deveria ser feita em equipes de 6 integrantes.
As equipes foram divididas seguindo critérios de idade, tendo em vista a
grande variedade deste fator, a fim de possibilitar uma maior homogeneidade nas
mesmas.
Primeiramente as equipes deveriam elaborar um relatório contendo os
seguintes itens: capa, sumário, introdução, objetivos, justificativa, metas, riscos
identificados, restrições do projeto, stakeholders, atividades, metodologia,
cronograma e orçamento. Para o cálculo do orçamento, foi estipulado um preço
simbólico para cada palito.

A forma de avaliação foi apresentada antes dos participantes começarem as
atividades. A nota final seria a média aritmética das notas dos seguintes itens:
 Qualidade do relatório do projeto (Nota de 5 a 10);
 Custo do projeto (Nota de 7 a 10);
 Qualidade estética da ponte (Nota de 5 a 10);
 Resistência da ponte (Nota de 7 a 10).
As notas que cujo valor mínimo é 7 ou 5 e o máximo é 10 foram assim
determinadas a fim de se obter uma maior homogeneidade caso as equipes tenham
grande discrepância nestes quesitos. Ou seja, garantir que os demais critérios de
avaliação recebam também pesos significativos.
Sendo que a qualidade do relatório e a estética da ponte seriam avaliados
pelos autores da oficina através de nota direta.
A resistência seria avaliada conforme a quantia de peso que a ponte
suportaria, sendo atribuída nota 10 à equipe cuja ponte suportasse maior peso e
nota 7 à equipe cuja ponte suportasse o menor peso. E, assim sendo, notas
proporcionais neste intervalo às demais equipes.
O custo do projeto seria calculado conforme a quantidade de palitos
utilizados, tendo os palitos extras, ou seja, aqueles que não estivessem
especificados no relatório preliminar, um custo mais elevado. Especificou-se uma
multa simbólica que deveria ser adicionada ao custo do projeto para as equipes que
se atrasassem no cronograma especificado no relatório. Além disso, atribui-se um
valor simbólico ao minuto gasto na construção e um valor maior ao minuto gasto
além do previsto no relatório. O custo fixo por tempo foi atribuído para representar
um gasto com mão-de-obra, energia, impostos, etc. À equipe com o menor custo de
projeto seria atribuída nota 10 e à equipe com o maior custo nota 7, sendo às
demais equipes atribuídas notas neste intervalo em proporção inversa ao custo de
cada projeto.
O relatório foi entregue pelas equipes no final do segundo dia de atividades.
Dando-se início à construção da ponte no terceiro e último dia da oficina.
Para a construção da ponte foram fornecidos os palitos de picolé, linha de
costura fina, e cola branca. Não sendo estipulado preço simbólico à linha e à cola. O
tempo de construção de cada equipe foi cronometrado.
Ao final das atividades foi entregue um boneco de pano representando um
rondonista como prêmio à equipe que obteve a melhor nota final.
Análise e Discussão:
A oficina obteve a participação de 25 pessoas, sendo 3 homens e 22
mulheres, sendo 10 jovens entre 16 e 18 anos e 15 adultos.
É evidente a maior participação de mulheres nesta oficina. Sendo esta uma
característica comum às oficinas, cursos e palestras aplicadas no Projeto Rondon.
Pode-se perceber que a comunicação entre o apresentador e os participantes
é fundamental em uma oficina como esta. Pois é necessário contextualizar o assunto
abordado com a realidade local a fim de proporcionar um maior entendimento e
interesse em relação ao tema.
Os relatórios elaborados pelas equipes mostraram que houve realmente a
fixação do conhecimento pelos participantes, principalmente pelos adultos. Os
jovens demonstraram menos interesse na confecção do relatório, porém pode-se
constatar grande empolgação na construção da ponte.
A avaliação das pontes não foi realizada em relação ao critério de resistência

devido à cola não estar totalmente seca e a pedido dos participantes que não
queriam destruir a ponte.
Em relação aos demais critérios não houve problemas. O custo da ponte de
cada equipe pôde ser rapidamente calculado em uma planilha computacional
previamente preparada.
O tempo médio gasto para a confecção do relatório foi de 2 horas e o tempo
médio gasto para a construção da ponte foi de 2 horas e meia.
Percebe-se que a forma como os projetos foram avaliados e a premiação com
o boneco de pano rondonista criou um clima de competição saudável entre as
equipes, o que era esperado e desejado. Este clima de competição motivou os
participantes durante as atividades práticas.
Considerações Finais:
Como geralmente acontece em atividades realizadas pelo Projeto Rondon.
Esta oficina obteve boa aceitação e participação pelos membros da comunidade.
Percebeu-se que além do caráter instrutor da oficina, esta teve, também, um
poder motivador no público. Visto os comentários e as conversas paralelas que se
pôde ter com os participantes nos momentos em que estes construíam as pontes.
Os critérios de avaliação adotados nesta oficina foram elaboradores pelos
autores e primeiramente aplicados nesta oficina. Sugere-se para futuras atividades e
réplicas desta oficina desconsiderar o critério de resistência da ponte. E repensar as
ponderações das notas de forma a homogeneizar e melhor avaliar os diversos
critérios.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ORGANIZANDO ESPAÇOS, PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA
Área Temática: 04 Educação
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Formação de professores, infância, recursos didáticos.
Resumo: O texto refere-se a projeto em desenvolvimento, com vistas à formação de
professores para organização e utilização de espaços pedagógicos, elaboração e
aquisição de brinquedos e materiais didáticos diversificados para educação infantil e
anos iniciais do ensino fundamental, em uma escola de educação básica do campo,
situada em Assentamento de Reforma Agrária (Francisco Beltrão, Paraná),
abrangendo 10 comunidades, com população aproximada de 1200 pessoas. Efetivase pela realização de minicursos com os professores, para estudo, reflexão e
planejamento de propostas de trabalho com as áreas de conhecimento; organização
e utilização de espaços educativos e recursos pedagógicos, contemplando
diferentes dimensões do desenvolvimento infantil e do trabalho educativo; e
produção de material bibliográfico para formação de professores. É desenvolvido por
equipe multidisciplinar do Grupo de Pesquisa RETLEE/UNIOESTE: seis professores
dos cursos de licenciatura em Pedagogia e Geografia, com formação em Geografia,
Pedagogia, Letras, Matemática e Educação Física, e acadêmicos de graduação.
Introdução
A atuação da universidade na formação continuada de professores é tarefa
necessária, face aos grandes desafios enfrentados pela educação básica,

particularmente em contextos de pouca circulação de artefatos culturais da cultura
letrada, como a zona rural. A parceria universidade-escola torna-se importante para
formar professores que atuem com autonomia intelectual e considerem aspectos
políticos de seu trabalho, na perspectiva do desenvolvimento social e redução de
desigualdades sociais e econômicas. Outro fator importante na integração entre
universidade e escola é formar acadêmicos articulados com a realidade social, com
compreensão das necessidades educativas, políticas, estruturais e didáticas dos
contextos escolares.
É nessa perspectiva que se insere a atividade de extensão universitária,
projeto Formação de professores: organizando espaços, práticas pedagógicas e
materiais didáticos para a educação da infância, com o objetivo de organizar um
espaço pedagógico, com brinquedos e materiais didáticos e propiciar formação
continuada para os professores e pedagogos da Escola Municipal Irmão Cirilo,
localizada no Assentamento Missões, em Francisco Beltrão, PR. Envolve a
participação de 12 professores da rede pública municipal e 170 alunos da educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental e, indiretamente, as necessidades de
1.200 pessoas da comunidade do Assentamento Missões e das comunidades
vizinhas atendidas pela escola: Linha Bom Jesus, Piracema, Formiga, Volpato, Rio
Quatorze, Água Vermelha, Lageado Grande, Linha Jandira, Nova União e Altaneira.
As comunidades situam-se bem distantes da zona urbana. A escola fica a 22
quilômetros da cidade de Francisco Beltrão, mas metade das comunidades localizase a 30 quilômetros ou mais da cidade. Nessas comunidades mais distantes, as
pessoas convivem com muita pobreza, e a escola representa o único local em que
as crianças têm acesso a práticas de leitura, escrita e outras práticas sociais do
mundo letrado, que permitem acesso aos conhecimentos e saberes mobilizadores
do desenvolvimento pessoal e social.
Compuseram a equipe do projeto três bolsistas acadêmicas dos cursos de
Pedagogia e Geografia, seis professores dos Cursos de Pedagogia e Geografia da
UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, e uma colaboradora externa, mestranda
em Educação. A participação efetiva de acadêmicos de graduação e pós-graduação
e docentes dos cursos da Unioeste nessas atividades de Extensão situa-se como
mediadora da formação contínua de professores, associada às atividades de
Pesquisa e de Ensino do grupo de professores.

Contexto da ação
A escola em que se desenvolve o projeto vem desenvolvendo uma proposta
de educação integrada com o projeto de desenvolvimento da comunidade, com
ações que partem do princípio de que o conhecimento é fruto da reflexão coletiva de
sujeitos interatuantes no seu cotidiano. Buscam construir uma proposta educacional
a partir do processo de desenvolvimento e da valorização do saber local, somado
aos conhecimentos sistematizados pela ciência e pela filosofia.
As atividades foram planejadas para execução com recursos do Programa de
Extensão Universitária “PROEXT 2010 – MEC/SESu”, do Ministério da Educação –
MEC, da Secretaria de Educação Superior – SESu e Diretoria de Desenvolvimento
da Rede de IFES – DIFES.
Os objetivos são desenvolver proposta de formação de professores
direcionada à organização do espaço-tempo de aprendizagem e à produção e
utilização de brinquedos e recursos didáticos voltados para a educação infantil e
anos iniciais do ensino. Especificamente, busca promover, entre os professores,
momentos de estudo e reflexão sobre a prática pedagógica; viabilizar a organização
de espaços e práticas educativas, contemplando diferentes dimensões do
desenvolvimento infantil e do trabalho educativo; e produzir material bibliográfico
para a formação de professores.

Detalhamento das atividades
A escola disponibilizou espaço para ser organizado com os brinquedos e
materiais pedagógicos que seriam adquiridos no início do projeto, com recursos
financeiros do Convênio nº 017/2011, celebrado entre o MEC/SEsu e a UNIOESTE,
referente ao Edital PROEXT 005/2010, e que subsidiariam a prática educativa com
as turmas da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e a formação
dos professores para essa finalidade.
Por questões na operação institucional do convênio, as ações com a escola
foram reformuladas, e a formação de professores ocorreu mediante a realização de
minicursos sobre questões apresentadas pelo grupo da escola e sobre as áreas de
conhecimento. Com encontros na Escola Irmão Cirilo entre professores da escola,
professores e acadêmicas da Unioeste, os minicursos tiveram as seguintes temas:
Organização do processo pedagógico na Educação Infantil e Ensino Fundamental
face a condições derivadas da criação de um espaço pedagógico e cultural;

Identidade e lugar; Alfabetização; O lúdico e as suas contribuições para o ensino da
Matemática; Materiais didáticos e a prática docente; Literatura infantil na escola: a
narrativa, a imaginação e a experiência; Reflexões sobre o desenvolvimento infantil
e possibilidades para o trabalho educativo com brinquedos; Ensino de Geografia; A
brincadeira, a criança e a escola: “vamos brincar, por quê?”.
Para subsidiar os processos formativos, foram elaborados materiais
pedagógicos com recursos da Universidade, via Grupo de Pesquisa RETLEE,
também foram utilizados materiais recicláveis, como incentivo aos professores da
escola do campo, para desenvolverem atividades com seus alunos, visto que a
demanda de materiais para o projeto envolveu ações burocráticas conflitantes com a
dimensão educativa.

Análise e discussão
No primeiro minicurso, Organização do processo pedagógico na Educação
Infantil e Ensino Fundamental, analisou-se a possibilidade educativa da criação de
condições formativas diferenciadas, no contexto escolar, pelas ações do projeto,
principalmente à organização do espaço e materiais diversificados. Discutiram-se
questões relativas à organização e desenvolvimento do processo educativo na
Educação Infantil e Ensino Fundamental.
O minicurso Identidade e Lugar tratou das questões relacionadas à
especificidade da escola situada no campo, e como essa condição identitária
permeia os processos formativos escolares, como os conceitos relacionados são
trabalhados com os alunos, em relação às questões relacionadas ao ensino e
aprendizagem da temática, considerando o lugar num contexto de categorias da
formação do sujeito que estuda, trabalha e vive no campo.
O minicurso sobre Alfabetização abordou questões sobre a leitura e a escrita,
em suas dimensões teóricas e práticas. Foram discutidos alguns princípios
fundamentais sobre o ensino da alfabetização e apresentadas possibilidades de
práticas pedagógicas para serem desenvolvidas em sala de aula, na perspectiva de
contribuir com o processo de alfabetização no que se refere também ao
desenvolvimento de capacidades para a produção textual.
O minicurso de Literatura Infantil evidenciou diversas propostas de trabalho
com literatura infantil junto às crianças. Destacou que as histórias infantis são peças
importantes para o desenvolvimento da criança, pela atuação na imaginação e

fantasia, e pela experiência que lhe permitirá maior facilidade em poder narrar suas
próprias produções.
O lúdico e as suas contribuições para o ensino da Matemática foi um
minicurso que contribuiu com reflexões para ampliar o espaço do lúdico nos
processos pedagógicos de Educação Matemática, especialmente nos anos iniciais
do ensino fundamental. Sua exposição procurou responder questões fundamentais
para a formação epistemológica do educador das séries iniciais e para dimensionar
o papel do lúdico no processo.
Com Materiais didáticos e a prática docente, abriu-se a discussão com os
professores sobre o uso dos materiais didáticos em sala de aula, a partir de suas
representações e necessidades, procurando analisar as contribuições e as
dificuldades na elaboração de uma aula dinâmica, com materiais que visam a um
melhor aprendizado. As discussões envolveram as formas de preparo das aulas, os
recursos utilizados e a concepção de material didático dos professores.
Em Ensino de Geografia ressaltou-se a importância da cartografia e desenho
como representações do meio, elaboradas pelas próprias crianças da escola. Foram
propostas atividades de localização, partindo das referências do próprio lugar onde a
escola está localizada, para contribuir com trabalho formativo dos professores e
destacando aspectos teórico-didático-metodológicos para o ensino de Geografia,
pela linguagem imagética.
Reflexões sobre o desenvolvimento infantil e possibilidades para o trabalho
educativo com brinquedos1, é reflexão que destaca conhecimentos para a
compreensão de como o trabalho educativo com crianças pode articular os
elementos culturais próprios da relação pedagógica de ensino com características
do

desenvolvimento

infantil.

Para

isso,

apresentaram-se

as

fases

do

desenvolvimento humano e suas atividades dominantes, na perspectiva históricocultural, evidenciando a importância desse conhecimento ao educador, para
potencializar processos de ensino e aprendizagem, e apresentando elementos que
possam auxiliar os professores na utilização de brinquedos, na escola.
A brincadeira, a criança e a escola: “vamos brincar, por quê?”2 trata-se de
reflexão sobre a necessidade da brincadeira para a criança, a fim de lhe
1
2

Ainda não realizado, pela necessidade de aquisição dos brinquedos previstos no Projeto/Convênio.
Ainda não realizado, pela necessidade de aquisição dos brinquedos previstos no Projeto/Convênio.

proporcionar ampliação e transformação dos conhecimentos e o desenvolvimento da
imaginação e criação. Ressalta que a escola deve intensificar as relações da criança
com o mundo, pelo brincar, como forma de interação e desenvolvimento; e que a
defesa do brincar na escola não significa retirar a importância do ensino e da
aprendizagem, mas destacar sua integração ao processo formativo, pelas
características de atividade cultural fundamental. O texto apresenta vários tipos de
brincadeiras que devem permear a experiência social escolar da criança.
Os minicursos proporcionaram emersão e debates de questões do cotidiano
da escola, do ensino e aprendizagem, das dificuldades enfrentadas pelos
professores, questões sobre a didática de modo geral, o que promoveu momentos
de

formação

importantes

para

professores,

pesquisadores

e

acadêmicos,

constituindo a efetivação do princípio da unidade entre extensão, pesquisa e ensino.
O material produzido resultou em publicação para formação de professores, que se
encontra em preparação.

Conclusões e considerações finais
A atividade de extensão possibilitou aos docentes pesquisadores da
universidade aprendizagens, produção e divulgação de conhecimentos sobre
questões reais da prática escolar e da importância da prática historicamente situada
para integrar a formação profissional e sua atuação no ensino.
O projeto atuou na perspectiva de assumir a escola não como um sistema
fechado, ou um sistema aberto, mas como uma totalidade nos termos mais objetivos
da prática de investigação e intervenção como relação entre o social e o educativo.
Todavia, a escola é histórica e inventa a infância, o estudante, fazendo emergir uma
relação social inédita, a relação pedagógica, exercida num lugar e tempo distintos
das outras atividades sociais.
A formação continuada desenvolvida está atrelada a práticas inovadoras.
Inovação aqui não condicionada a uma intenção objetiva de certa postura inventiva,
mas de reconstituir ou consolidar sistemática e pedagogicamente o que é, ou o que
deve ser. A formação continuada, por isso, projeta-se para as próprias experiências
ocorridas na escola, na perspectiva de sua transformação.

Contato com a Ação: beneditaalmeida@yahoo.com.br; clesioaa@hotmail.com,
projetoretleemissoes@yahoo.com.br

IMPORTÂNCIA DO CREAjr-PR NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS
ACADÊMICOS DE AGRONOMIA DA UNIOESTE-MCR
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Modalidade: Pôster

Palavras-chave: exercício profissional; CREA-PR; Programa CREAjr-PR.
Resumo: O programa CREAjr-PR foi criado pelo CREA-PR com o objetivo de aproximar
os estudantes das áreas de Engenharia e Agronomia da realidade profissional. Criado para
viabilizar a participação dos estudantes no desenvolvimento de programa que incentive os
futuros profissionais à prática do exercício profissional responsável, o CREAjr-PR convoca a
comunidade acadêmica a participar das discussões pertinentes à formação profissional. Com o
objetivo de colaborar com a formação profissional, conscientizando o estudante quanto ao
papel profissional junto à sociedade, incentivando-o ao exercício ético e responsável da
profissão e facilitando a aproximação com a dinâmica do exercício profissional.
O CREAjr-PR é composto por estudantes devidamente matriculados e em situação regular
nos cursos de nível médio e superior das áreas relacionadas ao Sistema Confea/Crea, sendo a
adesão voluntária. Neste ano serão disponibilizadas três palestras onde pretende-se atingir
todos os acadêmicos de Agronomia. A primeira é sobre o Programa CREAjr-PR, realizada
pelo próprio membro dirigente nas turmas de primeiro ano onde obteve-se público de 40
alunos; a segunda traz o tema Conhecendo o Sistema Profissional uma abordagem sobre a
estrutura e funcionamento do Conselho que é o órgão regulador e controlador das profissões
afetas ao Sistema CONFEA/CREA e a terceira tem foco nos estudantes em fase de conclusão
do curso e aborda o tema: Ingresso no Exercício Profissional com informações e orientações
sobre o registro do profissional e empresa junto ao CREA-PR, as questões relativas a ART e
acervo técnico profissional, conduta e responsabilidades, tabela mínima de honorários e piso
salarial da categoria. Outros temas deverão ser consultados, inclusive para as semanas
acadêmicas. Além disso o CREAjr-PR está propondo um desafio para que se realizem
1

Discente, Membro Dirigente Titular do CREAjr-PR modalidade Agronomia, bolsista PET- Agronomia,
Centro de Ciências Agrárias, Campus de Marechal Cândido Rondon e forma de contato com a ação
2
matheus_franke@hotmail.com, Professor Tutor Grupo PET Agronomia
(armin_feiden@yahoo.com.br) (44) 98901696. Unioeste. Rua: Pernambuco, 1777. Marechal Cândido
Rondon – PR. Caixa postal: 91. CEP: 85960-000).

atividades de ação social que possam de alguma forma auxiliar pessoas ou entidades ou ainda
promover o bem comum.

INDIOS
Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1
Sergio Luiz Winkler2
Aurelinda Barreto Lopes3
Denys Dosza4
Luiz Panhoca5

RESUMO: A proposta busca desenvolver uma incubadora de direitos, economias e tecnologias
populares e solidárias fundada nas temáticas oriundas dos Direitos Humanos, da Educação e Cultura,
da Economia Solidária, da Inclusão Social e do Turismo Sustentável. Desenvolvendo ações que
atendam as demandas sócio-ambientais das comunidades rurais, periurbanas e urbanas das
localidades a serem atendidas, atuando de forma articulada, com amplas possibilidades de aumento e
envolvimento da sociedade civil organizada como parcerias com o poder público, no
desenvolvimento de suas políticas participativas. Pretende-se instrumentalizar inicialmente as
pequenas propriedades familiares da região, principalmente das comunidades parceiras que são
atendidas pelo projeto e programa INDIOS, para que possam gestionar seus recursos, através das
ferramentas da economia solidária; da educação e da alfabetização sócio ambiental; da alimentação
saudável e adequada, da inclusão social e o do turismo no espaço rural e comunitário de forma
sustentável. Espera-se também a geração de emprego e de renda a partir do estímulo a prática da
economia popular solidária, que provoca nas pessoas envolvidas o surgimento de suas capacidades,
potencialidades, vocações e habilidades para que possam se organizar, produzir e servir as pessoas,
visando atender as necessidades e interesses da comunidade local e externa
Palavras Chaves: Incubadoras, Economia Solidaria, Tecnologia Social
A INDIOS
A INDIOS - Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias, é uma atividade de
extensão cadastrada na modalidade de projeto e programa, vinculada a UNIOESTE inscrito na
PROEX. Quanto ao período de realização, tanto o projeto como o programa têm caráter permanente, e
seus resultados são mostrados anual e trienalmente nos eventos extensionista em que participa e
através de relatórios institucionais e, já conta com quatro anos de duração e aplicação do rpojeto e um
ano do programa. O projeto e o programa são de características inter e multidisciplinar e tem como
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principal finalidade a de colaborar no atendimento da função social da universidade, junto a
comunidade autóctones. Atualmente, esse projeto e esse programa se encontram alocado no
CCSA/Campus de Foz do Iguaçu e, sua grande área de vinculo extensionista na UNIOESTE é
Ciências Sociais Aplicadas, devido a suas áreas de atuação orientadas pelas temáticas.
A Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias - INDIOS nasceu como um projeto
apenso em um programa de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. Hodiernamente, é um
projeto e um programa que leva a mesma identificação - INDIOS. Como já disposto anteriormente, ele
é uma atividade de extensão, vinculada a UNIOESTE como um projeto e um programa de extensão e
sua composição conta com Professores, Acadêmicos, Egressos, Funcionários e Voluntários. Suas áreas
de atuação esta baseada nas demandas sociais e nas temáticas oriundas de estudos e discussões da
economia popular e solidária, da produção agroecologica e alimentação saudável e adequada, do meio
ambiente e da sustentabilidade, do turismo comunitário, do esporte, do lazer e da inclusão social, do
desenvolvimento local, da educação do campo e da educação informal, da permacultura, das
tecnologias sociais, da bioconstrução e das ecovilas, dos movimentos sociais, dos direito humanos e
dos direitos institucionais, das organizações sociais e solidárias, do associativismo e do
cooperativismo, das políticas públicas, dos conhecimentos científicos e dos saberes populares e
tradicionais. A INDIOS foi reconhecida como um programa, porque articula e abriga vários projetos
complementares cujos objetivos venham a atender demandas sociais ou ao menos uma das temáticas
anteriormente citadas.
A INDIOS desenvolve ações que possibilitem o atendimento das demandas advindas das
comunidades rurais, periurbanas e urbanas das localidades de Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu.
Atua de forma articulada e com amplas possibilidades de aumento e envolvimento da sociedade civil
organizada, bem como, parceiras do poder público destas localidades, no desenvolvimento de suas
políticas participativas e solidárias. Outra característica originária da INDIOS advém da sua
formação, pois surge durante uma formação de Educadores na Economia Solidaria proporcionadas
pelo projeto E-Tur realizada pela ITCP/UFPr Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da
Universidade Federal do Paraná, onde professores universitários e membros de instituições
vinculados ao trading turístico de Foz do Iguaçu receberam as orientações e instruções necessárias
para intervir nas comunidades Iguaçuenses. Essa Ação pretendeu instrumentalizar inicialmente as
pequenas propriedades familiares da região e as organizações periurbanas de Foz do Iguaçu,
principalmente as comunidades que foram e são atendidas pelo projeto RESA/USF. Para que
pudessem gestionar seus recursos, através de princípios e de ferramentas da economia solidária; da
educação e da alfabetização sócio ambiental; da alimentação saudável e adequada, da inclusão social
e o do turismo no espaço rural e comunitário de forma sustentável. Essas ações se encontram até o
presente pautado, nos princípios da autogestão e da gestão participativa, sempre com a finalidade de
geração de trabalho, emprego e renda a partir do estímulo a prática da economia popular solidária.
Sempre esperando que a sua prática provoque nas pessoas envolvidas o surgimento de suas
capacidades, criações, potencialidades, vocações e habilidades para que possam se organizar,
produzir e servir a si e as outras pessoas, visando atender as necessidades básicas e aos interesses da
comunidade local e externa.

DOS EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS BENEFICIADOS:
Os Empreendimentos Solidários beneficiários iniciais e diretamente atendidos foram as Famílias de
Artesãos e Agricultores Familiares que compõem a base dos movimentos sociais e das entidades
parceiras nas seguintes localidades: Famílias Agricultores Agroecológicos oriundos das comunidades
rurais de Foz do Iguaçu; Famílias de Assentados da Reforma Agrária vinculadas ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Região Oeste assessoradas pelo ITEPA; Famílias de
Agricultores rurais, urbanos e periurbanos, do Bairro Mata Verde vinculadas ao CMV (Comunidade
Mata Verde) assessoradas pelo IDEIAS; Famílias Agricultores Agroecológicos pertencentes à Vila
Rural Verdes Campos; Famílias de Artesãs e Costureiras associadas da Associação VEMSER.

São Famílias de Pequenos Agricultores, Artesãos, Profissionais Autônomos oriundos das Entidades
Parceiras de onde originou as demandas, ou seja:
CITUR Grupamento de Agricultores Familiares de Foz do Iguaçu voltados ao desenvolvimento do Turismo
Rural
VEMSER – Associação de Produtores de Artesanatos em Fibras e Costureiras de Foz do Iguaçu
CMV – Comunidade Mata Verde
IDEIAS – Instituto de Desenvolvimento de Estudos e Indicadores Ambientais Sustentáveis
ITEPA - Instituto Técnico de Educação e Pesquisa da Reforma Agrária
MST – Movimento Sem Terra – Assentamento Antonio Tavares

JUSTIFICATIVA
O modelo industrial e tecnológico utilizado nas três ultimas décadas é baseado no uso permanente
dos recursos naturais da terra e, tem fomentado o consumo de recursos, produtos e serviços de forma
inadequada, causando diversos danos sociais e ambientais, gerando muitos resíduos e desperdícios
energéticos com isso vem promovendo o esgotamento dos recursos existentes meio ambiente e o
empobrecimento econômico e sócio cultural da população. Com a criação do MDA (Ministério do
Desenvolvimento Agrário) e do MTur (Ministério do Turismo), novas políticas públicas surgiram
voltadas ao desenvolvimento agrário (de atendimento ao pequeno produtor rural e familiar) e ao
turismo sustentável e de inclusão social ( de atendimento ao turista e aos agentes envolvidos no
desenvolvimento sócio econômico ambiental local). Políticas essas, que articuladas com as políticas
traçadas pelo MMA (Ministério de Meio Ambiente) e o pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento
Social) ganham força e unidade para caminhar na mesma direção, diante de seus objetivos. Nas
comunidades rurais ou marginais dos municípios da região oeste lindeiros do lago de Itaipu nas
últimas décadas promovidas por políticas governamentais inadequadas de financiamento de insumos
externos às unidades produtivas - (adubos químicos, agrotóxicos, sementes híbridas), de mecanização
e de ampliação das áreas de monocultura está minando as bases de sustentação da agricultura familiar
tradicional e seus esquemas próprios de segurança alimentar, percebidos principalmente pela gradual
desintegração da cultura campesina e seu agroecossistema tradicional. Como conseqüência desse
processo de perda da autonomia produtiva, a oferta de alimentos, antes abundante e de origem
“pulverizada”, passou a operar de forma concentrada em sistemas de produção, beneficiamento e
distribuição de alimentos. Porém, inúmeros agricultores familiares que desenvolveram sistemas de
produções ecológicas resistiram a esta tendência fatídica, voltando a sua produção para os mercados
locais na lógica da cooperação/integração com os consumidores, buscando fundamentalmente:
facilitar o acesso ao alimento ecológico (democratizar, popularizar e massificar o consumo de
produtos ecológicos); Produção de alimentos saudáveis com baixo custo; agregar valor ao alimento
através da agroindustrialização; encurtar a distância entre agricultores e consumidores através das
visitações e do fomento ao turismo sustentável, estabelecendo relações de comercio solidário entre
eles; valorizar os serviços sócio-ambientais gerados pela agroecologia e pelo turismo no espaço rural
sustentável; Partilhar os benefícios da comercialização de produtos e serviços entre os envolvidos;
estimular a cooperação, a transparência nos atos e atitudes e a complementaridade entre os
envolvidos; incluir agricultores e consumidores no mercado justo e solidário. Assim, um dos
caminhos que se desenha para promover este processo é a articulação entre os conceitos e práticas, da
agroecologia com os da economia popular de organizações solidária.

NOSSOS OBJETIVOS:
Geral:
A finalidade principal do projeto INDIOS é fortalecer junto à comunidade local e regional a presença
da UNIOESTE como produtora e difusora de conhecimentos voltados às demandas e necessidades
sociais, contribuindo para a construção do desenvolvimento econômico, social e ambiental.

Específicos:
Acredita-se que tal objetivo acima disposto pode ser concretizado:
Mediante ações voltadas para: desenvolvimento e implementação de políticas publicas voltadas para
a economia solidaria; a educação e a alfabetização sócio ambiental; a alimentação saudável e
adequada, a inclusão social e o turismo no espaço rural e comunitário de forma sustentável.
Mediante orientações aos empreendimentos solidários e grupamentos sociais que tenham entre suas
finalidades a geração de emprego e renda através da formação sócio-ambiental solidária e
responsável, originando as estratégias que serão utilizadas para combater a pobreza, para promover a
inclusão social a partir de articulações e ações parcerias efetivas e duradouras entre os governos
(Federal, Estadual e Municipal), e as comunidades urbanas e rurais do Oeste do Paraná, bem como as
entidades da sociedade civil organizadas dessa região, atuantes na promoção humana e social, e nas
áreas a serem beneficiadas, com ações de caráter emergencial, construtivo e participativo, que
venham a minorar e, quem sabe, até eliminar a situação de fome, pobreza e exclusão social das
populações lindeiras em situação de vulnerabilidade social.

NOSSOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada levará em conta a construção coletiva do conhecimento, valorizando as
práticas históricas dos sujeitos, gerando protagonismo do público envolvido. Inicialmente será
composta uma equipe multidisciplinar de coordenação ou grupo de trabalho solidário do projeto, que
terá como função gestionar o projeto e apontar as diretrizes da equipe de trabalho. OFICINAS: nas
oficinas utilizam-se como ferramentas metodológicas: a visualização, a problematização, os trabalhos
em grupo, apresentação em plenária, dinâmicas de grupo, ou seja, atividades para aprender fazendo.
CURSOS: Cada módulo contará com uma etapa teórica (4 horas), orientada por um conteúdo
programático que abordará temas despertando nos seus beneficiários a organização, o resgate cultural
e a formação cidadã voltadas para a Agroecologia e o desenvolvimento do Turismo de base
Sustentável e com Inclusão Social. ENCONTROS: Os encontros reunirão representantes dos
beneficiários do projeto, com o objetivo de formação e troca de experiências servindo ainda como
espaço de debate entre organizações de agricultores, assessoria e Universidade. INTERCÂMBIOS
E VIVÊNCIAS: Os intercâmbios são uma oportunidade de compartilhamento com outras
Incubadoras Tecnológicas com princípios voltados a Economia Solidaria de propostas, idéias e
práticas no âmbito das temáticas abordadas, ou seja, economia solidária, educação e alfabetização
sócio ambiental, os alimentos saudáveis e adequados, inclusão social e turismo sustentável em
espaços rurais e comunitários. São selecionadas regiões que apresentem um conjunto de experiências
que possa oferecer novos referenciais possibilitando a ampliação da visão da importância dos
alimentos produzidos de forma sustentável para viabilização de canais alternativos de mercado e a
agregação de valor aos alimentos. Nossa metodologia parte de uma visão interdisciplinar e
multidisciplinar caracterizando de forma holística e popular o conhecimento.

NOSSOS RESULTADOS ESPERADOS:
No aspecto sócio-econômico o projeto pretende continuar instrumentalizando as famílias de
agricultores familiares, de artesãos e de costureiras para que possam autogestionar o processo de
ecologização de seus sistemas produtivos e ter aumentado o acesso aos programas e políticas
públicas de apoio a agricultura familiar agroecológica e de fomento ao turismo de base sustentável no
espaço rural e de comunidades urbanas, periurbanas e rurais, para propiciar frentes de geração
trabalho e renda através da inclusão social.
Do ponto de vista metodológico espera-se que o presente projeto venha propiciar o desenvolvimento
de novos parâmetros de avaliação e monitoramento do processo de transição agroecológica e na
formação e consolidação de designers associativos e cooperativos de comunidades rurais e urbanas,

tanto no espaço das unidades produtivas, como nos grupos de base organizados e no âmbito do
projeto; a ampliar de forma expressiva, o número de assessores (as), técnicos (as) e agricultores (as)
capacitados para trabalhar com grupos ecológicos, processos de autogestão e inclusão social, de
identificação e organização participativa e solidária, de geração de emprego e renda e de
desenvolvimento sustentável do turismo, em busca de mercados locais para a comercialização de
seus produtos e serviços.
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Os Cinco Is – 5 Is
INDIOS + ITCP + IDEIAS + ITEPA + INTUR
Hayrton Francis Ximenes de Andrade1
Sergio Luiz Winkler2
Aurelinda Barreto Lopes3
João Henrique Souza Pires4
Paula Beruski5
Denys Dosza6
Luiz Panhoca7
Resumo: Na articulação 5 Is onde fazem parte INDIOS - INCUBADORA DE
DIREITOS INSTITUCIONAIS E DE ORGANIZAÇÕES SOLIDÁRIAS (UNIOESTE –
Campus Foz do Iguaçu); ITCP - INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS
POPULARES (UFPR); IDEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES AMBIENTAIS SUSTENTAVEIS (ONG Foz do Iguaçu); ITEPA INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA REFORMA AGRARIA (MST
– São Miguel do Iguaçu) e o INTUR - INSTITUTO DE TURISMO (UNIOESTE –
Campus Foz do Iguaçu), têm como público alvo os trabalhadores desempregados e
subempregados ou, em risco de perder o emprego; os agricultores familiares
proprietários, arrendatários, parceiros, assentados ou acampados, bem como, os
trabalhadores autônomos, artesãos, sejam eles provenientes da zona rural ou da zona
urbana, mas que tenham entre seus objetivos a vontade de se organizarem, utilizando
para isso dos princípios do cooperativismo e do associativismo, visando a geração de
emprego e renda e a inclusão social através do trabalho cooperativo, comunitário e
solidário, nas áreas do artesanato e da produção agroecológica, transformação da
matéria prima e da comercialização dos produtos, bem como, do turismo no espaço
rural sustentável. Atualmente atende as artesãs e costureiras provenientes da
Cooperativa Vemser e alguns Agricultores Familiares de Foz do Iguaçu e Agricultores
Assentados da Reforma Agrária de São Miguel do Iguaçu.
Palavras-chave: tecnologia social, economia solidária, comunidades
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PERFIL SOCIOECONOMICO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE
EXTENSÃO “GESTÃO ESTRATÉGICA PARA O PRIMEIRO EMPREGO EM
FRANCISCO BELTRÃO/PR”
Área temática 08: Trabalho e Inclusão Social
Jairo Leonardi de Aguiar 1 (Coordenador)
Bruna Bello Fruscalso2
Juliana SantiBotton3

Modalidade:Comunicação Oral
RESUMO:
Este artigo pretende identificar o perfil socioeconômico dos participantes da sexta turma do
Projeto de Extensão “Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego em Francisco
Beltrão/PR”, desenvolvido no Campus da Unioeste de Francisco Beltrão/PR em parceria
com a Prefeitura Municipal e Agência do Trabalhador da cidade, assim como do CIEECentro de Integração Empresa-Escola do Paraná. Os dados foram obtidos a partir da
aplicação de questionário semi-estruturado com questões fechadas e abertas.Buscou-se
identificar o sexo e a idade dos participantes do projeto, assim como condições
socioeconômicas e suas expectativas de trabalho e estudo, para assim, tentar precisar seu
perfil. A amostra de alunos, dentre a população, foi não probabilística, cerca de 35% da
população de participantes. Observou-se que a maior parte dos alunos participantes é do
sexo feminino, e que, entretanto não há uma renda padrão entre os participantes, mas uma
heterogeneidade entre o público atingido.
PALAVRAS-CHAVE: Perfil socioeconômico; Projetos de extensão; Primeiro Emprego.

1INTRODUÇÃO:

A extensão universitária é a inserção ativa da universidade na sociedade
como um todo, que busca atender necessidades especificas dos contextos sociais. A
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extensão proporciona a participação ativa de acadêmicos, professores e sociedade,
garantindo uma troca de experiências e conhecimentos entre todos os participantes.
O projeto de extensão universitária “Gestão Estratégica para o Primeiro
Emprego em Francisco Beltrão/PR” é uma ação que busca preparar os jovens
beltronenses para o mercado de trabalho.
Desta forma, este estudo tem como objetivo identificar o perfil socioeconômico
dos

participantes

do

projeto.

Para

isto

foram

avaliados

alguns

fatores

socioeconômicos assim como questionamento sobre interesses de trabalho e
estudos dos participantes.
2CONTEXTO DA AÇÃO:“Primeiro Emprego”
O projeto de extensão “Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego em
Francisco Beltrão/PR”,busca desenvolver competências, habilidades e atitudes a
jovens oriundos, em sua grande maioria, do ensino fundamental e médio público,
visando o aumento da inserção no mercado de trabalho e proporcionando
conhecimentos que sejam, ao mesmo tempo, gerais e específicos.
Nesse aspecto, entende-se que além dos participantes, uma ampla parcela
da sociedade é beneficiada, uma vez que o mercado de trabalho local dispõe de
vagas para candidatos ao primeiro emprego, porém os requisitos de qualificação e
experiência muitas vezes impedem a ocupação das vagas disponíveis.
Quanto aos resultados do projeto, espera-se, sempre que uma turma é iniciada,
a intensificação do intercâmbio de experiências entre as instituições e os participantes
do programa; intensificação do desenvolvimento das habilidades humanas, juntamente
com as técnicas, nos participantes do projeto; ampliação da capacidade das pessoas
atendidas pelo programa em gerar renda individual e coletiva e a manutenção da
capacidade dos participantes ingressarem no mercado de trabalho.
A atividade de extensão configura-se como uma oportunidade de a
universidade propiciar subsídio teórico e prático aos participantes (estudantes do ensino
fundamental e médio, bolsistas e docentes e discentes da UNIOESTE), que possam
contribuir no processo de formação profissional e na inserção no mercado de trabalho,
além da interação com a realidade organizacional, através da participação nas
atividades desenvolvidas pelos colaboradores internos e externos no âmbito do projeto.

2.1 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

As Universidades, de maneira geral, têm como objetivos básicos a formação
profissional, geração de conhecimentos e disseminação desses conhecimentos. Ao
aceitarmos isso como sendo sua missão podemos definir suas funções, o ensino, a
pesquisa e a extensão (SERRANO, 2013).
O Ensino envolve a graduação e pós-graduação. A Pesquisa universitária é a
realização

de

estudos/pesquisas

em

redes

acadêmicas

sobre

temáticas

e

problemáticas de relevância social, é de extrema importância para o desenvolvimento
das ciências (UNILA, 2013).
Já as Extensões Universitárias, são atividades que ultrapassam o âmbito
característico de atuação da Universidade, no que se refere ao Ensino e Pesquisa. A
Extensão é uma das funções sociais da Universidade, realizada por meio de um
conjunto de ações dirigidas à sociedade, as quais devem estar indissociavelmente
vinculadas ao Ensino e à Pesquisa (UNICAMP, 2013).
Um exemplo nacional de projeto de extensão universitária é o Projeto Rondon,
parceria das universidades brasileiras com o governo federal, na qual acadêmicos e
professores participam de ações conjuntas com municípios de regiões carentes do país
como multiplicadores destas ações (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).
O projeto esta estruturado para funcionar através da oferta de módulos
semanais que abordam conteúdos específicos (formação técnica) e gerais
(habilidades comportamentais). Módulos estes, realizados por colaboradores
internos (docentes e discentes da UNIOESTE), colaboradores externos e
organizações parceiras do projeto. Semanalmente são bordados temas diferentes,
por colaboradores distintos, a fim de atingir os objetivos propostos, de proporcionar o
aumento da empregabilidade aos jovens participantes.

3 METODOLOGIA
Os dados foram obtidos na esfera do Projeto de Extensão “Gestão
Estratégica para o Primeiro Emprego em Francisco Beltrão/PR”, junto aos alunos da
sexta turma do projeto, no mês de novembro de 2012.Foram utilizados
questionários, como técnica de coleta de dados. Questionário semi-estruturado com
questões fechadas (21) de múltipla escolha e algumas (04) abertas.

O objetivo geral deste estudo era identificar o perfil socioeconômico dos
participantes do projeto, buscou-se identificar o sexo e a idade dos participantes do
projeto, assim como suas expectativas de trabalho e estudo. Utilizou-se, também, de
dados de pesquisas anteriores sobre a temática.
A amostra de alunos, dentre a população, foi não probabilística, onde os
questionários foram aplicados àqueles participantes presentes no dia da coleta de
dados. Estes representavam cerca (11) 35% da população, sendo (6) 55% do sexo
feminino e (5) 45% do sexo masculino. Os participantes apresentam uma idade
média de 17 anos, igual há média feminina referente à turma anterior do projeto
sendo que 90% estão cursando o ensino médio. Os dados obtidos com a aplicação
do questionário foram analisados quantitativamente e, os resultados mais relevantes
apresentados a seguir.

4ANÁLISE E DISCUSSÕES

Quando questionados sobre habitação, há um equilíbrio no qual apenas
57% possuem casa própria. Em contrapartida o orçamento familiar apresentou-se
heterogêneo, no qual a não há predominância de renda sendo que 82% dos
participantes não auxilia no orçamento familiar.

Em relação aos hábitos e atividades, metade dos participantes lê livros
apenas quando solicitados, entretanto a maioria afirma ler sobre conhecimentos
gerais e textos considerados científicos, e se mantem informado em sua maioria
através da internet. A maior parte dos pais dos participantes tem o ensino médio.
Finalmente, investigados sobre o que possuem, a maioria tem carro próprio
e todos tem internet em casa e curso de informática, contudo poucos possuem curso

de idiomas ou arte.

Seus interesses em estudos permeia principalmente a área da educação e
das ciências empresariais, entretanto a metade dos participantes pretende atuar no
serviço público e alguns em serviços. Pequena parcela busca atuar como autônomo.

Finalmente foram questionados sobre o porquê de estar fazendo o curso, a
maioria afirma ser por iniciativa própria e alguns por indicação dos pais e do colégio,
e todos consideraram o projeto ótimo ou muito bom.

5CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Gestão Estratégica para o Primeiro Emprego em Francisco Beltrão
busca desenvolver competências em jovens que buscam o mercado de trabalho,
proporcionando-lhes um incentivo para a busca de emprego.
Desta forma este artigo buscou identificar o perfil socioeconômico dos
participantes do projeto, observando que embora o objetivo do projeto seja atender
alunos estudantes de escolas públicas em ensino médio, o que se percebe é que a
amostra foi heterogênea, onde há participantes de escolas particulares assim como
já no ensino superior, sendo que a renda familiar dos alunos variou entre baixa

renda e média.
Em relação a pesquisa efetuada em 2012, percebeu-se que a maior
incidência é de meninas no projeto assim como a faixa etária destas é geralmente
maior. A média da idade dos participantes foi equivalente ao ano anterior, com 17
anos de idade em média, os alunos são estudantes ou recém formados, que assim
como na pesquisa anterior buscaram o curso para conseguir um emprego e por
iniciativa própria.
O projeto está em vigor há 3 anos, e já formou seis turmas, desta forma
proporciona o conhecimento de alunos, assim como o envolvimento de professores
da universidade, acadêmicos (bolsistas ou voluntários), assim como voluntários que
auxiliam nos módulos diversos.

Contatos para o projeto:
Jairo (coordenador do projeto) mobil.100@hotmail.com
Bruna (bolsista do projeto): bruna_bello_f@hotmail.com
Email do projeto: primeiroempregounioeste@hotmail.com
Facebook do Projeto: Primeiro Emprego FB
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Processo de Extração das Fibras de Bananeiras para manufatura de
Artesanato e de Biojóias
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Trabalho
Oficina
Palavras Chaves: Economia Solidária, Tecnologias Sociais, Inclusão Social

Resumo: A Oficina tem a finalidade de apresentar a fibra de bananeira,
aplicada a manufatura de artesanato e a construção de biojóias, como uma
opção de geração de trabalho e renda, e apresentar os resultados da pesquisa,
alcançados até o momento. Os objetivos são identificar as vantagens da fibra
de bananeira na produção do artesanato, entender os processos para a
obtenção das fibras e constatar a sua aplicação no campo das artes e da
criação de design de biojóias e de objetos utilitários e decorativos, com vistas
para a sustentabilidade sócio econômico e ambiental. Parte-se do pressuposto
de que a fibra de bananeira é aplicável como prima mater na confecção de
biojóias, papel, objetos e revestimento de uso decorativo ou utilitário, em
estruturas na substituição da fibra de vidro. A importância da pesquisa reside
na busca de alternativas sustentáveis e solidárias para a geração de trabalho e
renda com ganhos sociais e ambientais. A Metodologia utilizada para extração
das fibras é participativa, isto é, os ouvintes participam ativamente do processo
extrativo das fibras. Os materiais necessários é o tronco ou pseudocaule e uma
mesa para iniciar a extração da fibra. O processo inicia-se com a decapagem
ou descascagem do pseudocaule ou tronco, retirando as capas uma a uma, até
a última capa, restando somente o palmito que pode ser utilizado na
alimentação. Em seguida corta-se a capa em tiras da largura que se desejar.
Retira-se das capas alguns tipos de fibras: a corda fina, que é excelente para
tecer fios para biojóias, crochê e tricô; a renda que é utilizada nas coberturas
de peças de artesanatos; e a fibra média utilizada em teares e tranças em
fibras. São necessários alguns materiais e ferramentas para a extração da fibra
de bananeira, entre eles a matéria prima o Tronco ou Pseudocaule da
Bananeira, uma mesa do tamanho ou maior que o tronco, uma faca de corte
fino, um avental para proteção da nódoa e, um par de luvas de borracha.
Sugere-se utilizar roupas velhas por causa das manchas provocadas pela
nódoa. Como técnica é utilizada habilidades manuais de corte com utilização
de faca de corte fino como ferramenta de extração artesanal.

Coordenador da INDIOS mestre_hayrton@hotmail.com 45 3529 0145 ou 8427 0144

PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL NO MEIO RURAL COMO SUPORTE AO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DAS COMUNIDADES RURAIS NA
REGIÃO OESTE DO PARANÁ
Área Temática: Trabalho
Nardel Luiz Soares da Silva (Coordenador)1
Pedro Celso soares da Silva 2
Wilson João Zonin3
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Alder Pedro Lupes6
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Modalidade: Comunicação Oral
Palavras-chave: Inclusão digital; Internet; Informática no meio rural.
Resumo: O Programa de inclusão digital no meio rural como suporte ao
desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais na região oeste do
Paraná, vem promovendo ações de inclusão digital para agricultores familiares, em
municípios da micro região do município de Marechal Cândido Rondon-PR. O
público alvo do projeto são os agricultores e suas famílias, que tem interesse na
iniciação ou aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre a utilização dos recursos de
informática, principalmente, o computador e a internet no dia-a-dia das propriedades
rurais. A inclusão digital passa a ser nos dias atuais, mais uma necessidade
indispensável no meio rural para que os agricultores, que, além de melhorarem o
processo de gestão das propriedades, também, usem os recursos de informática
para capacitação, lazer, entretenimento e comunicação.
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INTRODUÇÃO
Historicamente no Brasil, fruto das políticas públicas excludentes, a maior
parte da população rural ainda não tem acesso às tecnologias básicas
desenvolvidas para o setor produtivo. O meio rural passou por rápidas e drásticas
transformações nas últimas décadas, e as consequências destas mudanças não
foram tão positivas quando analisamos aspectos socioambientais.
Porém, para se adequarem a estas mudanças, as unidades de produção do
tipo familiar, necessariamente terão que utilizar tecnologias de informação,
comunicação e gestão com base na informática de acordo com as suas
necessidades e características da unidade produtiva. Assim, a inclusão digital é uma
necessidade urgente no meio rural, e o conhecimento sobre informática não pode
ser visto como privilégio dos agricultores, mas sim, como fator de desenvolvimento
da agricultura.
A Inclusão Digital representa um caminho promissor para a equalização de
oportunidades para todos os segmentos da sociedade, seja ela urbana ou rural,
ficando cada vez mais próxima da cidadania e da inclusão econômica e social.
Atualmente, as políticas públicas direcionadas para o meio rural, estão
procurando sanar este déficit histórico, e, a inclusão digital faz parte de vários
programas governamentais.
Assim, o Programa em questão, através de atividades teóricas e práticas,
estão contribuindo de forma concreta, para que a informática possa ser utilizada de
forma que contribua para o do desenvolvimento rural sustentável.
OBJETIVOS
Este trabalho faz parte do Programa de inclusão digital no meio rural como
suporte ao desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais da região
oeste do Paraná, MEC/SESu-2013, tendo como objetivo, conhecer indicadores
relacionados ao uso dos recursos da informática nas propriedades rurais familiares
dos municípios da micro região de Marechal Cândido Rondon-PR.

METODOLOGIA
O presente trabalho foi estruturado em etapas, baseado na elaboração dos
formulários e realização das entrevistas, tabulação dos dados, construção de
gráficos e análise dos resultados.
Foram realizadas entrevistas com vinte e sete produtores rurais familiares,
selecionados junto às empresas prestadoras de serviços na área de informática para
o meio rural.
As entrevistas foram feitas no ano de 2012, e, posteriormente, os dados foram
tabulados em planilhas para a geração dos gráficos, analise e discussão dos
resultados da pesquisa.
RESULTADO E DISCUÇÃO
Se compararmos as áreas urbana e rural, vamos ver uma grande diferença no
perfil da posse e do uso das tecnologias de informação e comunicação nessas
regiões distintas. À exceção da televisão e do rádio, tecnologias que se encontram

praticamente universalizadas tanto na área rural quanto urbana, o percentual de
domicílios que possui equipamentos de informática em áreas rurais é
expressivamente pequeno.

Gráfico 1- Uso da internet nas residências rurais dos municípios da micro região do município de
Marechal Cândido Rondon - PR, em 2012.

Estudo feito em 27 propriedades permitiu identificar que em 15 delas o pai
utilizava os recursos de informática para acesso a internet, em 16 propriedades a
mãe e em 22 os filhos dos agricultores. Conforme o Gráfico 1, o pai é o que menos
utiliza, e, os filhos são os que mais utilizam.
Com relação à finalidade do uso da internet no meio rural, esta é mais
utilizada para acesso a sites agrícolas. Conforme o Gráfico 2, das 27 propriedades
estudadas, 24 responderam utilizar mais para aceso a sites agrícolas, seguido para
estudos, entretenimento, leitura de jornais, compras e jogos.

Gráfico 2- Finalidade do uso da internet nas residências rurais dos municípios da micro região
do município de Marechal Cândido Rondon - PR, em 2012.
Quanto ao número de computadores nas residências, Gráfico 4, das vinte e
sete propriedades em 18 delas os agricultores disseram possuir apenas um
computador, em 6 propriedades possuem 2 computadores, em 2 propriedades
possuíam 3 computadores, e, em apenas uma propriedade possuía 4 computadores.

Gráfico 3 - Número de computadores nas residências rurais dos municípios da micro região do
município de Marechal Cândido Rondon - PR, em 2012

Também, a forma de acesso a internet foi identificada neste estudo, sendo
que, das vinte e sete propriedades, somente 6 possuíam outra forma de acesso a
internet, com equipamentos diferentes do computador, conforme Gráfico 4.

Gráfico 4 - Meio de acesso a internet nas residências rurais dos municípios da micro região do
município de Marechal Cândido Rondon - PR, em 2012.

CONCLUSÃO
Com este trabalho pode-se concluir que há um crescimento rápido no uso de
recursos de informática no meio rural. Sendo que, os jovens são os que mais usam
para diferentes fins.
Percebe-se também, neste diagnóstico, um grande interesse dos agricultores
em realizarem cursos de capacitação para entenderem mais sobre os recursos de
informática.
As informações obtidas neste estudo serão utilizadas como referências para
as próximas etapas do Programa de inclusão digital no meio rural como suporte ao
desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais na região oeste do
Paraná, programa este aprovado pelo MEC/SESu, Edital PROEXT 01-2013.
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Resumo: O projeto de apoio e fortalecimento da gestão territorial do Território da
Cidadania Cantuquiriguaçu, visa o acompanhamento e assessoria ao Núcleo
Diretivo e as Câmaras Setoriais para o desenvolvimento de capacidades humanas,
organizacionais e melhoramento de processos com a construção de estratégias para
promoção do desenvolvimento com base na principal vertente que orienta o
desenvolvimento territorial, qual seja o foco no empoderamento das pessoas que
habitam a região de forma a torná-las responsáveis e os principais atores de
promoção e mobilização para o desenvolvimento da localidade. O Território do
Cantuquiriguaçu é referência por ter sido um dos primeiros a adotar a estratégia do
desenvolvimento territorial, buscando a interação de atores, a integração de políticas
públicas e gestão social do desenvolvimento. O artigo busca apresentar a trajetória
do Território como estratégia de desenvolvimento regional sustentável e garantia de
direitos sociais voltados ao desenvolvimento econômico e universalização de
programas básicos de cidadania.
Contexto da ação:
O Território Cantuquiriguaçu é formado por 20 municípios com população de
acordo com IBGE (2006), é de 233.643 habitantes e área de 1.394.400 hectares. A
população rural representa 48,5% variando entre 20% e 80%, as menores cidades
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normalmente possuem maior população rural, 15 municípios possuem população
rural maior do que 50%.
As características econômica, social dos municípios do território é
predominantemente rural, sendo formado por unidades de produção familiares,
conforme o Censo Agropecuário IBGE (2006), o território possui 25.463
estabelecimentos rurais e 83,2% são familiares. Outro traço marcante, é de que o
território é marcado pela presença de grupos étnicos expressivos tais como
indígenas,

caboclos, posseiros, faxinalenses

e

outros. Tais

características

contribuem diretamente para a diversificação da produção de alimentos que é uma
característica fortalecida pela da agricultura familiar.
Destaca-se que a agricultura familiar é um aspecto positivo, mas ao mesmo
tempo possui características que contribuíram para a pobreza regional, pois os
agricultores descapitalizados chegaram e períodos e regiões diferentes. Por fim,
enfatizamos que o Território da Cidadania Cantuquiriguaçu possui raízes históricas,
fez parte decisiva do Território do Iguassu na década de 1940, onde a cidade de
Laranjeiras do Sul teve o posto de capital.
A Unioeste através do projeto Apoio e Fortalecimento da Gestão Territorial do
Território da Cidadania Cantuquiriguaçu vêm acompanhando e assessorando ao
Núcleo Diretivo e as Câmaras Setoriais de modo a contribuir que as ações de
desenvolvimento do Território da Cidadania Cantuquiriguaçu sejam implementadas
com base nas Diretrizes do Plano de Desenvolvimento Territorial.

ANÁLISE E DISCUSSÃO
Cabe destacar que a trajetória de desenvolvimento territorial aqui analisada,
trata-se de num período recente, pois a partir de 1980, alguns municípios da região
Cantuquiriguaçu junta-se na luta contra o isolamento em relação às ações políticas
do Governo Estadual e Federal, e tiveram na Associação dos municípios
Cantuquiriguaçu o local de discussão e da criação de um Conselho voltado aos
conceitos de desenvolvimento tanto na área urbana quanto na área rural, pois o
Território Cantuquiriguaçu, além de historicamente vivenciar um processo de
exclusão social e atraso econômico em relação às demais regiões do Estado, ainda,
acentuava a desigualdade com 42% das famílias vivendo abaixo da linha da pobreza
Sociais Aplicadas, Campus de Francisco Beltrão e-mail joao.andrades@unioeste.br, 46 9915 0432.

e um crescente êxodo rural. (CONDETEC, 2004).
Tal constatação ficou notória quando da realização de um Diagnóstico Técnico
onde mostrou índices de desenvolvimento que estavam entre os mais baixos do
país. Porém, quando se chega a uma situação limite, não há espaço para a
indiferença. Era necessário fortalecer as estratégias e as lutas em prol de um projeto
de desenvolvimento local, endógeno, na forma de Plano Diretor Territorial. Portanto
no ano de 2004 foi criado o CONDETEC - Conselho de Desenvolvimento do
Território Cantuquiriguaçu, com o objetivo de agregar maior participação social, em
um órgão de caráter consultivo, normativo e deliberativo. (CONDETEC, 2004)
Destaca-se, no entanto que na associação o poder de decisão é conferido
somente aos poderes públicos municipais e com a criação de um conselho são
abertos espaços de decisão para outros setores da sociedade civil. Assim foi criado
o CONDETEC sendo composto por representante de diversos setores da sociedade,
com diferentes concepções de desenvolvimento para o território. (CONDETEC,
2004)
A definição dos municípios do Território Cantuquiriguaçu coincide com a
composição da Associação de Municípios, que se juntou para realizar as primeiras
ações territoriais na região. Assim, o Território se define por 20 municípios, cujos
quadros socioeconômicos se afiguravam comuns apesar das especificidades
econômicas de um e outro município. Outro aspecto também a mencionar, é de que
uma das características do Território é a convivência entre latifúndios e pequenas
propriedades, estando representado no CONDETEC desde a Sociedade Rural,
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e lideranças dos índigenas. (CONDETEC,
2004)
A construção do Plano Diretor compreendeu duas grandes etapas:
diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico procurou caracterizar o estagio de
desenvolvimento em que se encontra a região, pontuando os principais problemas
A etapa de prognóstico procurou desenhar de forma participativa, o futuro
desejado para a região num horizonte de 10 anos – cenário normativo; Definição de
diretrizes e ações estratégicas para que a região evolua na direção desejada.
(CONDETEC, 2004)
Algumas características da estrutura do Conselho de Desenvolvimento da
Cantuquiriguaçu merecem especial destaque, pois constituem condições essências
como facilitadores da implantação e consolidação do processo de planejamento

regional, tais como a ampla representatividade, propiciando espaços aos Agentes
Públicos e Atores Sociais e Econômicos da Região. (CONDETEC, 2004)
Com a missão de promover o desenvolvimento integral do Território
Cantuquiriguaçu em abril de 2004 foi criado então o CONDETEC - Conselho de
Desenvolvimento do Território Cantuquiriguaçu, além do desfio de agregar maior
participação social, em um órgão de caráter consultivo, normativo e deliberativo.
(CONDETEC, 2009)
A partir de junho de 2003, com a orientação da SDT/MDA junto às entidades
de representação da agricultura familiar e governamentais, o Estado foi dividido em
Territórios, Pré-territórios, em setembro de 2003 o CEDRAF - Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar definiu quatro territórios do Paraná,
sendo imediatamente enquadrado a região da CANTUQUIRIGUAÇU como um dos
territórios Prioritário. Esta referencia como Território vem de encontro ao que a
região vinha trabalhando, reforçando e apoiando este processo. Na caminhada foi
de fundamental importância para a região o apoio da FAO – Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que propôs um acordo de
cooperação com alguns países da América Latina para implementar um projeto com
o objetivo de fortalecer o desenvolvimento sustentável de um território e elaborar um
marco que permita replicar a estratégia de trabalho para outros locais. (CONDETEC,
2004)
Destacamos que na prática os municípios do Território desde 2004 passaram
a perceber a importância do Planejamento Territorial enquanto meio de promoção do
desenvolvimento e progressivamente os municípios têm assumido com maior
compromisso a responsabilidade representativa no âmbito do Conselho, participando
do sistema de distribuição de responsabilidades previsto na estrutura do
CONDETEC.
Em

Fevereiro

2008

o

Território

Cantuquiriguaçu

ganha

uma

nova

configuração, passando a ser Território da Cidadania Cantuquiriguaçu tendo como
objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos
de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável;
Redução das desigualdades sociais e regionais, com melhoria da renda e qualidade
de vida de todos, especialmente no meio rural; Garantir direitos sociais a todos;
Ações coordenadas que podem ser acompanhar pelo portal da cidadania.
(CONDETEC, 2009)

No decorrer do funcionamento do CONDETE o sistema de gestão passou
por alguns ajustes para se tornar Território da Cidadania, outros ajustes para melhor
funcionamento da gestão territorial, reafirmado na 2ª Conferência Territorial da
Cantuquiriguaçu, com tema central “desenvolvimento, território e gestão social”,
ainda tinha como finalidade: Propor e indicar ações para políticas territoriais
direcionadas ao Desenvolvimento Territorial no biênio subsequente ao de sua
realização; Discutir, propor mudanças na atual estrutura de gestão do Território:
Aprovação em assembleia geral alterações no regimento interno do CONDETEC,
além de aprovar e dar publicidade às resoluções que serão registradas em
documento final.
Dentre os resultados da 2ª Conferência Territorial da Cantuquiriguaçu a
assembleia geral aprovou nova modificações na estrutura organizacional operativa
do CONDETEC, senda a “Plenária”,

composta por representação de entidades

governamentais e da sociedade civil organizada, voltadas ao Desenvolvimento
Sustentável do Território; “Núcleo Diretivo” que é a coordenação do CONDETEC,
composto por Coordenador Geral, Vice Coordenador, Secretário e Vice Secretário,
respeitando o caráter paritário e rotativo em relação organizações, entidades não
governamentais e as representações governamentais para os cargos entre os
mandatos; “Núcleo Técnico” composto de grupo de assessores, secretaria executiva
e articulador territorial. Tem como atribuição essencial oferecer o apoio técnico e
administrativo às atividades do CONDETEC, estando o Núcleo Técnico está
vinculado ao Núcleo Diretivo, estando à disposição da Plenária e das Câmaras
Setoriais. Também houve modificações nas “Câmaras Setoriais” que passam a ser
órgão

auxiliar

do

CONDETEC,

podendo

ser

permanente

ou

provisória.

ter

no

Plano

(CONDETEC, 2009)
No

mesmo

período

também

passou

a

ajustes

de

Desenvolvimento Territorial do Cantuquiriguaçu, foi requalificado em 2009, com
vistas a garantir o respeito aos critérios e à estrutura organizacional do CONDETEC,
o que faz com que a ações de política territorial passem necessariamente pelo crivo
da coletividade que tem assento no Conselho. Destaca-se que o 2º. Plano
Estratégico de Desenvolvimento procura encaminhar propostas com esse fim,
articulando a produção agrícola ao desenvolvimento de ações no âmbito da
comercialização e provisão de serviços de apoio à produção agrícola. (CONDETEC,
2009)

No segundo Plano de Desenvolvimento Territorial, foram respeitadas as
premissas existentes no Plano anterior, priorizado o programa de aquisição de
alimentos; o programa Casas Familiares Rurais; o programa de hortifruticultura; o
desenvolvimento do cultivo de plantas medicinais; o desenvolvimento da aquicultura
e o ecoturismo; e um conjunto de ações voltadas para o meio urbano, notadamente
as relacionadas ao comércio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Território do Cantuquiriguaçu foi constituído antes da instituição da política
de desenvolvimento territorial por parte do Governo Federal, como uma estratégia da
Associação de Municípios para fazer frente às necessidades territoriais e também ao
abandono do Território por parte das políticas governamentais.
Assim, as ações territoriais realizadas são assumidas e contadas com forte
sentimento de pertencimento. Ao longo do processo iniciado em 2003, vários
avanços são visíveis, tais como Instalação da Extensão da Unicentro; Elaboração do
Plano Diretor; Associação dos Municípios com sede no Território; Estruturação do
Conselho de Desenvolvimento do Território Cantuquiriguaçu – CONDETEC; Núcleos
Dirigente e Técnico, Câmaras Setoriais, Grupo de Assessores; Elaboração de
Projetos; Projeto FAO; Redes de Referencia IAPAR/ EMATER –Cadeia do Leite;
Realização de eventos técnicos no Território; Relevância do trabalho do Conselho –
espaço de formulação de políticas públicas; Captação e alocação de recursos
financeiros; Solução de problemas e incremento de Potencialidades Normativa para
elaboração de projetos; Instalação do Núcleo Regional da Educação; Instalação do
Núcleo Regional da SEAB; Instalação da Unidade avançada do INCRA; Instalação
do Escritório Regional da EMATER; Centro Estadual de Educação Profissional
/CEEP; Instalação do Escritório Regional da SEDS; Universidade Federal Fronteira
Sul; Escola Técnica Federal / IFPR; Federalização da PR 158;

Curso de Saúde

Ambiental parceria FIOCRUZ;
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