




Apresentação 

 
O XII SEU teve como tema A Extensão Universitária Ultrapassando Fronteiras e foi sediado 

no Campus de Cascavel, de 16 a 18 de maio de 2012. 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 30º SEURS (Seminário de Extensão 

Universitária da Região Sul). 

Durante o Seminário foram realizadas três mesas redondas, uma palestra, 29 mesas temáticas, 

com 139 comunicações orais, 104 pôsteres, 18 oficinas (500 vagas), um minicurso; atividades 

culturais (orquestra paranaense de viola caipira, apresentações folclóricas, teatro, música, dança, 

capoeira e mostra de cinema), 21 estandes, exposições, transmissão (ao vivo) pela Kula Webrádio 

e Atendimento Básico de Emergência do curso de Enfermagem do Campus de Cascavel. 

Parcerias foram reafirmadas, em especial com: Itaipu Binacional, Parque Tecnológico de Itaipu 

(PTI), Ministério da Defesa, Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e Prefeitura de Foz do 

Iguaçu. 

O XII 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 XII SEU, procuramos mostrar um pouco deste clima 

proporcionado pelo evento. 

  

Gilmar Baumgartner 

Pró-Reitor de Extensão/UNIOESTE 
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 KULA WEBRÁDIO UNIVERSITÁRIA – TRANSMISSÃO DO XXVIII SEMINÁRIO DE 

EXTENSÃO DA REGIÃO SUL – SEURS. 

Emerson Cristofoli1; Moises Cordeiro Muniz2; Alexandre Klock Ernzen3; João Henrique 
Pagliari4; Evanio Marlon Guerrezi5, Guilherme Bazarim6 

 

Área Temática: Comunicação 

RESUMO: 
Este artigo pretende apresentar a experiência e os  resultados da transmissão de áudio 
on-line realizados pela emissora de rádio via internet “Kula Webradio Universitária” do 
XXVIII Seminário de Extensão da Região Sul – SEURS – realizado na cidade de 
Florianópolis - SC. A emissora realizou sua primeira transmissão ao vivo em outro 
Estado. Esta atividade esta fundamentada na ação e no debate sobre criação de canais 
de comunicação pelas universidades e o processo de aprendizado com experiências 
extensionistas. Percebemos que esta realização da Webrádio Universitária propiciou a 
difusão e a popularização da Extensão Universitária. 
PALAVRAS CHAVE: 
Webrádio – XXVIII SEURS - Transmissão.  
 
 
INTRODUÇÃO: 
O projeto de extensão kula Webradio Universitária completa seis anos em 2011. Porém, 
ele é resultado histórico da idéia de implantar emissoras comunitárias na Unioeste 
datadas do ano 2000. A idéia das emissoras comunitárias continha expectativas que 
estavam presentes nas necessidades de comunicação entre a universidade e à 
sociedade. O projeto “Fala Universidade e Comunidade” começou na PROEX (Pró-
Reitoria de Extensão) e se estendeu até o Campus de Toledo. Todas as vozes da 
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comunidade teriam espaço para informar e comunicar-se. Atualmente emissora 
comunitária universitária de Toledo segue a trajetória idêntica a de muitas outras 
emissoras comunitárias pelo país, buscando sua concessão através da legalidade. Ao 
longo dos seus anos de existência a direção da Associação de Rádio Comunitária 
Universitária de Toledo manteve-se organizada e atenta a outras modalidades de 
transmissão de informações e musical. Assim, surgiu a kula webradio universitária, uma 
emissora de rádio com transmissão exclusiva pela internet. Desde 2005 o projeto tem 
desenvolvido experiências com transmissões de áudio on-line, o projeto “Kula Webrádio 
Universitária” executou algumas atividades fundamentais para a consolidação desse 
sistema de transmissão: Campeonato interno de Futsal (2007), os debates para diretor 
do campus de Toledo e Reitoria (2008), campeonato de futebol suíço do campus de 
Toledo (2008), XI, XII e XIII Simpósio de Filosofia, VIII, IX e X Seminário de Extensão de 
Extensão (Foz do Iguaçu; Toledo e M. C. Rondon); Circuito de Software Livre (Cascavel);  
Mostra de Curtas-Metragem (Toledo); XIII Simpósio de Filosofia (Toledo); I e II Mateada 
da Unioeste (Cascavel); XII Semana Acadêmica de Filosofia; e III Simpósio Regional de 
Serviço Social. Essas atividades realizadas pela comunidade acadêmica da Unioeste 
tiveram a oportunidade de serem ouvidas em toda a rede mundial de computadores e é 
esse canal de comunicação que a emissora “Kula Webradio Universitária” levou até a 
cidade de Florianópolis em Santa Catarina para a a transmissão on-line do áudio do 
XXVIII Seminário de Extensão da Região Sul – SEURS. A transmissão do evento mais 
importante de Extensão do Sul do Brasil foi um momento onde a emissora kula webradio 
pode contribuir a com difusão e a popularização das atividades extensionistas das 
universidades da região sul.   
 
OBJETIVOS:  
Propiciar a transmissão de eventos de Ensino, Pesquisa e Extensão; Socializar o 
conhecimento produzido pela comunidade acadêmica; Oportunizar a difusão de idéias, 
elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade; Oferecer mecanismos à 
formação e integração da comunidade; Estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; 
Implantar com o apoio dos diretores gerais de cada unidade da unioeste um servidor 
(computador) capaz de transmitir on-line o áudio dos eventos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Unioeste;  
   
 

MMEETTOODDOOSS: 
A transmissão do XXVIII Seminário de Extensão da Região Sul – SEURS – foi a primeira 
transmissão ao vivo realizada pela emissora fora do Estado do Paraná. A realização 
desta atividade foi cercada por uma grande expectativa com referência a qualidade do 
áudio e os resultados sobre a  utilização da plataforma de software livre – LINUX, pois a 
Kula opera com a tecnologia streaming (fluindo). Esta tecnologia permite o envio de 
informações multidimídia através de pacotes, utilizando redes de computadores. Os 
primeiros testes desta tecnologia de transmissão apresentaram bons resultados e a 
transmissão de áudio do VIII SEU em 2008 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, foi 
realizada com sucesso. Mas fato marcante é a qualidade proporcionada pela 
transmissão em uma grande distancia e fora da rede de internet da Unioeste. Passada 
esta nova fase de testes a expectativa é que a emissora kula webradio universitária 
possa realizar transmissões de qualquer lugar onde seja possível se conectar a rede 



mundial de computadores. O fato importante é que a “kula webradio universitária” 
através de seu quadro de participantes, membros da comunidade acadêmica, entres eles 
agentes universitários e acadêmicos é que desenvolve as pesquisas relacionadas à 
transmissão de áudio on-line utilizando-se da plataforma de software livre – LINUX. 
Neste sentido, as pesquisas continuaram a ser realizadas e ampliadas de forma a 
estendê-las aos demais interessados. A idéia é avançar no sentido de possibilitar a 
transmissão de eventos de Ensino, Pesquisa e Extensão, com o propósito de facilitar o 
acesso à produção acadêmica. O objetivo principal é difundir e popularizar a informação, 
lazer, convivência e a socialização de conhecimentos.  
 
DISCUSSÃO E RESULTADOS: 
A Webrádio “Kula Universitária” realizou a transmissão das seguintes atividades durante o 
28º SEURS: da abertura do evento e da Conferência: Extensão Universitária com 
conferencista: Dr. Adalberto Santana Director Del Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe (CIALC), UNAM, realizada no auditório da Reitoria da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – dia 08/09/10.  Da Mesa I: Desafios da 
Extensão Universitária com a Coordenação da Professora Sandra de Deus – Pró-Reitora 
de Extensão da UFRGS, sendo os palestrantes: Aurora Elizondo Huerta – Universidade 
Pedagógica Nacional do México, o Professor Oscar Daniel Morales Mello –Pró-Reitor 
Adjunto de Extensão da UFSM, o Lucas Ramalho – MEC, o Professor Cipriano Maia de 
Vasconcelos – Pró-Reitor de Extensão da UFRN. Da Mesa II: A Contribuição da Extensão 
para a Popularização da Ciência com a Coordenação de Débora Peres Menezes Pró-
Reitora de Extensão da UFSC, sendo os Palestrantes: o Professor Ildeu de Castro Moreira 
- UFRJ e Diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do 
MCT e o  Professor Daniel Iunes Raimann – UDESC, realizadas no Auditório da ESAG da 
UDESC no dia 09/09/10. A Kula Webradio, mesmo sendo uma emissora com transmissão 
exclusiva pela internet atuou como um canal de comunicação transmitindo as principais 
discussões do evento. O Projeto de extensão tem mantido seu  objetivo como emissora 
universitária (oportunizar aos interessados um espaço de informação, lazer, convivência e 
socialização de conhecimentos).  Vale destacar que, a programação da “kula” é realizada 
por colaboradores do projeto através da apresentação de programas semanais (Manhã 
Sertaneja; Alvorada Campeira; Ser-Tão Kula; Música Popular Bem-Brasil; Sentinela do 
Pago; Almoço Clássico; O Novo Sempre Vem; Brasukas do Rock; Antrophofagia; Blusera 
na Kula; Filhos de Marley; the 80’s; Marka Diabo; Toca Raul; Letra Som; Latrina; Long 
Play; Observatório Terra; Cultura Brasil; Satélites do Rock) que são transmitidos ao vivo e 
posteriormente reprisados. Há também uma programação musical que é executada 
automaticamente pelo servidor (computador). O projeto tem o auxilio nas suas atividades 
de um estagiário, cedido pelo Campus de Toledo desenvolvendo atividades diárias da 
emissora e pesquisas e testes na questão de transmissão de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. A Kula Webrádio Universitária almeja contribuir na construção de 
ambientes de convivência, possibilitando um espaço de aproximação entre acadêmicos e 
comunidade externa. A emissora tem se destacado na transmissão ao vivo de eventos 
realizados pela unioeste e mantido seu principio de buscar a garantia da democratização 
dos meios de comunicação e a desmistificação de seus instrumentos radiofônicos, para 
que a Universidade Estadual do Oeste do Paraná contribua efetivamente na a 
emancipação do homem e da sociedade. 
 



CONCLUSÕES: 
Com a realização da transmissão do XXVIII Seminário de Extensão da Região Sul, 
podemos identificar e demonstrar alguns resultados deste projeto. A Kula Webrádio 
Universitária tem como fundamento: a pesquisa e o desenvolvimento do sistema que 
permite o envio de informações multidimídia através de pacotes, utilizando redes de 
computadores. A transmissão do evento mais importante de Extensão Universitária do 
Sul do Brasil possibilitou tanto a difusão de conhecimento como a popularização das 
atividades extensionistas. A comunidade extensionita que participou do XXVIII SEURS 
teve a oportunidade de propagar suas ações para todos os cantos do planeta 
conectados pela rede mundial de computadores. A aproximação com a comunidade 
externa efetivada pela internet é um grande avanço no sentido de democratizar 
informações e socializar conhecimento das atividades acadêmicas realizadas no âmbito 
universitário. Tal fato permite observar que: é na transmissão do áudio das atividades 
acadêmicas que a ampliação do campo das relações inter-pessoais vem acontecendo 
entre Universidade e sociedade. Reforçando e reafirmando o papel da extensão como 
produtora e disseminadora de conhecimento.  
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PROCESSOS IDENTITÁRIOS EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS MULTILÍNGUES 

 

Tristoni, Rejane 

Tristoni, Jerry Silvio 

 

Área temática: 

Comunicação oral 

A proposta desta pesquisa é promover um estudo sobre o ensino dentro do contexto 

multilíngue e multicultural da região fronteiriça da região Oeste do Paraná. Trata-se de uma 

proposta de pesquisa de cunho etnográfico, no qual se pretende analisar os documentos 

norteadores do ensino, dentre eles, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes 

Curriculares e as Orientações Curriculares do Paraná, objetivando investigar a maneira 

como tais documentos lidam com questões relacionadas à diversidade linguística /cultural e 

aos conflitos identitários vivenciados representantes de grupo minoritário, neste caso, o 

aluno brasiguaio1, dentro do ambiente escolar na região oeste paranaense. Tal ideia parte 

do pressuposto, apresentado por Moita Lopes (2002), de que a escola é um espaço 

privilegiado para a formação identitária dos alunos. Logo, torna-se relevante averiguar a 

(re)construção das identidades “brasiguaias” no contexto escolar. Já a escolha pela região 

Oeste do Paraná deve-se ao fato de essa região fazer parte da fronteira do Brasil-Paraguai, 

uma vez que esse espaço tem sido um cenário de fenômenos migratórios, surgindo, então, 

os chamados grupos minoritários, entre eles: o brasiguaio. Pretende-se, por meio de estudo 

de caso, averiguar os motivos pelos quais os alunos brasiguaios são considerados “fracos” e 

propícios à reprovação (PIRES-SANTOS, 2004, 2010); PIRES-SANTOS;CAVALCANTI, 

2008) e, ainda, o motivo pelo qual muitos acabam abandonando as salas de aulas, bem 

como seu próprio país, preferindo, na maioria dos casos, voltar ao Paraguai.(PINTO e 

TRISTONI, 2010). 

 

                                                           

1
 Registra-se que o termo “brasiguaio” é utilizado em referencia aos (i)migrantes brasileiros que se deslocaram 

para o Paraguai, mas, por algum motivo, muitos acabam retornando ao Brasil. 

 



PALAVRAS-CHAVE: contexto escolar; contexto fronteira; conflitos identitários. 

 

INTRODUÇÃO 

A fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina é um cenário de fenômenos migratórios, 

pois atrai, além de pessoas que transitam pelo Brasil, Argentina e Paraguai, moradores de 

várias origens, principalmente, descendentes de alemães e italianos que chegaram à 

Região Oeste do Paraná na década de 1950 (RIBEIRO, 2002 p. 49) e, atualmente, essa 

fronteira segue atraindo pessoas de todo mundo, dentre elas, árabes, chineses, coreanos e 

indianos. Diante do exposto, entende-se, que este ambiente multilíngue e cultural 

desmistifica a crença de que o Brasil é um país monolíngue e monocultural e, ainda, desse 

contexto fronteiriço, num ambiente multilíngue, surgem, junto ao português, as línguas 

minoritárias desafiando a escola e os sujeitos que vivem, na maioria das vezes, identidades 

fragmentadas (MOITA LOPES, 2002) como, por exemplo, o aluno brasiguaio que tem 

vivenciado conflitos identitários. 

Embora o currículo escolar apresente vários discursos, nos quais se afirmam que todos 

têm direito à escola e que todos devem ser respeitados conforme propõe, por exemplo, o 

PCN do Ensino Fundamental, o qual determina que o ambiente escolar deva “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), todas essas propostas e 

discursos estão bem distantes da realidade escolar, principalmente, da região de fronteira. 

Sabe-se que muitos representantes de grupos minoritários não são respeitados dentro 

do contexto escolar, dentre eles, os brasiguaios. Estes passam por situações de 

estigmatização e de desrespeito em vários níveis, como a proibição de falar sua própria 

língua dentro da escola. Ressalta-se, diante dessa situação, que se trata de alunos que 



recém chegaram do Paraguai e, portanto, foram alfabetizados em espanhol e guarani e 

pouco sabem da Língua Portuguesa (DALINGHAUS, 2009). 

Dalinghaus (2009) em pesquisa realizada em uma escola de Ponta Porã, Mato Grosso 

do Sul, fronteira com a cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai, observou a ocorrência do 

chamado mito do monolinguismo, no qual a escola parece que, além de buscar a 

homogeneidade e querer contemplar a norma padrão, deseja evitar os “sotaques”, as 

marcas do falar paraguaio. Vale lembrar que nessa escola 90% dos alunos são paraguaios 

ou brasiguaios, falantes de espanhol e guarani, entretanto, embora haja um grande número 

de alunos oriundos do Paraguai, é proibido o uso de outra língua ou, em outras palavras, 

apenas é permitido que se fale o português. (DALINGHAUS, 2009).  

Percebe-se, com isso, que a Língua Portuguesa é imposta dentro do ambiente escolar e 

gera, dentre outros, medo, vergonha e insegurança aos alunos. Esta ideia torna-se mais 

visível quando a autora evidencia tais alunos nos momentos de lazer como, por exemplo, no 

recreio, mudarem rapidamente seu modo de falar no momento em que se deparam com 

algum professor ou zelador, deixando claro seus medos e inseguranças diante de seu modo 

de falar, bem como diante do “outro” (DALINGHAUS, 2009). 

Outro caso semelhante a este, o qual também explicita situações de conflitos étnicos, 

linguísticos e, sobretudo, de construção da identidade destes representantes de grupos 

minoritários dentro do contexto escolar é o conflito vivenciado por Nancy, uma aluna 

brasiguaia de uma escola da rede pública de ensino da cidade de Cascavel, Paraná, a qual 

apresentava dificuldades de aprendizagem, além de vivenciar preconceitos e de ser 

estigmatizada pelos colegas de classe. (PINTO e TRISTONI, 2010).  

Percebe-se, no entanto, que, mesmo diante de um cenário multilígue e multicultural 

explicitado nesse ambiente fronteiriço, continua sendo praticado o monolinguismo, que 

acarreta problemas para quem não o exerce, estabelecendo o conceito de língua superior e 

de prestígio ao falante da Língua Portuguesa e de língua inferior e de desprestígio ao 



imigrante, ao brasiguaio. Logo, estabelecem-se às relações de desigualdades, de poder e, 

diante desse quadro, surgem as diferenças culturais e linguísticas, as quais contribuem para 

a manifestação do preconceito e da estigmatização, resultando quase sempre na evasão 

escolar. 

Espera-se que este trabalho contribua para a formação docente, já que se aborda caso 

de grupos minoritários estigmatizados dentro do contexto escolar, além disso, que possa 

oferecer subsídios para reflexões e discussões sobre as dificuldades que a escola encontra 

ao deparar-se com problemas de estigmatização ao receber alunos brasiguaios e, ainda, 

mostrar que embora haja propostas de uma “escola para todos”, esta proposta não se 

sustenta em situações de conflitos identitários, conforme aponta Pereira (2001). 

Toma-se como aporte teórico para sustentação desta pesquisa os estudos de Moita 

Lopes (2002, 2003), Cavalcanti (1999), Coracini (2007), Signorini (1998), Hall (2005), Elias e 

Scotson (2000), Pereira (2001), e, ainda, as pesquisas realizadas por Santos (2004), 

Dalinghaus (2009), Pinto e Tristoni (2010), dentre outros pesquisadores, as quais 

apresentam análises que contribuem para a investigação da construção e reconstrução da 

identidade do aluno brasiguaio em ambiente multilíngue e multicultural da escola em região 

de fronteira. 

Os estudos acerca da construção e reconstrução da identidade apresentados por 

esses pesquisadores subsidiam o pressuposto aqui assumido de que a identidade, por ser 

definida historicamente, é transformada e formada de acordo com as culturas que a cerca, 

sejam essas, étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, principalmente, nacionais.  

Hall (2005), sob a ótica da teoria social, explica que o indivíduo moderno está se 

fragmentando devido o declínio das identidades. Para o autor, este processo “[...] está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social” 

(HALL 2005, p. 07). Portanto, além de ser construída ao longo do tempo e 



inconscientemente, ela está sempre incompleta, sempre sendo “preenchida a partir de 

nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros” (HALL 

2005, p. 38-39).  

Concebe-se, ainda, que a língua constitui-se em “um dos principais fatores que 

estabelecem essa identidade étnica” (MEY 1998, p.71). Em outras palavras, a língua 

identifica e revela a identidade de um indivíduo como pertencente de um determinado grupo 

étnico. Contudo, conforme citado no decorrer desse projeto, a região de fronteira constitui-se 

de vários grupos étnicos, uma vez que esta região é formada por várias culturas, por 

diferentes povos e, consequentemente, diferentes identidades (DALINGHAUS 2009, p. 43). 

A proposta desse estudo ancora-se, também, em Bagno (2002) e Cavalcanti (1999), 

pois é desse cenário multilíngue que surge o preconceito linguístico da sociedade brasileira, 

uma vez que para Bagno (2002) o mais sério de todos os mitos que contribuem para 

formação do preconceito linguístico da sociedade brasileira é o de que “a língua portuguesa 

falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente” (BAGNO, 2002, p.15) e, diante 

disso, o monolinguismo linguístico já não se sustenta mais no Brasil. Cavalcanti (1999) 

explica que esse cenário do monolinguismo linguístico “é eficaz para apagar as minorias, 

isto é, as nações indígenas, as comunidades imigrantes e, por extensão, as maiorias 

tratadas como minorias, ou seja, as comunidades falantes de variedades desprestigiadas do 

português” (CAVALCANTI, 1999, p. 387). 

Como se observa, o Brasil, além de apresentar várias línguas indígenas, tem 

também a língua dos imigrantes, sendo que, desses imigrantes destacam-se, na fronteira do 

Oeste paranaense com a Argentina e o Paraguai, o italiano e o alemão, sem mencionar 

ainda o modo de falar de cada região brasileira, pois, conforme explica Orlandi (2007), “o 

Brasil tem sua língua oficial, ao lado das muitas línguas indígenas, falares regionais, línguas 

de imigração etc.” (ORLANDI, 2007, p. 59). 



Além dessa linha de raciocínio, essa pesquisa pauta-se, ainda, na proposta de 

Cavalcanti (1999) sobre a necessidade que se abordar questões referentes à 

indiscriminação da língua falada em determinados lugares, principalmente, nas regiões de 

fronteira, bem como à valorização e reconhecimento de sua variedade linguística. Além 

disso, é importante considerar a forma de falar do “outro”, preservando e valorizando assim 

sua identidade e sua cultura. Assim sendo, não pode ser permitido que crianças continuem 

sendo estigmatizadas, marginalizadas devido ao seu modo de ser e de falar, ao contrário 

disso, essas crianças devem ser valorizadas, pelos simples fato de saberem mais de um 

idioma, como o caso do aluno brasiguaio que conhece o guarani e o espanhol, além de 

outras culturas, outras histórias e outros costumes. 

Depreende-se, diante dessa exposição, que o preconceito linguístico, como 

considera Bagno, 

 

é muito prejudicial a educação porque, ao não reconhecer a verdadeira 

diversidade do português falado no Brasil, a  escola tenta impor sua norma 

lingüística como se ela fosse, de fato a língua comum a todos os 160 

milhões de brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem 

geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização 

etc. (BAGNO, 2002, p. 15). 

 

Ancorado nesta concepção de Bagno (2002), entende-se que uma das causas do 

preconceito linguístico é a maneira como a escola tem atuado, de forma que, ao impor uma 

norma padrão, a escola não leva em consideração critérios fundamentais para o bom 

desenvolvimento dos alunos, dentre esses critérios citados por Bagno (2002), destaca-se a 

origem geográfica, no nosso caso, a fronteira Brasil e Paraguai, bem como a diversidade do 

português falado no Brasil. 

 

OBJETIVOS 



Averiguar como a escola e os documentos norteadores de ensino lidam com os 

conflitos identitários vivenciados por alunos brasiguaios, se a proposta de uma “escola para 

todos” se sustenta em situações de conflitos identitários. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Depreende-se que, embora este cenário sociolinguisticamente complexo se 

manifeste em todos os ambientes da sociedade, é na escola, nas relações de ensino e 

aprendizagem que tais conflitos se evidenciam e se tornam grandes desafios. Diante disso, 

expõe-se, nesse trabalho, sobre a necessidade de se repensar em uma política linguística 

adequada para o contexto escolar em região de fronteira, uma vez que faltam estudos e 

pesquisas acerca de políticas educacionais e políticas linguísticas para cenários de conflitos 

identitários como de fronteiras e de imigração.  

 Logo, esses estudos coadunam-se com a proposta deste trabalho, já que objetiva-

se, sobretudo, verificar como a escola lida, durante o processo histórico de mudança e 

transformação, a (re)construção da identidade do aluno brasiguaio, por meio do olhar do 

outro, em ambiente multilíngue e multicultural da escola em região de fronteira. 

 

CONCLUSÕES 

Diante disso, numa tentativa de estudar motivo pelo qual muitos alunos brasiguaios 

acabam abandonando as salas de aulas, bem como seu próprio país, preferindo, na maioria 

dos casos, voltar ao Paraguai. (PINTO e TRISTONI, 2010), tem-se a necessidade que se 

abordem questões referentes á maneira como a escola lida com situações que envolvem 

conflitos étnicos identitários e como os documentos norteadores do ensino, dentre eles, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares e as Orientações Curriculares 

do Paraná, trabalham questões relacionadas à diversidade linguística /cultural e aos 



conflitos identitários vivenciados representantes de grupo minoritário dentro do ambiente 

escolar na região oeste paranaense 
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A MISSA ITALIANA NO CAMPUS: APRENDIZADO A PARTIR DA 

PARTICIPAÇÃO NOS CANTOS E NA LITURGIA 
 
 

Izabela de Carvalho 
Prof.a. MS. Benilde Socreppa Schultz 

 
RESUMO: Nosso objetivo nessa comunicação é apresentar o desenvolvimento do 
projeto de extensão Missa Italiana no campus, cuja finalidade é contribuir com a 
formação de alunos e demais participantes que desejam desenvolver as quatro 
habilidades da língua, isto é, ouvir, falar, ler e escrever, além de resgatar a cultura 
Italiana e reavivar a fé cristã. Os textos bíblicos, os cantos e principalmente as 
apresentações culturais têm contribuído para o enriquecimento do universo lexical e 
linguístico dos participantes, propiciando um contato com a língua italiana e, mais 
especificamente, a interação entre pessoas que partilham da mesma cultura. Como 
foco deste trabalho, tentaremos mostrar que a prática das canções italianas contribui 
intensamente para o desenvolvimento dessas habilidades, seja por parte dos 
integrantes do projeto e como da comunidade participante. Sendo assim, é possível 
afirmar que as canções influenciam no aprendizado do indivíduo, pois segundo 
(OSTRANDER e SCHOEDER, 1978) a música aumenta a concentração e facilita a 
aprendizagem. Pretendemos, também, expor a aceitação da missa por parte da 
comunidade que fielmente tem acompanhado esse projeto. 
PALAVRAS- CHAVE: Missa Italiana; Cultura; Cantos; Interação. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

 O projeto de extensão intitulado Missa Italiana no campus, é um meio de 

resgate da cultura italiana e da fé cristã dos acadêmicos, da comunidade 

cascavelense e cidades vizinhas. Nesse projeto participam acadêmicos de diversas 

áreas, sobretudo os alunos do curso de Letras Português/Italiano, a Pastoral 

Universitária, ministros da igreja Rainha dos Apóstolos e a comunidade em geral.  A 

participação litúrgica é feita por pessoas que conhecem a língua italiana, contudo, 

não necessariamente descendentes. A missa é feita uma vez por mês em igrejas do 

Bairro Universitário. Não há um celebrante oficial, porém existe a participação de 

diversos padres conhecedores da língua italiana. 



Verifica-se que é prazeroso às pessoas participarem dessa missa, pois elas 

podem tanto aprender, praticar ou relembrar a língua, quanto louvar a Deus. É 

extremamente gratificante sentir que a assembléia está reunida para participar 

dessa manifestação que é religiosa e cultural. Acreditamos que esse projeto 

aumenta o conhecimento e a cultura das pessoas, além de contribuir para sua 

competência lexical e linguística.  

As pessoas participam desse evento com o coração aberto, pois se percebe 

no rosto de cada um o gosto de estarem reunidos para louvar e bendizer a Deus e 

ter um contato, ainda que breve, com a língua dos seus antepassados ou com a qual 

simpatizam. Como afirma Feuerbach “Deus pressupõe homens que o honrem, que o 

louvem” (1982, p.166), e quando oportunizados para expressar a fé, a manifestação 

não pode ser outra, que a alegria.  

 

OBJETIVOS 

 

Nosso objetivo na realização desse trabalho é apresentar, especificamente, 

como se dá o processo de aquisição da língua estrangeira por meio das canções 

italianas. Sendo assim, queremos averiguar como ocorre o aprendizado por 

intermédio das músicas. Desta maneira, verifica-se que há um desenvolvimento 

linguístico maior por parte dos integrantes do coral, uma vez que existe a prática 

constante e contato frequente com a língua italiana. Isso não quer dizer que as 

pessoas que participam uma vez ao mês da missa não adquirem conhecimento 

lexical e linguístico, pelo contrário, assim como o coral se desenvolve, os 

participantes também aprendem a língua a partir das leituras, homilia do padre e 

prática dos cantos. 

Para Balboni (1994) existe um relacionamento intrínseco entre o ensino da 

língua e a cultura. Ensinar uma língua como Língua Estrangeira é dar também uma 

formação educativa, isto é, atingir as metas, não somente linguísticas, mas também 

de caráter formativo-comunicativo. Pensamos que os encontros mensais, nos quais 

se realizam as celebrações, esses objetivos são alcançados, pois se percebe que a 

comunidade acadêmica e a comunidade em geral é muito participativa em todos os 

momentos.  

 

MÉTODOS  



 

O processo de imersão na língua inicia-se um mês antes do acontecimento 

da celebração da missa. Há a procura da igreja, do padre, a organização dos slides 

com a liturgia e preparação dos cantos que são escolhidos de acordo com o tempo 

litúrgico do momento. Os ensaios do coral são feitos na UNIOESTE, uma vez por 

semana, na hora do intervalo. É possível ensaiar três cantos por ensaio, sendo um 

total de oito cantos. Ademais, uma semana antes da missa é feito um ensaio de uma 

hora para revisar os cantos e manter o coral em harmonia. 

Além desses itens básicos para se realizar uma santa missa, apresenta-se 

no final da missa, um momento cultural proposto por temas como paixão de Cristo 

(abril); homenagem para as mães (maio); Nossa Senhora Aparecida (outubro), entre 

outros. Caso seja possível, é feita a apresentação de grupos de músicas italianas, 

em especial, o grupo Ladri di Cuori, um grupo de dança folclórica de Cascavel que 

tem parceria com a Unioeste e de cantores líricos, como a Ir. Anna Rosa Marinello, 

que frequentemente se apresentava. 

Como forma de participação da comunidade externa, e como meio de 

divulgação da cultura italiana, há a contribuição de corais de outras igrejas, corais 

infantis e também do grupo Filó que já participou de várias missas. Esse momento é 

interessante para a comunidade, pois engrandece o conhecimento e expande a 

visão de mundo não só dos participantes, mas também dos integrantes do projeto.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

O projeto: Missa italiana propõe algo diferente de tantas outras propostas de 

projetos desenvolvido no Campus de Cascavel, uma vez que permite levar toda a 

comunidade e alunos a participarem, a adquirir conhecimento, cultura e praticar a 

língua italiana. Satisfatoriamente, temos também, a oportunidade de estarmos em 

comunhão com Deus, principalmente através dos cantos, pois como afirma Santo 

Agostinho “Quem canta, reza duas vezes”. Cantar manifesta e estimula a unidade 

dos corações, e os cantos da celebração por serem diversos, alegres e 

encantadores, despertam a necessidade de aprofundar o conhecimento da língua 

estrangeira para uma melhor compreensão. 

Podemos comprovar essa afirmação com a explanação de uma aluna do 

Curso de Letras Italiano da UNIOESTE que em 2008 foi convidada a participar da 



Missa Italiana juntamente com o ministério de música do qual fazia parte e, após a 

participação da missa, por ter cantado os cantos em italiano, sem saber o significado 

de todas as palavras, encantou-se pelo projeto e decidiu prestar vestibular para 

Letras Italiano em Cascavel. Hoje a jovem participa do projeto com amor e 

entusiasmo buscando aprender vocabulários novos, praticar a pronúncia e servir a 

Deus em outra língua.  

Ela afirma que possui maior facilidade nas leituras e na pronúncia por cantar 

os cantos italianos e também que seu vocabulário foi primeiramente retirado dos 

cantos. Além disso, colabora com a divulgação na igreja de seu bairro, no 

movimento do qual faz parte e no incentivo de outros jovens a fazerem parte desse 

projeto, não somente na parte da música, mas também no aprendizado da língua 

italiana que é tão bela e tão conquistadora. 

 

CONCLUSÕES 

 

Entende-se, então, que o projeto Missa Italiana no campus contribui com a 

formação os alunos e demais participantes, além de auxiliar na aquisição de uma 

nova língua. É possível afirmar que o projeto é uma formação continuada e 

inacabada, pois permite a prática da língua e ampliação do vocabulário. É uma 

maneira diferente de internalizar a língua italiana sem ter medo de cometer erros e 

de se comunicar, em outras palavras, é uma vivência com uma cultura diferente e é 

uma continuidade do aprendizado. A riqueza maior é que não nos deixa perder a 

essência de uma missa e compartilhar nossos dons para servir a Deus. 
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A QUESTÃO SOCIAL EM TELA: INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS 
ENTRE A UNIVERSIDADE E A COMUNIDADE EXTERNA 

 

Elizete Conceição Silva; Nathália Aline Andrade;  Antonio Marcos da Silva 
Mazzo; Adilson Jerônimo Reginaldo; Idinéia dos Santos; Pedro Henrique 
Girotto Ribeiro; Paula Fernanda Avanzi; Taiane Cristine de Jesus Garcia 

Scarparo; Caroline Simionato; Mariana Martins Lourenço dos Santos 

Cultura  

Pôster 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão; Cinema; Questão Social. 

RESUMO: 

 

O Projeto de Extensão “A Questão Social em Tela” foi implantado no ano de 
2010 na Universidade Estadual de Maringá, especificamente, no Campus 
Regional do Vale do Ivaí. Trata-se de um conjunto de atividades que visam 
proporcionar um espaço dialógico de análise crítica e conceitual das questões 
sociais e suas relações às estruturas sociais vigentes na sociedade 
contemporânea. Dentre as atividades desenvolvidas, os eventos de extensão 
ocupam um lugar central no processo de trocas entre a instituição e a 
comunidade local. Tais eventos consistem na exibição mensal e pública de 
filmes, previamente escolhidos e trabalhados conceitualmente pela equipe de 
alunos membros do projeto sob a coordenação da professora responsável.  As 
exibições contam com a participação de discentes das faculdades privadas 
locais, professores da rede estadual, além dos discentes da própria instituição. 
Após a exibição das obras selecionadas ocorrem as discussões, que são 
mediadas por profissionais especialistas nas temáticas abordadas, com o 
objetivo de por meio da linguagem cinematográfica, provocar um mal-estar e 
inquietação nos participantes para os levarem a inquirir para além das 
aparências dos acontecimentos presentes na sociedade atual, bem como, a 
questionar a sua condição humana. Consideramos que a atividade vem 
almejando os resultados esperados visto que, a ficção projetada em tela reflete 
a realidade do cotidiano da vida de cada um. Nos debates presenciados 
durante os eventos é comum vermos depoimentos de pessoas que se 
identificam com o tema e agregam valores numa discussão dialética. Ao fazer 
uso de filmes, como recurso metodológico, para se abordar questões sociais 
relevantes presentes na sociedade, abre-se um espaço de fala, um espaço 



onde os participantes podem se expressar e serem ouvidos em sua 
subjetividade, o que possibilita tanto o conhecimento por parte da Instituição de 
Ensino, das inquietações, pensamentos, crenças, cultura da comunidade, 
como, dos participantes sentirem-se valorizados e parte integrante da 
sociedade como um todo de modo a promover o sentimento de 
responsabilidade, de partícipe na construção do social.  

Email: andrade_na@hotmail.com 
Telefone: 43-96539703 
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A QUESTÃO SOCIAL EM TELA: PROMOVENDO TROCAS ENTRE A 
UNIVERSIDADE E COMUNIDADE LOCAL 

Elizete Conceição Silva, Antonio Marcos da Silva Mazzo, Nathália Aline 
Andrade, Adilson Jerônimo Reginaldo, Idinéia dos Santos, Pedro Henrique 
Girotto Ribeiro, Paula Fernanda Avanzi, Taiane Cristine de Jesus Garcia 

Scarparo, Caroline Simionato, Mariana Martins Lourenço dos Santos 

Cultura  

Pôster 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade; Cinema; Questão Social. 

RESUMO: 

O projeto de extensão denominado “A Questão Social em Tela” compreende 
um conjunto de atividades que concebe a extensão universitária como um 
espaço de ligação entre a Universidade e a comunidade externa em geral. 
Partindo do pressuposto de que os filmes e as histórias de vidas de seus 
personagens constituem-se em ricos instrumentos de análise das 
representações humanas e proporciona, além da imagem, a visualização de 
fatos, de alteridades, de singularidades e de unidade entre os seres humanos, 
o referido projeto foi implantado no ano de 2010 na Universidade Estadual de 
Maringá, especificamente, no Campus Regional do Vale do Ivaí.  O projeto de 
extensão, que utiliza de filmes como ferramenta didático-pedagógica como 
instrumento de análise social, é coordenado por uma socióloga e conta com 
nove acadêmicos pertencentes aos cursos de Serviço Social e História. A 
equipe do projeto é responsável pela preparação da atividade que será 
compartilhada com a comunidade local. Pois, acreditamos que a interação 
entre comunidade local e a obra cinematográfica não pode ser resumida 
apenas na exibição de um determinado filme. Sendo assim, a preparação 
consiste na escolha da obra, discussão prévia pelos membros do projeto e na 
busca por profissionais, que possam contribuir com a temática abordada em 
interação dialógica com o público em geral. Somente após tais etapas é que as 
obras cinematográficas serão compartilhadas e discutidas com a comunidade. 
Assim, o foco do projeto, ao compartilhar obras cinematográficas mensalmente 
com a comunidade, busca a construção de um espaço aberto de análise crítica 
e conceitual das questões sociais e suas relações às estruturas sociais 
vigentes na sociedade contemporânea, buscando ampliar e promover aos 
participantes, um conhecimento fértil e um olhar aprofundado das questões 
sociais atuais, tais como: desemprego, homossexualidade, violência, 
depressão, poder, cultura, etc. e, assim, contribuir para a emancipação do 
homem e para uma sociedade que aprenda a compreender e respeitar as 
alteridades.  
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ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO ÂMBITO DA UNIOESTE: CAMPUS DE 

FRANCISCO BELTRÃO 

 

 

Roseli de Fátima Rech Pilonetto,  

João Maria de Andrades 

 

Palavras-chave: Extensão universitária, Unioeste, Francisco Beltrão/PR 

 

Resumo: O Sudoeste do Paraná está localizado no Terceiro Planalto Paranaense e 

compreende uma área de 17.043 km2 de extensão, que representa cerca de 8% do 

território estadual. Abrange 42 municípios situados entre a margem esquerda do rio 

Iguaçu e a divisa com a região Oeste de Santa Catarina.Comparado a outras regiões do 

interior do país, caracteriza-se por ser uma região de ocupação relativamente recente, 

visto que só a partir das últimas seis décadas iniciou a formação dos primeiros núcleos 

urbanos, estabelecendo, assim, um processo mais intenso de dinamização das atividades 

econômicas, em particular daquelas relacionadas à agropecuária. Além disso, os laços 

de cooperação política que se constituem e se consolidam apontam para a 

implementação de iniciativas inovadoras de desenvolvimento que possibilitem a 

melhoria das condições de vida e da qualificação das capacidades e habilidades sociais, 

o empoderamento político dos sujeitos Sudoestinos. Francisco Beltrão é centro de uma 

região que se destaca pelo sucesso alcançado no tecer de relações mais equilibradas com 

outros setores da economia e da sociedade. Por seu dinamismo e vontade de trabalho, a 

Unioeste vem somar esforços, buscando e trazendo soluções. Presente na cidade desde 

1997, a Unioeste trabalha em sintonia com anseios e necessidades da região, oferecendo 

hoje os Cursos de Graduação em Administração, Ciências Econômicas, Direito, 

Economia Doméstica, Geografia, Pedagogia e de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Geografia e em fase de implantação o curso de Stricto Sensu em Educação. As 

atividades extensionistas na Unioeste Campus de Francisco Beltrão, são concebidas 

como um processo educativo, cultural e científico, articulado com o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável, o que deve viabilizar uma relação transformadora entre a 

universidade e a sociedade. Pensar a extensão como um elemento indissociável da 

universidade remete à reflexão sobre as condições existentes para o seu 

desenvolvimento interno e externo. Neste sentido, pode-se dizer que, embora as 

condições ideais de realização das atividades de extensão não estejam concretizadas na 

íntegra, as ações desenvolvidas nos últimos anos têm demonstrado o compromisso do 

Campus com a sociedade. Dentro desse contexto, apresentamos um panorama das 

atividades de extensão realizadas no âmbito da Unioeste – Campus de Francisco 

Beltrão. 

 



 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CULTURA E ARTE - CUCA 

Camila Abatti 
Crislaine Alessandra de Lima 

Daniela Brandão 
Domwesley Wendreo 

Emmanuelle Zago 
Gezânia Danieli Shultz 

Indianara dos Santos Meurer 
Jéssica Fiorin 

Jonathan Chasko 
José Jacy Rabelo de Oliveira 

Karine Rafaela da Silva 
Matheus Stoeberl 
Mayara Scussiatto 

Monica Setim Maldaner 
Rodolfo Previato 
Thainan Amadeu 
William Martinello 

Wellington Dalaqua 
 

Área temática 2- desenvolvimento de cultura; cultura, cultura e sociedade; produção 
cultural e artística na área de artes plásticas; produção cultural e artística na área de 
fotografia; produção cultural e artística na área de música e dança; produção teatral. 

Modalidade de apresentação: Estande 
 

PALAVRAS-CHAVE: cultura, arte, manifestação 
 

O Centro Universitário de Cultura e Arte (C.U.C.A.) da Unioeste- 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná- Campus Cascavel, tem por 
objetivo propagar, difundir a arte e a cultura, tendo em vista suas diversas 
formas de linguagens (teatro, música, dança, pintura, fotografia, literatura, etc.), 
para a comunidade acadêmica, assim como, para a comunidade externa, 
visando a inserção e a interação entre ambas. Por meio de exposições, 
apresentações de peças teatrais, concertos musicais, espetáculos de dança, 
palestras e oficinas artísticas, o projeto pretende estimular e apoiar 
manifestações de arte oriundas da cultura popular, pois acreditamos que é por 
meio desta que o ser humano se edifica, desenvolve-se intelectualmente, 
tonando-se apto a refletir sobre o mundo que o cerca. Portanto, é preciso levá-
la à maioria, torná-la patrimônio de todos, tendo em vista que hoje está 
circunscrita num mundo limitado. O indivíduo retrata seu mundo por meio de 
suas manifestações artísticas, e é por isso que o primeiro passo para o respeito 
ao próximo e para a aceitação da diversidade cultural se faz pela arte e com a 
arte. 
Contato: cucaunioeste@gmail.com 



 
COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DR. MUNHOZ DA ROCHA-ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO, ESCOLA E PATRIMÔNIO DO DISTRITO DE 

GUARAGI, PONTA GROSSA/PR 
 

Rubia Batini Grilo 
 

Cultura – Memória e Patrimônio 
 
Pôster 
 
Palavras-chave: escola; patrimônio; distrito 
 

A formação territorial de um município e também de um distrito é marcada por 
fatos e construções que fazem parte da memória da sociedade local, os fatos 
redigidos e verbalizados ano após ano, permanecem vivos a cada geração que 
surge. As construções, diferentemente dos fatos, apresentam-se imponente aos 
olhos mais atentos e interessados a respeito da sua história. 

É com relação a estas construções, que inicialmente são apenas uma 
estrutura constituída no território e que historicamente se transformam em 
patrimônios culturais de uma sociedade que esta pesquisa analisa. Pois é de suma 
importância que não apenas o prédio seja tombado, mas que todo o processo 
histórico/geográfico e sua representatividade perante a sociedade do qual faz parte 
sejam verificados e registrados para a posteridade. 

Nesse sentido, a pesquisa em questão visa demonstrar a partir da análise do 
percurso histórico do Colégio Estadual do Campo Dr. Munhoz da Rocha, desde sua 
criação 1928 até se tornar patrimônio, em 2003, do distrito de Guaragi, município de 
Ponta Grossa, Paraná, sua importância histórico/geográfica e sua representatividade 
na população local partir do tombamento.  

A pesquisa, que contextualizará a localização geográfica do colégio, que se 
encontra permeado pelo meio rural e urbano, se dará com a busca de documentos e 
registros sobre o processo histórico do distrito e também do colégio acima 
mencionado, depois serão realizas pesquisas referentes a representatividade 
simbólica desse equipamento arquitetônico e social para a comunidade em geral. O 
estudo ainda prevê a análise a respeito dessa representatividade na relação com a 
administração do colégio a partir do tombamento, seus pontos positivos e negativos.  

O resultado esperado dessa pesquisa é a demonstração da importância social 
e histórica do Colégio Estadual do Campo Dr. Munhoz da Rocha como patrimônio 
tombado pertencente ao distrito de Guaragi, Ponta Grossa/PR. 
 
Telefones: 42 3623-3910 
E-mail: rubiabatini@hotmail.com 



 
DROGAS: A CULTURA HEDONISTA DO CAPITALISMO 

Carina Rodrigues Dias1; Reynaldo Issao Endo2 
Cultura e Sociedade 

Pôster 
O trabalho desenvolvido foi fundamentado nas experiências que a sociedade atual 
tem contracenado com o abuso do uso de drogas. Ao início da pesquisa realizada 
havia como pretensão encontrar os pontos vulneráveis da sociedade usurpados pelo 
tráfico de drogas. No entanto com o início das pesquisas literárias em áreas 
multidisciplinares ficou evidente que mais do que localizar os pontos vulneráveis era 
necessário compreender a construção dos valores sociais que envolvem o tráfico de 
drogas e o uso de drogas.  Portanto, buscou-se analisar, por meio de um estudo 
literário empírico indutivo, a sociedade e a cultura que envolve substâncias 
psicoativas. Foi possível constatar que ao longo dos períodos históricos, as drogas 
foram utilizadas com objetivos variados, baseando-se em valores sociais. 
Inicialmente, foi direcionado para a cultura antiga bem como as finalidades do uso. 
Desse modo, foi possível constatar que era uma forma de alcance das crenças 
populares, baseadas em Deuses, atuando como facilitador do humano ao plano 
paralelo e místico. Contudo, à medida que a economia financeira passou a fazer 
parte do ideal social, a cultura se voltou para o mercado e as drogas perderam sua 
conotação mística e curativa - como era usada na Antiguidade -, para fazer parte de 
uma psicopatologia social, derivada do excesso de informações e poucas 
preocupações éticas e humanas. Ficou evidente que a sociedade atual já não 
distingue mais os valores econômicos dos valores culturais e, isto traz 
conseqüências desastrosas na perspectiva da drogadição e dos crimes cometidos 
pelo tráfico de drogas. Os cidadãos têm se tornado consumistas antes mesmo de 
exercer seus valores morais, nesta atual sociedade capitalista todos buscam o 
prazer e a satisfação imediata, mesmo que momentânea, isto cala a consciência 
crítica do homem que é aliviada pelo consumo de drogas. Por outro lado, os 
marginalizados deste sucesso capitalista buscam no trabalho criminoso do tráfico 
drogas a maneira de igualar-se com quem estiver ao topo das escalas sociais. A 
contribuição esperada por este trabalho é a conscientização da sociedade da 
importância de manter a consciência crítica ávida e de manter os valores 
econômicos separados dos valores morais como forma de controle do abuso do 
consumo e do tráfico de drogas.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Tráfico de Drogas; Capitalismo; Sociedade. 
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 Acadêmica 5º ano do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pesquisadora de 

iniciação científica (PIBIC), Pesquisa Financiada pela PRPPG/Unioeste. 
2
 Relações Públicas Formado pela Universidade Estadual de São Paulo. Acadêmico do 3º Ano de Administração 

da Faculdade Mackenzie de São Paulo. 
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Gnomos Sem Fronteiras 
A Inclusão pela Música 

 
Coordenadores: Hayrton Francis Ximenes de Andrade e Sergio Luiz Winkler 
Músicos convidados: Giuliano Gonzales, João Paulo da Cruz, José Paulo da 
Cruz, Raphael Araújo dos Santos e Lourenço Marques 
Outros Participantes: Paula Beruski, Daniel Betoven de Jesus 
Musicalização Tecnologia Social Inclusão Social 
Apresentação Cultural 
Palavras Chaves: Música, Tecnologias Sociais, Inclusão Social 
 
 

Resumo 
Há evidências de que a música é conhecida e praticada desde a pré-história. 
Provavelmente a observação dos sons da natureza tenha despertado no 
homem, através do sentido auditivo, a necessidade ou vontade de uma 
atividade que se baseasse na organização de sons.Assim é importante lembrar 
que para indivíduos de muitas culturas, a música sempre esteve e ainda está 
extremamente ligada à sua existência e vida. Os Gnomos Sem Fronteiras é um 
grupo musical que teve origem no IX SEU e é composto por artistas advindos 
da Comunidade Universitária. Suas músicas e preferências rítmicas caminha 
pelo reggae, pelo rock n’ roll, pelo funk e pela MPB. A Apresentação Cultural 
preparada para o XII SEU no Campus de Cascavel visa apresentar esse Grupo 
de Artistas que estão vinculados ao Projeto INDIOS (Incubadora de Direitos 
Institucionais e Organizações Solidárias). Com essa apresentação, o grupo 
Gnomos Sem Fronteiras tem a finalidade de divulgar os trabalhos desses 
artistas e suas artes apresentadas através da música. Uma característica 
fundamental desse grupo diz respeito ao numero e a pessoalidade de seus 
componentes. O grupo não restringe o numero de músicos bem como tem uma 
composição estrutural bem dinâmica com mudanças de artistas porisso não 
restringe seus integrantes, buscando agir sempre de forma inclusiva. Os 
objetivos desse projeto são de identificar talentos musicais do Campus de Foz 
do Iguaçu, e demonstrar as vantagens da musica nos processos de inclusão e 
na divulgação da nossa cultura. Outro objetivo é proporcionar momentos de 
lazer para a Comunidade Universitária e as Comunidades onde a INDIOS esta 
inserida com vistas para as dimensões da sustentabilidade (social econômica 
ambiental). Para atingir seus objetivos o grupo Gnomos Sem Fronteiras parte 
do pressuposto de que a música é uma forma de arte inclusiva que vem se 
perdurando ao longo do tempo, pois, ela é considerada por diversos autores 
como uma prática cultural e humana, e este afirmam que não existe civilização 
ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Que, 
embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser 
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considerada como uma forma de arte inclusiva, e é considerada por muitos 
estudiosos como sua principal função na atualidade. Nossa arte vai desde 
composições proprias até as interpretações de artistas conhecidos, e da 
música improvisada. Acreditamos que a musica é uma das "artes inclusivas" 
mais importantes da atualidade, que pode ser classificada como uma arte de 
representação sublime, pode auxiliar em seus espetáculos os mais diversos 
atores pois movimenta e envolve na sua construção desde os protagonistas do 
espetáculo até as empresas e serviços, bem como, seu publico alvo. São 
nessas oportunidades como essas do SEU que muitas vezes surgem 
talentosos musicos no meio universitario e se desenvolve outras metodologias, 
como a união, a reunião, a desenvoltura, a descoberta, as criações, dessa arte 
inclusiva. Já que não existem senão outros poucos eventos na própria IES, 
para divulgar e quiçá trazer está área de conhecimento da Arte para 
complementar as outras áreas aqui existentes. 
A importância da pesquisa reside na busca de alternativas sustentáveis e 
solidárias para a geração de trabalho e renda com ganhos sociais e culturais. 
Pois, conforme a evolução da música ao longo dos anos, ela atualmente, se 
encontra em diversas utilidades não só como arte inclusiva e popular, mas 
também como uma arte militar, uma arte educacional ou uma forma terapêutica 
(musicoterapia) de cura de males. Também, tem presença central em diversas 
atividades coletivas, como os rituais religiosos, festas e funerais. Embora 
nenhum critério científico permita estabelecer seu desenvolvimento de forma 
precisa, a história da música confunde-se, com a própria história do 
desenvolvimento da inteligência e da cultura humana, porisso seu carater 
inclusivo e sustentável, como uma linguagem universal dos sons e dos 
numeros. 
A Metodologia utilizada para execução é a sua prática através de momentos de 
musicalização em eventos (feiras, espetáculos, seminários, congressos, etc)   
mais descontraídos e sempre levará em conta sua forma inclusiva, contando 
sempre com a participação de amigos, voluntários e novos atores. 
 
 
O seu só é o seu dono 
Se não Vale a pena pedir não vale a pena pegar 
Embussalaram o Bob 
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IMAGENS DE MULHERES NA POLÍTICA: Possibilidades de Pesquisa a Partir 

do Acervo Fotográfico do MIS 

 Kellin Caroline Schöne  

Shaieny Philippsen Cardoso 

 Daniele Brocardo 

 Marcos Nestor Stein  

Nilceu Jacob Deitos 1 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral 

 

RESUMO: Esta comunicação tem como propósito 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. Entre as 

múltiplas possibilidades de pesquisa com tal acervo fotográfico, escolhemos para 

esta comunicação algumas fotografias catalogadas na galeria “Política,” a fim de 

abordar as imagens de  mulheres no cenário político do município de Cascavel.   

 
                                                           
1 Essa comunicação é resultado parcial das atividades desenvolvidas no projeto de extensão “Ações 

Para Higienização, Catalogação e Digitalização do Acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS) de 

Cascavel”, vinculado ao Convênio nº. 061/2009 – UNIOESTE/Município de Cascavel. A equipe é 

composta pelas seguintes pessoas: Daniele Brocardo (Estagiária), Shaieny Philippsen Cardoso 

(Estagiária), Kellin Caroline Schöne (Bolsista), Marcos Nestor Stein (docente da UNIOESTE, coord. 

do projeto e do CEPEDAL), Nilceu Jacob Deitos (docente da UNIOESTE), Paulo José Koling 

(docente da UNIOESTE) Mauro Consa Pequitin (Servidor Técnico Administrativo da (UNIOESTE) e 

pela Coordenadora do MIS, Silvia Maria Soares do Prado. 
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PALAVRAS - CHAVE: Fotografias; Mulher; Política; 

  

INTRODUÇÃO: Esta comunicação aborda um conjunto de fotografias de mulheres 

que retratam momentos relacionados à história política de Cascavel. Esta análise 

está vinculada ao projeto de extensão intitulado “Ações para Higienização, 

Catalogação e Digitalização do Acervo do Museu da Imagem e Som (MIS) do 

município de Cascavel”. Trata-se de um convênio, firmado em 2009, entre a 

UNIOESTE e o Município de Cascavel, cuja finalidade é o desenvolvimento de 

atividades que visam preservar e disponibilizar cópias digitais do acervo no site da 

prefeitura de Cascavel: www.cascavel.pr.gov.br/servicos/museu. 

Cabe também informar que, na medida em que as cópias digitais são 

disponibilizadas no site da prefeitura, há a possibilidade de aumento nas consultas 

do acervo por parte de pesquisadores, professores e alunos de escolas da região e 

da população em geral, constituindo, portanto, uma importante atividade que 

aproxima a universidade da comunidade regional. Além disso, a atividade contribui 

para formação dos discentes envolvidos, pois possibilita aos mesmos entrarem em 

contato com essa rica fonte documental sobre a história de Cascavel e da região 

oeste do Paraná, proporcionando a oportunidade para que apresentem os 

resultados parciais da atividade em eventos de extensão na UNIOESTE e em outras 

instituições de ensino superior do país. 

A dinâmica das atividades consiste na organização, identificação de fotografias pela 

equipe do Museu da Imagem e Som de Cascavel (MIS) e o seu envio em lotes ao 

CEPEDAL. Neste órgão, a equipe formada por discentes e docentes do curso de 

História da UNIOESTE confere as informações enviadas pela equipe do MIS e 

realiza a higienização, digitalização, catalogação e inserção das imagens no site da 

prefeitura de Cascavel. A catalogação e inserção das cópias digitais no site obedece 

às identificações efetuada pelo MIS de acordo com  os campos “tema”, “assunto” e  

“galeria”. Ao final do processo, uma cópia digital é arquivada no CEPEDAL e outra 

cópia digital é enviada para o MIS, juntamente com a fotografias impressas.  

MÉTODOS: A metodologia empregada para esta análise consistiu na realização de 

leituras sobre a história do município de Cascavel, sobre metodologias de pesquisa 

com fotografias e textos cuja temática é o gênero. Além disso, selecionou-se 

http://www.cascavel.pr.gov.br/servicos/museu
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algumas fotografias, catalogadas na galeria “política,” do acervo do MIS que 

apresentam  imagens de mulheres.  

Ao refletir sobre o uso das fotografias enquanto possibilidade de pesquisa em 

História deve-se levar em consideração que, “mesmo sendo vista como espelho do 

real é construída pelas intervenções do aparelho e de quem a manuseia.” (CANTO, 

C. B, 2004; p. 3). Sendo assim, a fotografia é o resultado da ação do fotógrafo frente 

à sua realidade. Cabe a nós pesquisadores, como indica Mauad, perceber também o 

que não foi revelado imediatamente pelo olhar do fotógrafo (MAUAD, A. M. 1996; 

p.05). 

Nesse sentido, ao verificarmos algumas fotografias do site do MIS classificadas na 

galeria  “Política”, nos deparamos com diferentes representações da imagem da 

mulher nessas fotografias.  

A ausência feminina nas imagens, ou as maneiras como as mulheres são retratadas, 

são temas que nos fazem pensar sobre qual era a posição da mulher em diferentes 

períodos em relação à participação política no município de Cascavel.  

Na sequência, apresentamos alguns exemplos de fotografias catalogadas na galeria 

“Política”,  que mostram imagens com mulheres:  

 

1- Esta fotografia data da década de 1950, por ocasião da realização da campanha 

eleitoral do candidato a prefeito Wilson Joffre.  
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2- Esta fotografia data de 1958. Apresenta o comício do PTB no município de Cascavel, 

onde aparece o candidato a senador Abilon Souza Naves. 

 
 

3- Esta fotografia data de 1977. E apresenta Jacy Miguel Scanagatta (prefeito) 

recebendo uma placa; Irma Scanagatta (primeira dama); Assis Gurgacz (vice-

prefeito); Jesus Viegas e Alexandre Jappe.  
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4- Esta fotografia data de 1977. Apresenta um encontro de políticos no Clube Tuiuti; à 

frente estão, entre as personalidades politicas, os ex-prefeitos: Pedro Muffato e 

Octacilio Mion.  

 

 

5- Fotografia datada de 1985. Apresenta uma sessão da Câmara de Vereadores 

presidida por Marlise da Cruz; aparecem na foto: Eliseu Schimidt; Egidia Covatti; 

Hostilio Lustosa; Renato Silva; Paulo Gorski; Celso Demoliner; Luis Ceriolli; 

Antoninho Trento e Clair Carniel.  
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6- Esta fotografia data de 1985. Apresenta a campanha pelas Diretas Já – Comício na 

frente da Catedral de Cascavel 

. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: A primeira fotografia, que retrata uma campanha 

eleitoral para prefeitura de Cascavel, apresenta a mulher em segundo plano, em sua 

“condição enquanto mãe, esposa.” Já a segunda fotografia, que apresenta um 

comício, demonstra a separação entre homens e mulheres. Enquanto os homens 

aparecem à frente, as mulheres estão ao fundo e em pouco número, em relação aos 

homens.  

Na terceira fotografia, como na maioria das imagens da galeria “Política” que 

apresentam imagens de mulheres, a presença feminina se dá na condição de 

companheira, como a primeira dama. Na quarta fotografia com a descrição: 

“encontro de Políticos”, há apenas a presença masculina.  

Já a quinta fotografia datada na década de 1980, apresenta a mulher como 

vereadora, em uma posição mais ativa, assim como na sexta fotografia que aparece 

a presença feminina na campanha das Diretas Já. Ou seja, as fotografias revelam 

uma lenta progressão da participação feminina na esfera política.  

CONCLUSÕES: A partir dessas imagens é possível perceber, em um primeiro 

momento, que a participação das mulheres na política, quando se trata da esfera 

pública, no município de Cascavel, ocorreu de forma lenta. Há, por outro lado, a 

necessidade de perceber a ação política de mulheres na esfera privada, pois 

enquanto que, especialmente nas primeiras décadas do município, os espaços 

públicos eram palco majoritariamente de ação masculina, a ação política de 

mulheres pode ter se dado em outros espaços e momentos, menos registrados na 
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forma de fotografias, como, por exemplo, em movimentos sociais, estudantis, no 

âmbito das relações familiares, de vizinhança, etc.  
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Área Temática: CULTURA 
Modalidade de apresentação: PÔSTER 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; fotografias; museu; 
 
RESUMO: Esta exposição tem por objetivo a visualização e discussão de um 
conjunto de fotografias que apresentam imagens de mulheres em eventos 
políticos no município de Cascavel, localizado no oeste do Paraná. Trata-se de 
imagens de mulheres em manifestações públicas, como: comícios, atos da 
câmara de vereadores, inaugurações, etc. As imagens foram selecionadas a 
partir do site da prefeitura de Cascavel e pertencem ao acervo fotográfico do 
Museu da Imagem e do Som (MIS) do referido município. O trabalho com as 
fotografias deste acervo é fruto de um convênio firmado entre a UNIOESTE e a 
prefeitura de Cascavel, o qual, por meio de um projeto de extensão, visa a 
higienização, identificação, catalogação, digitalização e inserção de cópias 
digitais no site da prefeitura de Cascavel 
(www.cascavel.pr.gov.br/sevicos/museu/acervo.php). Além contribuir para a 
preservação do acervo do MIS, o projeto objetiva incentivar e facilitar a 
pesquisa histórica e também propiciar o acesso da população em geral ao 
acervo fotográfico digitalizado, o qual, até o momento, conta com cerca de 7 mil 
fotografias disponíveis para a visualização no referido site.  

FORMAS DE CONTATO: (45) 32847869 e-mails: danielebrocardo@gmail.com 

e shayphilippsen@hotmail.com 

http://www.cascavel.pr.gov.br/sevicos/museu/acervo.php
mailto:danielebrocardo@gmail.com
mailto:shayphilippsen@hotmail.com


 
 

O CINEMA COMO INSTRUMENTO DE REFLEXÁO ÉTICA, ESTÉTICA E POLÍTICA 
NA PERSPECTIVA DA POLÍTICA DO HUMANIZASUS. 

 
Coordenador: Maria Socorro de Lima 

Colaboradores: Elisa Dalla Lana, Dalas Cristina Miglioranza 
 
 

Área temática 2: Cultura 
Modalidade de apresentação: Pôster 

 
PALAVRAS-CHAVE: cinema; cultura, reflexão. 
 
RESUMO: O cinema é uma estratégia adotada pela comissão de humanização do 
Hospital Universitário do Oeste do Paraná para estimular a reflexão dos servidores na 
sua condição enquanto sujeitos e na sua inserção coletiva: família, comunidade e 
profissão. O cinema tomado como um conjunto de manifestações criativas de uma 
sociedade pode ser expresso como veículo para questionamentos éticos, políticos e 
filosóficos. Assim, pode ser um instrumento educativo e cultural de transformação do 
indivíduo, no despertar de visão critica, de apropriação de novos conceitos e de 
mudança nas diversas relações que estabelece em sociedade. Nesta perspectiva e 
partindo-se da premissa que o objeto primeiro de uma universidade é o desenvolver a 
cidadania plena, possibilitando o desenvolvimento da sociedade através do 
conhecimento da cultura é que a comissão de Humanização do HUOP optou por adotar 
o cinema como estratégia para reflexão, mediante a elaboração de um projeto de 
extensão: Cinema no HUOP. Com as sessões objetivava-se oportunizar aos servidores 
espaços de reflexão para o despertar de uma concepção critica sobre questões da 
sociedade e do cotidiano da atividade hospitalar: a finitude, autonomia,  ética, 
alteridade, política, equidade e gestão dos serviços. Como metodologia para a 
realização da atividade foi adotada exibição mensal, com seleção de filmes que 
propiciassem contemplar temáticas relacionadas a princípios presentes no 
HUMANIZASUS: ética, estética, política. Os filmes exibidos em 2011 foram: Pacth 
Adams, o amor e contagioso; O menino de Pijama Listrado; Geração roubada; A voz do 
coração; Divã, Quando um homem ama uma mulher; Pequena Miss Sushine, Antes de 
partir. As sessões são precedidas de comentários e posterior debate entre os 
participantes. Por ser tratar também de entretenimento o cinema é uma estratégia de 
aprendizagem eficiente para discutir temas relacionados ao sujeito, a sociedade e a 
saúde, demonstrando resultados satisfatórios. Os filmes oportunizaram discutir 
questões que suscitaram através da identificação da vivencia pessoal dos participantes 
e da abordagem de acontecimentos históricos e coletivos.      
 
Referência:  
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política 
Nacional de Humanização. 3ª ed. Brasília: Editora Ministério da Saúde, 2006. 



 

O CONHECIMENTO DA PRÓPRIA CULTURA BASEADO NA CULTURA DO 

OUTRO PROJETO DE INTERCÂMBIO LINGUÍSTICO-CULTURAL ENTRE 

DOCENTES E DISCENTES DO BRASIL – PARAGUAI 

Jonathan Chasko da Silva (G) - Rejane Hauch Pinto Tristoni (C) 

Área Temática: Cultura 

Modalidade de apresentação: comunicação oral. 

palavras-chave: intercâmbio cultural, Preconceito, Identidade 

Resumo: A partir do reconhecimento sobre a importância de estudar a 
cultura de outros países com o intuito de realçar na diferença com o outro 
características da própria cultura, ou seja, a partir do momento em que se 
entende, mais que isso, que se reconhece não somente a cultura do outro, mas 
também a identidade do mesmo é possível afirmar, talvez não com total 
exatidão, mas com mais convicção a própria cultura e a própria identidade 
como cita MOITA LOPES (2004) “pessoas se tornam conscientes de quem são 
construindo suas identidades sociais ao agir no mundo através da linguagem” e 
IRALA (2010) “Portanto, tratando-se de identidade, é impossível concebê-la 
fora da relação com o outro, pois é na diferença com esse outro que 
conseguimos afirmar categoricamente quem supomos ser”, o intercâmbio entre 
os alunos do Brasil e do Paraguai tem como objetivo dissolver, ou pelo menos 
fragmentar determinados conceitos construídos erroneamente e  perceber a 
complexidade da cultura do outro e as diversas formas de como uma cultura 
influencia em determinados aspectos de outra. A metodologia adotada para o 
funcionamento da atividade é a viagem até o país em questão e submissão dos 
indivíduos à cultura local, enriquecendo, assim, suas experiências, tanto 
culturais, como linguísticas e espera-se que com isso os objetivos propostos 
possam ser cumpridos e que os intercambistas possam contribuir para a 
formação de um novo pensamento em que a valorização da própria cultura não 
consiste na ridicularização da cultura alheia. 

Contato: (45) 9935-3158 / jhoonychasko@hotmail.com 

 



 

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 
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Área Temática: Cultura 

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral 

Resumo: Passados 35 anos da criação, o Abrigo São Vicente de Paulo foi 

constituído com o objetivo de prestar atendimento às pessoas idosas desassistidas 

por familiares e pela assistência social pública. A iniciativa foi da Diocese de 

Cascavel, em criar um abrigo visando o acolhimento dos idosos. Ao produzir a 

história institucional, este projeto realiza o desenvolvimento de uma atividade de 

extensão e também de pesquisa buscando registrar a história das pessoas que são 

atendidas pelo abrigo, daí o desafio em dar sonoridade às memórias dos idosos por 

meio da realização de entrevistas orais, possibilitando o alargamento do recorte 

histórico que não se limitar apenas a abordagem institucional, embora esta tenha 

sua devida importância histórica. A dimensão que norteia esta atividade de extensão 

não está dissociada com a pesquisa, uma vez que ao entrevistar as pessoas 

atendidas pelo abrigo, contempla uma perspectiva de inclusão social, que consiste 

em registrar, valorizar e divulgar as memórias de idosos, possibilitando a 

oportunidade de diálogo e de expressão, e por isso estão sendo registrados os 

depoimentos, e após a realização de um trabalho de editoração, serão divulgadas as 

memórias destes idosos.  

Palavras-chave: Inclusão social; idosos; história oral. 

Introdução: O Projeto de Extensão Vozes da Memória surgiu com o objetivo de uma 

atividade de pesquisa, que consistia no registro histórico da trajetória do Abrigo São 



Vicente de Paulo, localizado em Cascavel (PR) e que tem por finalidade dar 

assistência a idosos desamparados. A justificativa primeira daquela atividade era 

motivada pelos 35 anos de atuação do abrigo.  

A partir de conversações com a direção do abrigo e com o grupo de vicentinos que 

atua junto à instituição, surgiu a proposta de um projeto de extensão com o objetivo 

de desenvolver uma atividade que tivesse como elemento norteador a ação de 

inclusão dos idosos que no Abrigo são atendidos, lançando um olhar à memória e às 

histórias de vida dos 35 idosos do abrigo, com o objetivo de valorizá-los, ouvindo-os 

e registrando as memórias que forem possíveis de serem colhidas e, com a 

concordância deles, publicá-las como parte de uma obra que será lançada ao final 

do projeto que, tendo como outras partes integrantes o histórico do Abrigo São 

Vicente de Paulo e os depoimentos das pessoas envolvidas na instituição. 

Este projeto conta com a participação de jornalistas que atuam na Assessoria de 

Comunicação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), da 

colaboração de um historiador, egresso da Unioeste, de dois acadêmicos da mesma 

universidade, sendo um do curso de Ciências Sociais e outro de História. Também 

conta com a consultoria da religiosa, irmã Lurdes Zanin, que atua junto ao Abrigo 

São Vicente de Paulo e que está acompanhando as etapas do projeto, 

disponibilizando documentação dos arquivos do abrigo, bem como no agendamento 

das entrevistas e opinião na produção historiográfica que está sendo feita.  

O projeto de extensão visa trabalhar a memória possibilitando a produção de uma 

história que contemple tanto a dimensão institucional do Abrigo São Vicente de 

Paulo, para isso a investigação histórica, além de explorar o acervo documental do 

abrigo conta com a realização de entrevistas com membros do grupo de vicentinos 

da cidade de Cascavel, que atuaram e atuam em atividades que visam à 

manutenção do abrigo. Desta memória que contempla a instituição também são 

entrevistados padres que trabalharam na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bem 

como o bispo diocesano que autorizou a criação do abrigo e das religiosas tanto do 

instituto secular Seara bem como da congregação das irmãs marcelinas que, por 

mais tempo, estão diretamente atuando na administração do abrigo. 

Outra dimensão da memória está relacionada aos idosos que compõem o quadro de 

pessoas atendidas no abrigo. Ao trabalhar a dimensão da memória, este projeto 

contempla a ação extensionista na medida em que ao manter contato com os 



idosos, dando-lhes a oportunidade em expressar suas lembranças de vida, cria-se 

uma situação de inclusão e de valorização dos idosos, contemplando as histórias e 

experiências de vidas que os entrevistados queiram manifestar. 

A valorização da memória dos idosos tem um aspecto importante na medida em que 

busca perceber a dimensão identitária que estas pessoas constroem na fase da vida 

em que se encontram. Conforme aponta Ferreira, “discutir o papel da memória no 

processo de envelhecimento significa, pois, abordar o locus privilegiado de 

construção da identidade do ser velho e as estratégias de afirmação nos espaços 

sociais. Refletindo todo um universo de representações e significados, a memória, 

atualizada pela categoria lembrança, constitui, ela própria, uma representação que 

os sujeitos fazem de sua própria vida”(FERREIRA, 1998, 208). 

Os conceitos de memória e de representações, que são expressas na oralidade dos 

idosos são considerados e discutidos, servindo de fundamentação teórica para o 

trabalho historiográfico que este projeto se propõe. 

A dimensão da história institucional contempla o processo de criação e 

funcionamento do abrigo que teve sua obra iniciada no ano de 1972 por meio da 

ação dos padres que atuavam na Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Cascavel. 

Diversas foram as colaborações, sendo que a obra ficou sob a administração do 

padre Luís Parola, com a contribuição do padre Francisco Bernardi e o grupo de 

vicentinos. Segundo registro histórico, a princípio o terreno foi adquirido por meio de 

doação e repassado às “Damas de Caridade”, objetivando atender e amparar às 

mães solteiras e abandonadas. Este projeto não foi levado adiante, sendo a área 

doada para o Centro Social Nossa Senhora Aparecida, vinculada a paróquia, que 

deu início à obra.  

O funcionamento ocorreu a partir de 1977, sendo consolidada a fusão de dois 

projetos previamente existentes. O primeiro que seria uma casa que abrigaria mães 

solteiras, projeto das “Damas de caridade”, e a criação de um local que atenderia os 

idosos abandonados, projeto dos vicentinos. A dupla característica do abrigo, busca 

atender às mães solteiras, de forma transitória, enquanto que o atendimento aos 

idosos caracteriza-se de forma permanente. Daí a razão de ser um abrigo e não um 

asilo. 

A atividade deste projeto contempla uma dimensão de extensão e também de 

pesquisa, na medida em que ao realizar o trabalho de investigação, proporciona aos 

idosos a possibilidade de diálogo, de escuta e de valorização de suas histórias, 



numa perspectiva de inclusão social de uma parcela da sociedade em não tem a 

devida valorização. 

Além do registro histórico de uma importante instituição social da região, este projeto 

está calcado numa dimensão de valorização do idoso e de inclusão social que busca 

transcender a atuação da universidade para o meio social valorizando uma parcela 

de pessoas, apresentando um trabalho historiográfico e de registro de memórias. A 

criação de uma oportunidade de publicação de memórias e de histórias de vida 

configura-se como uma ação afirmativa, sendo que sem esta iniciativa tais memórias 

estariam condenadas ao esquecimento, uma vez que parte dos depoentes vivencia 

esta experiência de esquecimento e abandono de seus familiares e daqueles que 

outrora estabeleceram relações de afeto ou amizade. 

 

Objetivos: Registrar as memórias e as histórias de vida dos idosos que são 

atendidos no Abrigo São Vicente de Paulo; 

Criar situações de valorização e de inclusão às pessoas que estão passam por 

experiências de abandono ou esquecimento; 

Publicar o registro histórico do Abrigo São Vicente de Paulo, por ocasião dos 35 

anos de funcionamento; 

Oportunizar a experiência em desenvolver entrevistas e registrar os depoimentos, 

por meio de gravação, transcrição e editoração aos alunos que se vierem participar 

do projeto. 

 

Métodos: A proposta de pesquisa e produção do livro histórico se constitui como um 

projeto de extensão que está sendo desenvolvido pela Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (Unioeste) e constitui-se como uma atividade do grupo de 

pesquisa: Cultura, Fronteira e Desenvolvimento Regional que envolve professores 

da Unioeste. 

A metodologia deste projeto consiste na investigação documental do Abrigo São 

Vicente de Paulo, bem como de documentos relacionados que estejam na Cúria 

Diocesana, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e na casa das religiosas da 

Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. 

Outra etapa metodológica é a realização de entrevistas com pessoas envolvidas e 

que atuaram e atuam junto ao Abrigo. As entrevistas também são feitas com os 



idosos atendidos no Abrigo, embora tenham uma metodologia diferenciada, visando 

à possibilidade de diálogo e de expressão de suas memórias.  

Uma parte integrante da obra é o registro fotográfico, que supõe tanto a utilização do 

acervo existente bem como a produção fotográfica de todos os que serão 

entrevistados. 

Para fins da atividade extensionista, a metodologia consiste no contato com os 

idosos, a realização de entrevistas; a transcrição das entrevistas; a editoração dos 

depoimentos que compoem as memórias e as histórias de vida e posterior 

publicação da obra da história do Abrigo São Vicente de Paulo contendo a parte que 

apresenta as memórias dos idosos. 

 

Discussão e resultados: As discussões que norteiam a realização deste projeto 

consistem na leitura teórica que fundamentam principalmente os conceitos de 

memória e história oral, bem como a compreensão do idoso, e suas implicações na 

produção de lembranças e histórias de vida, que expressam a memória de cada 

entrevistado. Outra questão que faz parte das discussões é a realização do trabalho 

nos arquivos do abrigo, que permitem a construção de uma história da instituição. A 

realiação das entrevistas, sejam com o administradores, com os vicentinos, e 

principalmente com os idosos também remete a discussão de encaminhamento e de 

concepção teórica do que seria a história oral. As transcrições das entrevistas, que 

comporão a base da publicação estão sendo devidamente analisadas e discutidas 

para que procedam por meio de um encaminhamento metodológico eficiente e que 

permita a realização do trabalho com o profissionalismo que a questão merece. 

Em relação aos resultados esperados, o projeto tem como expectativa contribuir com 

o registro historiográfico de instituições importantes para a região Oeste do Paraná, 

destacando a experiência em valorização dos idosos que são atendidos no Abrigo 

São Vicente de Paulo. 

Outra contribuição é a possibilidade em criar situações de experiência aos 

acadêmicos da Unioeste, na realização de entrevistas orais, transcrições e 

editoração das entrevistas. 

Por fim, a principal contribuição esperada consiste na dimensão de inclusão de 

pessoas que experimentam situações de abandono e de exclusão, como é o caso 

de uma parcela dos idosos que são atendidos no Abrigo São Vicente de Paulo. 

 



Conclusões: Por tratar-se de um projeto que está em execução, as conclusões 

ainda não são possíveis de serem registradas, embora a forma como a atividade foi 

concebida e está sendo realizada permite registrar como avaliação conclusiva que o 

registro da memória de grupos sociais vulneráveis, como é a situação dos idosos 

desamparados constitui-se como uma ação de inclusão de pessoas, tais registros de   

memórias constitui-se também como possibilidades de campos de investigação nas 

áreas humanas, tanto como na História como nas Ciências Sociais e outros cursos. 
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A TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS NO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO: O 

EXERCÍCIO DO ESTUDO DE CASO 
 

Autoras/ Ministrantes: Adriane de Brito Pilger; Renata Hoeflich Damaso de Oliveira 
 

Área 03: Direitos Humanos e Justiça 
 

Oficina 
 
Na região da tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina) existem muitas 

disparidades e pouca ou nenhuma unificação das políticas (JIMENEZ & NOGUEIRA, 
2009), além da insuficiência das ações de combate ao tráfico e utilização de armas e 
drogas. Este quadro favorece a criminalidade nestas regiões, de forma organizada 
ou não. Sendo insuficientes estas políticas, não conseguirão acolher os cidadãos, 
fazendo com que estes busquem ser acolhidos e pertencentes a grupos que lhe 
darão oportunidades, mesmo que  ilícitas. Em dados momentos estas lhe parecerão 
mais atrativas do que as oportunidades oferecidas na licitude, principalmente aos 
mais jovens e que atendam a menos requisitos impostos pelo capitalismo vigente. 
Considerando-se as cidades envolvidas nesta tríplice fronteira e sua região, cada 
vez mais crianças e adolescentes destes locais envolvem-se em atos infracionais, 
colocando a si mesmos e a outros em risco físico e social. A partir disso, podem 
receber medidas protetivas ou mesmo passar a cumprir alguma medida 
socioeducativa, conforme avaliação judicial embasada. Para que estas ações sejam 
efetivas, as estratégias adotadas devem passar por um estudo de caso, onde será 
desenvolvido um Plano Individual de Atendimento (PIA), mencionado na Lei 
8.069/1990, alterada pela Lei 12.010/2009. Este PIA deverá ser conduzido conforme 
a finalidade da medida aplicada à criança ou adolescente, se protetiva ou 
socioeducativa. Entre outros itens, deverão constar neste Plano: resultados da 
avaliação interdisciplinar; compromissos assumidos pelo atendido, pais ou 
responsáveis; caso necessário, as providências para colocação do atendido em 
família substituta; atividades a serem desenvolvidas, a quem são destinadas e com 
que finalidade (BRASIL, 2010). 

A proposta desta oficina acontece para auxiliar na satisfatória garantia de 
direitos destas crianças e adolescentes, com um exercício do estudo de caso. Serão 
traçadas estratégias de atendimento, juntamente aos interessados inscritos, com 
visão multi e interdisciplinar, através de exemplos práticos, considerando-se as 
necessidades individuais e peculiaridades regionais. 

 
Palavras-chave: criança, adolescente, socioeducação. 
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ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 

E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

 

Flaviana Demenech1 

 

Área temática: Educação / Direitos Humanos e Justiça 

Modalidade: Comunicação oral 

 

RESUMO: A presente proposta trata-se de um estudo sobre as causas da 

criminalidade entre os adolescentes em conflito com a lei e locais de maior 

incidência. Tendo como objetivo descobrir e apontar uma estatística sobre os 

motivos que levam os adolescentes a cometerem atos infracionais na região de Foz 

do Iguaçu – Paraná, de modo que se possam analisar todos esses dados coletados 

e considerar a melhor proposta de intervenção e prevenção da violência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescentes em conflito com a lei; Direito; Infância. 

 

INTRODUÇÂO 

 

Neste texto farei uma apresentação do trabalho de pesquisa e extensão do 

Núcleo de Estudos e Direitos da Infância e Juventude (NEEDIJ2), trata-se de um 
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(UNIOESTE) foi criado o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ) que tem 

como objetivo atuar como Assistência Técnica Jurídica, tendo como papel de defensor público ou curador 

especial em casos que envolvam o enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, assim como medida de 

proteção, abrigamento e destituição de poder familiar. A partir dos atendimentos realizados pelo Núcleo são 

desenvolvidos projetos de pesquisa e extensão com intuito de intervir nas escolas e locais de maior incidência 

dos casos, buscando a prevenção e educação da sociedade civil em geral. Posterior a estas pesquisas são 

desenvolvidos artigos científicos sobre os contextos que o NEDDIJ atua. 
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estudo bibliográfico preliminar sobre os adolescentes em conflito com a lei. 

Por isso busca-se entender qual o ato infracional cometido pelo adolescente, 

o que lhe motivou a entrar em conflito com a lei, se o indivíduo é usuário de algum 

tipo de entorpecente e pensa em parar, se está estudando, e quais são as 

perspectivas para o futuro. Tais questionamentos é a justificativa para compreender 

esse processo e conflito desses adolescentes. 

Observa-se que há alguns aspectos da violência assim como diversos 

motivos para adolescentes e crianças entrarem e estarem em conflito com a lei. São 

eles reflexos de uma sociedade injusta, desigual e violenta? Existiriam 

possibilidades reais para a transformação dessa realidade? Se existe, ela está no 

processo educacional? 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é levantar dados a respeito das causas da 

criminalidade entre os adolescentes e locais de maior incidência para assim, difundir 

uma compreensão sobre os motivos que levam os adolescentes a cometerem atos 

infracionais na região de Foz do Iguaçu – Paraná, de modo que possa-se analisar 

todos esses dados coletados e considerar a melhor proposta de intervenção nas 

regiões e colégios estaduais de Foz do Iguaçu que os dados apontem como de 

maior risco. Logo, fazendo o enfrentamento da violência e a proteção dos direitos da 

criança e dos adolescentes. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto pesquisa e extensão no qual propõe tem por base estudos 

bibliográficos, fichamento dos textos, a saber: (ARIÈS, 2006; ROESLER, M. R. von 

B. & BIDARRA, Z. S. (orgs)., 2011; BRASIL, 1990, 2002) e de trabalho de campo, 

que consistem em coletar de forma direta, por meio de questionários aplicados aos 

adolescentes apreendidos, não sendo os mesmos identificados e por seguinte 

trabalhar com os Colégios Estaduais de Foz do Iguaçu uma intervenção para a 

prevenção e enfrentamento à violência. Na discussão das obras foram eleitos os 

principais conceitos desenvolvimento, exclusão, prevenção da violência tornaram-se 

relevante pela ênfase ou congruência de outros conceitos fundamentais. 



 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

A história do atendimento à infância e juventude passou por diversas lutas 

sociais para a defesa de seus direitos, estes incluem o acesso à educação e a 

proibição do trabalho infantil e adolescente, especialmente após a revolução 

industrial, período em que houve uma exploração do trabalho infantil. De modo 

geral, os direitos da infância e juventude estiveram voltados para o atendimento à 

criança e ao adolescente infrator, ou seja, do ‘menor’3, através das instituições: 

Serviço de Assistência ao Menor (SAM), Legião Brasileira de Assistência (LBA), 

Casa do Pequeno Jornaleiro, Casa do Pequeno trabalhador, Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (FUNABEM), dentre outras. Essas instituições tinham em 

comum, práticas assistencialistas para retirar crianças e adolescentes que 

perambulavam pelas ruas.  

Todavia, mesmo a condição de infância estando reconhecida, ainda havia 

uma infância desigual, a criança em si ainda era algo a se discutir, pois esse 

sentimento partia-se dos pais aos filhos, a sociedade em si ainda não estava 

mobilizada a tanto, devido a este contexto social que ocorre uma exclusão social de 

algumas crianças, ou seja, passa-se a diferenciar a criança do menor. 

Este menor acabava por muitas vezes tendo uma vida difícil, pois se pensava 

para ele uma educação de crescimento, que se consistia passar de um espaço 

fechado ao outro: casas de apoio, escola, fábrica e eventualmente prisão ou 

hospital. O menor não era dono da sua infância e muitas vezes nem da sua própria 

vida.  

Nesse contexto surge a denominação ‘menor’ indicando crianças e 

adolescentes ‘infratores’ ou marginalizados4, termo utilizado na época, para 

diferenciar de ‘criança’. Sobre o uso desses termos Petry et. al., s/ ano aponta: 

 

Nessa circunstância, caminhos paralelos para os termos até então 
discutidos são delineados: a primeira relacionada ao termo menor, 
composta por crianças pobres, vinculadas a instituições como 
orfanatos e presídios; e a segunda, ao termo criança, ligada a 
instituições como família e escola e que não necessita de atenção 

                                                 
3
 Termo utilizado antes da criação do ECA, atualmente em desuso por seu caráter discriminatório. 

4
 Neste trabalho usa-se o termo marginalizado, referindo-se aqueles que estão excluídos de diversos processos da 

sociedade.  



especial do Estado (Petry et. al., s/ ano, p. 1). 

 

A partir dessa diferenciação ora pensa-se na proteção da criança, ora pensa-

se na proteção da sociedade contra o ‘menor’. Nessa conjuntura é lançado o 

primeiro aparato legal de punição do ‘menor infrator’. 

Em 1927 foi publicado o Código de Menores, que tratava de crianças e 

adolescentes em conflito com a lei, ou, como descrito no documento, crianças em 

‘situação irregular’. Posteriormente, em 1973, foi modificado sua redação através da 

Lei 6697/79.  

Pensar a criança como um cidadão com direitos e deveres, e não como um 

vir-a-ser, implica, no entanto, outro modo de conceber a sociedade e a vida humana.  

Com alguns avanços, agora pensando no direito de ‘todas’ as crianças e 

adolescentes, cria-se em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

busca a proteção e defesa integral dos diretos dos mesmos. Assim eles ganharam 

um novo amparo legal que protege seus direitos bem como esclarece os 

procedimentos em relação à adoção, aplicação de medidas protetivas e de 

acolhimento. Também, remete à necessidade de programas de ações preventivas 

às causas de abandono, abuso, negligência, exploração e maus tratos. 

 

A promulgação do ECA (Lei 8.069/90) ocorreu em 13 de Julho de 
1990, consolidando uma grande conquista da sociedade brasileira: a 
produção de um documento de direitos humanos que contempla o 
que há de mais avançado na normativa internacional em respeito aos 
direitos da população infanto-juvenil. Este novo documento altera 
significativamente as possibilidades de uma intervenção arbitrária do 
Estado na vida de crianças e jovens. (PRÓ MENINO, 2011, p. 1). 

 

 De tal modo, o ECA representou um avanço no que diz respeito à proteção e 

atendimento à população infanto-juvenil, tendo o Estado como provedor e 

fiscalizador dos direitos, assumindo ainda a função de garantir a proteção de todas 

as crianças e adolescente. 

 Tais assertivas podem ser constatadas tanto do artigo 3º; 4º; 7º; 15º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as  oportunidades  e facilidades,  a  fim  de  lhes 



 facultar  o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
 
Art. 4° 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.  
 
Art. 7° A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência. 
 

A realidade da situação da infância e adolescência no Brasil, em especial das 

classes mais excluídas da sociedade, faz-nos refletir acerca dos atos conflitantes 

com a lei cometidos por crianças e adolescentes. 

 Ao analisarmos o crescente número de crianças e adolescentes em conflito 

com a lei e ao compararmos dados e estatísticas acerca das infrações cometidas 

por estes e com base nos atendimentos realizados pelo NEDDIJ, somos levados a 

questionar qual relação, se é que existe relação, entre o trabalho e a atos 

infracionais? E evasão escolar e atos infracionais? O porquê a incidência dos 

adolescentes em entrar em conflito com a lei? Será que esses adolescentes não tem 

outro caminho? 

A partir desse contexto acima descrito, percebemos que aproximadamente 

81% dos adolescentes em conflito com a lei pararam de estudar entre a 5ª e 7ª série 

e desses aproximadamente 63% dos casos entraram em conflito com a lei por 

necessitar de dinheiro e existir a falta emprego, isto é, por estar desempregado e ter 

que sustentar o vício ou algum familiar. 

Um dos adolescentes entrevistado alega estar conflitante com a lei, pois hoje 

esta muito difícil arranjar trabalho, e principalmente para ele, pois não frequenta a 

escola há algum tempo, logo ele necessita de dinheiro para sustentar-se. 

Ao longo desta pesquisa foram produzidos trabalhos oriundos do estudo 

bibliográfico e das discussões com o grupo de pesquisa e implantação de projetos 

de extensão. 

 

CONCLUSÕES 

 

A realidade da situação da infância e adolescência no Brasil, em especial das 



classes mais excluídas da sociedade, faz-nos refletir acerca dos atos conflitantes 

com a lei cometidos por crianças e adolescentes. É neste sentido que, pensando em 

uma educação de prevenção e não de reclusão, que propomos esse trabalho como 

forma de analise da sociedade. 

Talvez um fator que ocasiona a necessidade de crianças e adolescentes a 

entrar em conflito com a lei é o empobrecimento das famílias brasileiras, este fator, 

constitui-se por si só um aspecto imperativo e determinante na busca de ‘reforços’ 

financeiros. Diversas transformações ocorridas na sociedade, tais como o aumento 

das separações conjugais, desigualdades sociais e educacionais, regionais e raciais, 

também obrigam aos membros da família, inclusive crianças e adolescentes, a 

buscar condições materiais que garantam sua existência.  

Diversas transformações ocorridas na sociedade, tais como o aumento das 

separações conjugais, desigualdades sociais e educacionais, regionais e raciais, 

também obrigam aos membros da família, inclusive crianças e adolescentes, a 

buscar condições materiais que garantam sua existência, muitos acabam cometendo 

erros e entrando em conflito com a lei. 
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Resumo 

O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude 

(NEDDIJ) é um projeto desenvolvido pelo Governo do Estado do Paraná/ SETI 

(Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), que possui 

atuação em diversas cidades do Estado como Marechal Cândido Rondon, Foz 

do Iguaçu, Francisco Beltrão, Maringá, Londrina; sendo que, nestas cidades, 

há campi das Universidades Estaduais que ofertam o Curso de Direito. Em 
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Marechal Cândido Rondon, o projeto está localizado junto à Unioeste, em local 

cedido, junto ao bloco destinado às práticas jurídicas. Desde o ano de 2007, o 

NEDDIJ vem desenvolvendo suas atividades visando prestar auxílio jurídico 

gratuito à população da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no que tange 

às necessidades ligadas aos direitos das crianças e adolescentes; assim como, 

promover a defesa dos adolescentes envolvidos na prática de atos infracionais. 

Deste modo, pode-se afirmar que o Projeto possui relevância no atendimento 

aos casos em que a infância e juventude figura como titular de direitos ou de 

obrigações, uma vez que, junto com a rede governamental, constitui um 

sistema de garantias e de direitos das crianças e adolescentes, bem como 

propicia pesquisa e estudo sobre a temática. 

 

Palavras-chave: Direitos; Educação; ECA. 

 

Introdução 

O presente trabalho objetiva apresentar as atividades do projeto NEDDIJ 

(Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude), na 

Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, no período de agosto/2011 a 

março/2012. Além disso, objetiva-se difundir as características do programa, 

suas metas e finalidades, de forma a demonstrar seu relevante papel na 

comunidade, bem como trazer ao público, os dados estatísticos sobre os 

atendimentos realizados no período. 

 

1 Histórico 

O NEDDIJ desenvolve suas atividades desde o ano de 2007, sendo que 

foi criado por meio do Convênio nº 11-1/2005, firmado entre a Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná e o Governo do Estado, tendo sido renovado no 

ano de 2011, por meio do Convênio 04/2011, com objetivo precípuo de 

consolidar uma estratégia de atendimento e defesa dos direitos da criança e 

adolescente que se encontre em situação de risco, ou tenha seus direitos 

violados ou ameaçados de serem violados, bem como ao adolescente a quem 

se atribua a prática de atos infracionais. 

 

2 Área de Direito: finalidade e objetivos 
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O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude 

(NEDDIJ) promove atendimentos à população oferecendo-lhes orientação 

jurídica, encaminhamentos às esferas jurídicas e administrativas, patrocinando 

causas relacionadas à Infância e a Juventude em todas as suas fases, tais 

como: guarda/regulamentação de guarda e tutela; regulamentação de 

visitas; defesa de adolescentes em representações de ato infracional; 

encaminhamento para registro de nascimento tardio; encaminhamento 

para tradução de registro de nascimento oriundos do Paraguai; 

investigação de paternidade combinado com alimentos. Todas as 

atividades são realizadas pelos estagiários, com orientação dos profissionais 

recém-formados e das coordenadoras do Projeto.  

Ainda, intervém administrativamente ou judicialmente na defesa dos 

direitos individuais e coletivos das crianças e adolescentes; presta assistência 

jurídica gratuita aos adolescentes a quem se atribua a prática de atos 

infracionais; analisa autos de processos judiciais e administrativos; elabora 

peças jurídicas; participa de audiências judiciais; atende e orienta a clientela do 

Projeto, garantindo a proteção dos interesses de crianças e adolescentes em 

todas as áreas do Direito. 

Realiza ainda trabalhos de pesquisa, teóricos e práticos, visando à 

ampliação de conhecimentos na área de proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente carentes, residentes na Comarca de Marechal 

Cândido Rondon-PR; produz, publica e apresenta trabalhos científicos 

relacionados à área de atuação do Projeto; realiza palestras junto aos 

Conselhos Tutelares da Comarca, escolas, a fim de divulgar e instruir a 

respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente e legislação correlata, para 

que seja devidamente aplicado e conhecido por todas as instâncias da 

sociedade, objetivando melhor convivência entre pais, alunos e professores 

dentro da esfera social. 

Em relação aos atendimentos prestados e procedimentos atendidos no 

período de Agosto/2011 a Março/2012, obteram-se os seguintes dados: 87 

atendimentos gerais, sendo realizados esclarecimentos aos familiares de 

menores infratores, informações sobre procedimentos de guarda, 

regulamentação de visitas, pensão alimentícia, tutela e adoção. Destes 

atendimentos, resultaram 17 ações de guarda: guarda propriamente dita, 
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regulamentação, tutela, alimentos e investigação de paternidade. Além destes, 

22 apurações de atos infracionais dentre os quais, tráfico de drogas, furto, 

roubo, latrocínio, homicídio, estupro, porte ilegal de armas, ameaça, 

envolvimento com quadrilhas organizadas, etc. Ressalte-se que tais dados 

foram apurados para o período em destaque. Estima-se que, por ano, tramitam 

sobre a égide do NEDDIJ aproximadamente 120 processos nas mais variadas 

áreas. 

 

3 Área de Pedagogia: finalidade e propostas 

A equipe pedagógica do NEDDIJ desenvolve o projeto O Estatuto da Criança 

e do Adolescente na Escola I e II em escolas municipais de Marechal Cândido 

Rondon, tendo como objetivo divulgar e esclarecer os direitos e os deveres das 

crianças e adolescentes, possibilitando a oportunidade de compreensão de seus 

direitos e deveres como cidadãos, filhos, alunos, livres de qualquer agressão ou 

injustiça.  

Por meio de atividades lúdicas e palestras, abordam-se temas como 

violência praticada contra e pela criança, levando em conta o contexto 

histórico, social, cultural e educacional das escolas visitadas. Também são 

abordados temas reflexivos sobre a função da família e da escola na educação 

destes alunos, bem como sobre os conceitos adotados entre indisciplina e ato 

infracional, por meio de questionários realizados com os professores antes das 

atividades lúdicas e com os alunos depois das atividades. 

O NEDDIJ passou a ter profissionais da área pedagógica o segundo semestre 

de 2008, iniciando as atividades do projeto supracitado no ano de 2009, atendendo a 

uma escola, em um total de 96 alunos, com idade entre seis a 12 anos, cursando do 

segundo ao quarto ano.  

No ano de 2010, como etapa de avaliação do Projeto, foram reaplicados 

questionários, com cerca de 80% dos alunos atendidos em 2009, com o intuito de 

verificar os resultados obtidos nos gráficos anteriores.  Já no ano de 2011, o projeto foi 

aplicado em mais uma escola, com um total de 43 alunos, sendo 26 da turma de 

segundo ano e 17 da turma de quarto ano. E, no ano de 2012, o projeto está sendo 

aplicado em mais oito escolas, num total de 17 turmas do segundo ao quinto 

anos. 

As atividades desenvolvidas nessas escolas são divididas em quatro 

encontros. No primeiro encontro as atividades desenvolvidas foram definidas 
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em conversar com a professora da sala, explicar como seria realizado o 

projeto, aplicar o questionário à professora e observar a turma, verificando qual 

a dinâmica da mesma, a fim de saber qual o melhor modo de aplicar os jogos 

aos alunos. No segundo encontro, as atividades desenvolveram-se em 

apresentar os slides, explicando os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes, dividir a sala em duplas e jogar com os alunos o jogo da trilha, 

quebra-cabeça, jogo de encaixe, semáforo e trivia. No terceiro encontro, aplicar 

os questionários aos alunos para saber qual seu entendimento sobre o ECA, o 

que os alunos aprenderam com as explicações dos slides e com os jogos. No 

quarto encontro, confeccionam-se os jogos com os alunos.  

Com base nos resultados obtidos nas entrevistas com os alunos, até o 

momento, nota-se que a maioria dos alunos entrevistados compreende o 

conceito de violência, pois acreditam que violência seja bater e machucar, 

como também beliscar ou falar mal (xingar) dos outros. Este projeto já atendeu 

mais de 300 crianças do ensino básico.  

 

Conclusão 

As atividades do NEDDIJ são relevantes para a comunidade de 

Marechal Cândido Rondon, uma vez que, por meio da sua rede de atendimento 

específico aos adolescentes em conflito com a Lei, que tiveram seus direitos 

violados ou ameaçados, promove a proteção deste grupo, bem como das 

famílias. Da mesma forma, e em contrapartida, marcando a relação de 

mutualismo, o projeto oferece aos acadêmicos dos cursos de Direito e 

Pedagogia e aos profissionais recém-formados a oportunidade de ampliarem 

seus conhecimentos e vivenciar, na prática, as lições dos bancos universitários.  
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Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Modalidade: Direitos Trabalhistas 

 

Resumo 

Este texto aponta para a reflexão dos direitos trabalhistas sob a perspectiva dos 

Direitos Humanos, como instrumento de renovação social e efetividade no 

cumprimento das normas trabalhistas para fins de erradicação das desigualdades 

laborativas, bem como do trabalho escravo e infantil, tendo em vista o mundo 

globalizado e capitalizado que se vive. O texto foi elaborado, mediante a, realização 

de pesquisa bibliográfica, juntamente com o método de hermenêutica jurídica 

durante as práticas de estudo dirigido realizadas junto à equipe pedagógica do 

NESDDIJ – Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude, como 

forma de aprofundamento nas questões relativas a Direitos Humanos. As práticas de 

estudo dirigido, assim como o texto aqui apresentado definem-se pela busca da 

compreensão sobre  como os direitos humanos podem ser uma forma de assegurar 

o valor social do trabalho no combate às violações dos direitos trabalhistas, para que 

então possa reinar o Estado Democrático de Direito. 

Palavras-chave: Direito trabalhista. Direitos Humanos. Trabalho escravo. Trabalho 

infantil.  
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Introdução 

 O estudo aqui explicitado busca apresentar uma análise sobre o direito ao 

trabalho enquanto um direito fundamental e humano, tendo em vista que a ideia 

econômica liberal pautada na busca do lucro, acumulação de capital e exploração 

econômica, fazem com que os direitos envolvidos nas relações de trabalho muitas 

vezes são violados e poucas delas oferecem condições dignas. 

Nesse sentido, muitos trabalhadores em nome da necessidade do sustento 

sujeitam-se a condições desumanas e precárias, laborando em situações perigosas 

ou insalubres diante de um mercado informal de trabalho sem qualquer proteção de 

seus direitos trabalhistas, deparando-se diariamente com o trabalho escravo e 

infantil, além de serem alvos constantes de discriminação. 

         Assim é possível afirmar que atualmente é comum atitudes de descaso, para 

com as necessidades humanas fundamentais, bem como a ausência de políticas 

públicas que garantam, ou resguardem os direitos trabalhistas, de modo a configurar 

o pleno Estado Democrático de Direito. Diante disso, se faz necessário humanizar o 

Direito do Trabalho, por meio de elementos que compõe os Direitos Humanos, para 

que seja possível a eficácia das normas justrabalhistas. 

 

Objetivos 
 

O objetivo deste estudo teórico pesquisa é compreender a necessidade da 

presença dos Direitos Humanos como instrumento para a valorização da força de 

trabalho e efetividade dos direitos sociais, dentre eles o direito trabalhista para o 

alcance da almejada justiça social, bem como identificar a sua extensão e aplicação 

na seara trabalhista. 

 

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 a direitos 

humanos) com a equipe pedagógica do NEDDIJ. A pesquisa que direcionou a 

elaboração deste texto caracteriza-se como qualitativa, ma medida em que busca 

aprimorar o conhecimento de estudantes do Curso de Direito e Pedagogia da 

Unioeste- Campus de Francisco Beltrão em relação as todos os princípios que 

permeiam as instâncias dos Direitos Humanos. As práticas de estudo aconteciam 



semanalmente durante duas horas-aula. Os textos para estudo foram selecionados 

previamente pelas professoras coordenadora e orientadora pedagógicas do NEDDJ, 

sendo os mesmos utilizados como bases conceituais para preparação de artigos que 

contribuam para o desenvolvimento de práticas didáticas contempladas no Projeto 

de Extensão desenvolvido pelo NEDDIJ nas escolas da Rede Municipal de 

Francisco Beltrão, no sentido de auxiliar os docentes sobre conhecimentos 

específicos da área de direitos Humanos. 

 

Fundamentação Teórica 

Inicialmente se faz necessário compreender a concepção dos Direitos 

Humanos. Nos termos do art. 1º da Declaração Universal de 1948: “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de 

razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros”. 

Nessa perspectiva, cabe esclarecer a expressão direitos humanos da 

expressão direitos fundamentais. A primeira diz respeito ao reconhecimento do ser 

humano como tal, de maneira universal, sem vinculação à determinada ordem 

constitucional de um Estado. A segunda expressão significa que os direitos do ser 

humano são reconhecidos e positivados em esfera constitucional de um Estado. 

Assim sendo, a dignidade da pessoa humana é considerado um valor 

supremo que acaba por fundamentar os Direitos Humanos, para que todo o ser 

humano tenha uma vida digna, justa e livre, afastando qualquer ato comportamental 

que prejudique àquele. É por tal razão que o direito trabalhista é um dos direitos 

humanos fundamentais consagrados pela Constituição brasileira.  

Nessa ótica, pode-se afirmar que os Direitos Humanos são direitos inerentes 

a cada pessoa humana, pelo simples fato de existir. Ademais, possui caráter de 

direito personalíssimo, ou seja, nasce e morre com o sujeito de direito. Assim, tal 

característica vem interferir sobremaneira na evolução social da sociedade e 

consequentemente na criação e reformulação de novos direitos para toda a 

humanidade, e é por essa razão que não seria diferente na dimensão do direito do 

trabalho, sendo que o Estado tem deve garantir a efetividade do direito ao trabalho 

digno. 

Nestes termos, não é possível a concretização de uma vida digna se o ser 

humano não tiver liberdade e acesso ao trabalho. O exercício de uma atividade 

laborativa lhe traz a condição de dignidade. Logo, a dignidade da pessoa humana, 



está inserida dentro dos direitos fundamentais, para que haja respeito e efetividade 

aos direitos e garantias individuais e sociais. 

Os direitos humanos também são marcados por um traço denominado de 

irrenunciabilidade, significa dizer que os direitos humanos fundamentais não podem 

ser objeto de renúncia, uma vez que são direitos inerentes ao homem. Nesta linha, 

os trabalhadores não podem renunciar seus direitos humanos fundamentais que 

tragam prejuízos aos mesmos. 

A primeira forma de trabalho foi a escravidão, onde a pessoa humana era 

reduzido á condição de propriedade, não possuindo qualquer direito e proteção. Por 

longo tempo perdurou a situação de longas jornadas de trabalho, e o trabalhador era 

alvo de exploração de mão-de-obra e castigos corporais, não tinha qualquer respeito 

e proteção. Com a Revolução Industrial no século XVIII aliado aos movimentos 

socialistas, trouxe profundas modificações nas relações de trabalho, e os 

trabalhadores passaram a reivindicar por melhores condições de trabalhos, 

especialmente para a classe das mulheres e jovens. Logo, passou-se a ter a 

necessidade da intervenção Estatal para conter os abusos cometidos pelos 

empregadores. Na seqüência surge o constitucionalismo, que é  inserção da defesa 

social, inclusive o direito do trabalho nas constituições a fim de que houvesse o 

respeito e a efetividade dos direitos. 

Surge assim, as normas justrabalhistas, dentre elas instrumento de grande 

importância, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943, resultado da luta 

dos trabalhadores pelo reconhecimento da dignidade do trabalho humano e como 

dito, é nessa perspectiva que os Direitos Humanos procuram estabelecer as 

relações de trabalho de forma justa e condizente aos direitos previstos legalmente, 

na promoção da justiça social, enfim pelo cumprimento das leis trabalhistas. 

Todavia, cotidianamente os direitos humanos laborativos são violados. 

Atualmente o alto índice de miséria no país denuncia a real condição em que as 

pessoas estão vivendo, ou seja, não há qualquer dignidade humana, como 

preconiza o Estado Democrático Brasileiro. A título de exemplo de violação dos 

direitos pode-se mencionar o trabalho escravo, onde os empregadores obrigam seus 

empregados a realizarem jornadas de trabalho exaustivas, mediante ameaças. Tal 

prática é crime previsto no Código Penal no artigo 462, § 2º: “é proibido à empresa 

que mantém armazém para venda de mercadorias aos empregados exercer 



qualquer coação ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do 

armazém ou dos serviços”. 

Outra violação agressiva aos direitos trabalhistas é o trabalho infantil, 

expressamente proibido pela Constituição Federal, uma vez que é permitido o 

trabalho para os maiores de 16 anos, ou a partir dos 14 anos, mas na condição de 

aprendiz. Outro instrumento de proteção às crianças e aos adolescentes é o 

Estatuto da Criança e do adolescente – ECA, que afirmou os direitos humanos. 

Porém, em ambos os casos o empregador deve garantir que o exercício da 

atividade laborativa não prejudique formação, o desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social dos menores, além de lhes serem assegurados além a freqüência 

escolar. Nesta esteira, como paralelamente o Direito está em constante mutação, e 

o Direito do Trabalho se insere nessa realidade, é primordial a renovação do direito 

social, tendo como base os Direitos Humanos para que haja a preservação e o 

respeito às normas trabalhistas.  

Para fins de auxilio ao combate às violações e agressões aos direitos 

trabalhistas, a Constituição concedeu aos sindicatos a tarefa de defender os direitos 

dos trabalhadores, como mais um instrumento de eficácia e cumprimento.  

 

Discussão/análise 

 

O direito ao trabalho está previsto na Constituição federal dentro do rol dos 

direitos sociais. Assim, para fins de que haja a efetividade e o respeito às normas 

trabalhistas, contra as violações ocorridas, seja no combate ao trabalho escravo ou 

infantil, se faz necessário a implementação de programas e políticas públicas, para 

que o trabalho possa ser realizado dignamente, como pressupõe a Constituição 

Federal, para que de fato ocorra a extinção da exploração da mão-de-obra e a 

redução da pobreza.  

Apesar da legislação brasileira conter normas de proteção ao trabalhador, 

carece de efetividade e programas de erradicação à exploração da mão-de-obra. 

Constata-se dessa forma, que a implementação dos direitos humanos no âmbito da 

seara do direito trabalhista, será eficaz para a efetivação dos direitos trabalhistas, 

sendo que a atuação dos sindicatos é fator contribuinte para o fortalecimento e 

própria dos direitos humanos. 

 



Considerações  

 

Contudo exposto, buscou-se analisar, ainda que de forma sucinta, a 

importância e contribuição da valorização dos Direitos Humanos para a efetividade 

dos direitos trabalhistas, demonstrando a necessidade de tal atuação frente aos 

direitos dos trabalhadores e no combate ao trabalho escravo e infantil, com a 

intervenção do Estado para que realmente seja possível afirmar a existência de um 

Estado Democrático de Direitos. 

Constatou-se que por longo lapso temporal a classe trabalhadora sofreu 

opressões e escravismo, advindo de exploração e injustiças, mas com o surgimento 

da Revolução Industrial, o Constitucionalismo e a criação de normas trabalhistas, 

passou-se a valorizar os direitos da classe operária e propriamente os direitos 

humanos, através da consagração da dignidade da pessoa humana como um 

inerente a todo ser humano, como valor fundamental. 

A reflexão a que chega durante a elaboração do texto aqui elucidado  versa 

sobre a importância de reconhecer os direitos humanos como valores 

universalmente reconhecidos, dentre eles, a dignidade da pessoa humana na seara 

trabalhista, uma vez que os direitos sociais ocupam posição de destaque no âmbito 

jurídico e social, que contribuem para a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. Para tanto, a pesquisa bibliográfica e o método da hermenêutica jurídica se 

constituem em elementos importantes para a concretização da presente proposta. 

 Portanto, o que se percebe atualmente é que a legislação brasileira vem 

implementando os direitos fundamentais na seara trabalhista para que haja a haja 

sua executabilidade e garantir sua vigência plena e propriamente a defesa em caso 

de violação de tais direitos, atuando  na erradicação do trabalho escravo e infantil,   

em busca do trabalho digno. 
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RESUMO 
 

A existência do NEDDIJ (Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e 
da Juventude) justifica-se na Lei 1.060, de 1950, que se refere ao benefício da 
assistência jurídica gratuita, na crescente demanda de processos relacionados à 
infância e juventude e também na inexistência da Defensoria Pública no Estado do 
Paraná. O NEDDIJ tem por objetivo intervir na defesa dos direitos da criança e do 
adolescente que se encontre em situação de risco, ou tenha seus direitos 
ameaçados ou violados. Ainda, presta atendimento gratuito à população da Comarca 
Marechal Cândido Rondon (nos casos relacionados à infância e juventude) e 
patrocina e acompanha a defesa de adolescentes a quem se atribua a prática de 
atos infracionais. Passam pelo NEDDIJ, aproximadamente 120 processos por ano. 
Visando a efetiva concretização do projeto, os integrantes do NEDDIJ desenvolvem 
extensa e contínua pesquisa acerca do Direito infanto-juvenil brasileiro, bem como 
ministram palestras na comunidade, órgãos públicos e programas assistenciais de 
Marechal Cândido Rondon, objetivando orientar a população sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e sobre os direitos e deveres dos menores. Realiza 
capacitação de profissionais relacionados à área de atuação direta com crianças e 
adolescentes.  Espera-se colaborar na formação de um sistema de garantias de 
direitos da criança e do adolescente; estimular o estudo e pesquisa nesta área; 
beneficiar as crianças e os adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou 
violados; favorecer os acadêmicos do curso de direito e pedagogia e os profissionais 
recém-formados com a oportunidade de ampliarem os seus conhecimentos.  
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Área temática: Direitos humanos e justiça.  

 

Comunicação oral/vídeo. 

 

Palavras-chave: Saúde. Paternidade. Conciliação. 

 

INTRODUÇÃO: A construção de uma sociedade justa e solidária, em consonância 

com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil perpassa pelo 

bom funcionamento dos poderes, em especial do Poder Judiciário. Neste passo, não 

há como se falar em justiça sem refletir acerca dos seus meios de acesso, ou ainda, 

em maior amplitude, acerca dos mecanismos de acesso a uma ordem jurídica justa 

(CAPELLETTI; GARTH, 2002), onde o feito tramite com celeridade e segurança. 

Todavia, como pano de fundo de um conflito judicial, de uma demanda ajuizada, o 

atendimento prestado por meio do estágio de prática jurídica do Curso de Direito 

revelou que os dramas humanos são mais profundos. Precedendo uma ação 

judicial, existem conflitos existenciais que transcendem o processo e como tal, 

podem e devem ser resolvidos fora dele. 

Com vistas a evitar o ajuizamento de novas demandas ou mesmo minimizar os 

efeitos negativos do processo judicial, foi criado o projeto Núcleo de Direitos 

Humanos (NDH), com atividades desenvolvidas pelos quatro cursos do Centro de 
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Ciências Sociais Aplicadas da Unioeste campus de Francisco Beltrão, quais sejam: 

Administração, Ciências Econômicas, Direito e Economia Doméstica.  

O presente resumo objetiva apresentar resultados de três atividades desenvolvidas 

especificamente pelo curso de Direito no decorrer de 2011, que se destacam no 

projeto por terem sido demandas levantadas pela própria sociedade local, 

evidenciando a importância da iniciativa extensionista. 

OBJETIVOS: Tendo como premissa básica evitar, sempre que possível, o 

ajuizamento de uma ação judicial ou, quando menos, minimizar seus efeitos, o 

projeto busca promover e defender os direitos humanos na Comarca de Francisco 

Beltrão e demais municípios da região Sudoeste do Paraná. 

Para tanto, dedica-se a conciliar os conflitos antes do ajuizamento da ação judicial, 

auxiliar na solução amigável de lides judiciais em andamento, apoiar e aconselhar 

consumidores no âmbito da educação para o consumo e em situação de 

superendividamento e fornecer orientação jurídica integral e gratuita na área da 

saúde.  

MÉTODOS: O projeto desenvolve atividades em quatro frentes: Núcleo de 

Conciliação Prévia, Educação para o Consumo, Atendimento à Pessoa 

Superendividada e Orientação Jurídica na Área da Saúde. 

No Núcleo de Conciliação Prévia são realizados acordos na fase anterior à relação 

processual, especialmente na área do Direito de Família. Funciona junto ao Núcleo 

de Práticas Jurídicas da Unioeste, contando com a participação de professores e 

alunos do curso de Direito e Economia Doméstica, cuja atuação se dá no sentido de 

motivar as partes para o acordo, auxiliando-as no entendimento de que a dinâmica 

familiar necessita de algumas adaptações que envolvem todos os membros de uma 

família.  

Na seara da Educação para o Consumo as atividades se desenvolvem de maneira 

preventiva, mostrando ao consumidor que o ato de comprar precisa ser, dentro dos 

limites possíveis, algo planejado e que o orçamento doméstico é uma ferramenta 

extremamente útil para estabelecer prioridades de gastos sem comprometer além do 

possível, a renda familiar.  

No mesmo sentido pretende intensificar sua atuação o embrionário grupo de apoio 

ao superendividado, com vistas a promover e intermediar audiências entre o 

devedor e todos os seus credores, para chegar a uma solução a contento das 

partes.  



No âmbito da saúde, a intenção primeira fora orientar juridicamente portadores de 

doenças renais crônicas em tratamento em Clínica de Hemodiálise de Francisco 

Beltrao, o atuação que acabou se expandido, como demonstrado a seguir. 

Tem-se, então, que três grandes demandas não previstas inicialmente, todavia, 

foram identificadas no decorrer do projeto, tendo sido trazidas pela própria 

comunidade local até o NDH. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Em decorrência das atividades desenvolvidas pelo 

Projeto Justiça no Bairro/Tribunal de Justiça do Paraná, o projeto de extensão NDH 

foi convidado a firmar parceria com o Poder Judiciário de Francisco Beltrão para 

atender as demandas do chamado Provimento 12 do Conselho Nacional de Justiça, 

projeto Pai Presente (CNJ, 2012) para atender crianças que não possuem 

informação sobre o nome de seu pai em sua certidão de nascimento.  

Em síntese, tem-se que o Conselho Nacional de Justiça, a partir de dados do Censo 

Escolar do MEC, determinou a localização e auxílio judicial e jurídico para as mães 

que pretendam regularizar a situação de seus filhos, no que pertine à filiação. No 

município de Francisco Beltrão, mais de duas mil crianças se encontram nesta 

situação e acabaram sendo alcançadas pelas atividades do projeto. 

Assim é que, sensível a esta realidade, o NDH, em parceria e supervisão do Poder 

Judiciário Beltronense, visitou mais de cinqüenta escolas indicadas pelo CNJ, 

realizando reuniões com seus Diretores e notificando as mães acerca da 

oportunidade de realizar o reconhecimento da filiação. Na sequência, as mães 

puderam optaram em dar prosseguimento ao processo foram atendidas para 

instauração do processo de investigação de paternidade. 

A atividade do NDH contou com a intensa participação de acadêmicos, que se 

incumbiram das notificações e do ajuizamento das ações de investigação de 

paternidade por meio do Núcleo de Estudos da Infância e Juventude (NEDIJ). 

De outro lado, o NDH foi procurado pelo Ministério Público Estadual para implantar, 

no bojo de seu projeto, um subnúcleo de atendimento à saúde, para realização de 

estudos sobre a legislação sanitária de modo geral e ajuizamento de ações de 

fornecimento de medicamentos por meio dos professores advogados no NDH.  

O NDH tem atuado fortemente no âmbito de medidas administrativas e judiciais para 

concessão gratuita de medicamentos não previstos na lista do SUS. Note-se que 

não se trata, aqui, de quantidade de atendimento e sim da qualidade em que os 



mesmos são prestados, eis que somente os casos mais graves são encaminhados 

ao NDH a fim de que recebam especial atenção. 

Por fim, o NDH firmou convênio com o Juizado Especial Cível da Comarca de 

Francisco Beltrão, para mediação de audiências judiciais, semanalmente, por meio 

de professores e alunos. Dois docentes com carga horária no projeto conduzem 

audiências no fórum de Francisco Beltrão, sempre acompanhados de discentes, de 

modo a conciliar as partes em litígio, colaborando com a diminuição no tempo de 

espera para solução do processo judicial. 

CONCLUSÕES: O processo judicial, revela a praxe do estágio prático curricular do 

Curso de Direito, é um drama humano. Em face deste cenário, percebe-se que a 

mera assistência judiciária à comunidade não basta para a promoção dos direitos 

humanos. Há que se resgatar os valores perdidos na família e na sociedade que 

contribuíram para o ajuizamento de uma ação judicial e para isso, a atuação em prol 

da defesa dos direitos humanos, deve ser completa. 

Neste sentido, o Núcleo de Direitos Humanos, ao buscar alternativas ao ajuizamento 

de ações judiciais, revelou-se como importante medida de promoção de direitos 

humanos. Implantou um Núcleo de Conciliação Prévia aos conflitos judiciais, 

primando pela conciliação e mediação sem prejuízo da garantia de direitos de seus 

titulares. Mas foi além.  

Assumiu para si desafios que pertenciam a outras esferas jurídicas, imbuído do 

espírito colaborativo que deve permear as ações extensionistas. Aceitou atender 

demandas que não pertenciam ao objetivo inicial do projeto por entender que a 

missão da extensão e ombrear-se com a comunidade em suas lutas e auxiliar 

sempre que a Universidade dispuser das ferramentas necessárias para tal. 

Compartilhar o conhecimento, as competências e habilidades acumuladas no ensino 

para modificar a melhorar a realidade local. 

Contribuiu, assim, o NDH, para o desenvolvimento da visão crítica e espírito 

participativo dos alunos da Unioeste em relação à comunidade, integrando ensino, 

pesquisa e extensão e, em especial promovendo Direitos Humanos na região 

Sudoeste do Paraná. 
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Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

Modalidade de apresentação: comunicação oral 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo expor as atividades jurídicas do 

Projeto Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDDIJ, 
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vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras, Subprograma Incubadora de 

Direitos Sociais, do campus de Francisco Beltrão, no período de março de 2009 à 

março de 2012. O projeto tem por fim divulgar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e ofertar assessoria jurídica e assistência judiciária gratuita 

relacionadas à infância e juventude, em municípios que abrangem a comarca de 

Francisco Beltrão, honrando, assim, princípios indispensáveis do acesso à justiça, 

proteção integral e prioridade absoluta. Conta com uma equipe especializada, 

agindo em prol do melhor interesse da criança e adolescente, respeitando as leis 

pátrias. 

 

Palavras-chave: Doutrina da Proteção Integral. Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA. Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e 

Juventude - NEDDIJ. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Código de Menores, que hoje não está mais em vigor, devido a 

promulgação, em 13 de julho de 1990, da Lei nº 8.069 que instituiu o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA, era adepto da Teoria da Situação Irregular, onde a 

criança e o adolescente que se encontravam em circunstâncias irregulares seriam 

mais propicias à recriminações judiciais. 

Entretanto, o artigo 227 da Carta Magna veio garantir a Teoria da Proteção 

Integral, que assegura às crianças e adolescentes cuidados específicos: 

 

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 a convivência familiar e comunitária, 

além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Neste sentido também o Estatuto da Criança e do Adolescente adota 

expressamente a Proteção Integral da Criança e do Adolescente. 

Com o objetivo de dar efetividade ao dispositivo constitucional e ao Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o Governo do Estado do Paraná, criou em 2005, o 



 
 

Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ, através 

do Termo de Convênio 11/2005. 

Posteriormente, com o Termo de Convênio 66/2008 tornou-se um projeto de 

pesquisa e extensão do Programa Universidade Sem Fronteiras, Subprograma 

Incubadora de Direitos Sociais, sendo registrado na Proex sob o n°26156/2008. 

 

São desenvolvidas atividades vinculadas às áreas da pedagogia e direito, 

divulgando e esclarecendo dúvidas com relação ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, prestando assessoria jurídica. 

As ações de cunho pedagógico são desenvolvidas com a intenção de divulgar 

e esclarecer o conteúdo do ECA, e para este fim, desenvolve-se o projeto “ECA 

Itinerante: implementação de ações contra violência na família e na comunidade”, 

que consiste na visita às escola públicas municipais de Francisco Beltrão para 

implementar ações contra a violência na família e comunidade, propagando o 

Estatuto.  

Na esfera jurídica, presta-se assessoria e assistência judiciária gratuita na 

defesa dos direitos da infância e da juventude, atuando não só na cidade de 

Francisco Beltrão/PR, mas também em outras cidades da Comarca. 

Além disso, o Núcleo tem parceria com os Conselhos Tutelares dos 

municípios da Comarca de Francisco Beltrão, a Associação à Maternidade e a 

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 da Comarca de Pato Branco, prestando 

assessoria jurídica no âmbito da defesa dos interesses da criança e do adolescente. 

A equipe tem participado ativamente do Programa Justiça no Bairro, do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desenvolvido pela Desembargadora Joeci 

Machado Camargo, realizando atividades nos municípios de Palmas, Barracão e 

Francisco Beltrão. 

Tem-se reforçado a integração entre os NEDDIJ’s da UNIOESTE, realizando 

visitas ao Núcleo de Foz do Iguaçu e de Marechal Cândido Rondon.  

O Núcleo também se faz presente em pesquisas vinculadas ao Grupo de 

Pesquisa de Direitos Humanos – GPDH, do curso de Direito da Unioeste, campus de 

Francisco Beltrão. 



 
 

As atividades do NEDDIJ estão sempre sendo ampliadas, com a participação 

em eventos, novos projetos e publicações de artigos científicos. 

A equipe do NEDDIJ, campus de Francisco Beltrão, conta com a participação 

de uma coordenadora/orientadora docente do curso de Direito, uma orientadora 

docente do curso de Pedagogia, duas Advogadas-bolsistas recém-formadas, uma 

Pedagoga-bolsista recém-formada, quatro estudantes-bolsistas do curso de Direito e 

uma estudante-bolsista do curso de Pedagogia. 

2 OBJETIVOS 

 

O NEDDIJ tem com objetivo a confirmação efetiva dos direitos da criança e do 

adolescente através do atendimento jurídico e pedagógico às crianças e 

adolescentes que necessitam da intervenção especializada, seja por meio da tutela 

judicial ou outras formas de intervenção.  

 

3 MÉTODO 

 

Na assessoria jurídica, as estudantes-bolsistas do curso de Direito fazem uma 

espécie de triagem, onde são colhidas informações sobre o caso e, com isso, 

examinam a possibilidade de atuação do NEDDIJ. 

Primeiramente busca-se sempre a conciliação, e percebendo ser possível a 

realização de um acordo, este é redigido no próprio Núcleo e depois homologado 

pelo Poder Judiciário, tornando o processo mais rápido e econômico para as partes 

envolvidas no conflito. Porém, caso o acordo seja inviável, a assistência judiciária 

gratuita, através das advogadas do NEDDIJ, representará a parte que acredita ser 

mais favorável aos interesses do infante, entrando com uma ação junto ao Poder 

Judiciário. 

 

4 RESULTADOS 

 

O Núcleo patrocina atualmente 132 processos, que estão em andamento; 

prestando em média 40 (quarenta) assessorias jurídicas por mês. Conjunto a isto, 

está auxiliando com a elaboração e aplicação das provas nos processos seletivos 

dos conselheiros tutelares da Comarca. E além disso, foram efetuadas atividades 

nas escolas dos municípios de Marmeleiro, Renascença e Francisco Beltrão 



 
 

expondo o ECA sob diversas formas (teatro e contação de estória), bem como a 

participação e organização em vários eventos. 

 

5 CONCLUSÕES 

Com respaldo no artigo de 227 da Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o Núcleo vem para reafirmar a Doutrina da Proteção 

Integral e o Princípio da Prioridade Absoluta. 

A equipe acredita que todos os resultados se apresentam de forma positiva e 

os objetivos de proteger e defender os direitos da criança e do adolescente vem 

sendo alcançados. Isso fica provado, principalmente, pelo grande número de 

acordos protocolados, tendo como resultado uma justiça mais rápida, atingindo 

assim as necessidades das crianças e adolescentes da Comarca de Francisco 

Beltrão. 
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7 FORMA DE CONTATO 

 

O NEDDIJ pode ser contatado pelos telefones (46) 3520-4868/3520-4869. 

Está localizado na Rua Maringá, bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, 

PR, CEP: 85605-010.  



 
O HABEAS CORPUS E O PROJETO DE REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL (PROJETO DE LEI N° 156/2009) 
 

Autor – Oscar Gomes Figueiredo Junior, Graduado em Direito pela Unioeste 
Autor – Marcos Vinicius Dias Carrasco, Pós-Graduando em Direito pela EMAP 

 
Área 03: Direitos Humanos e Justiça. 

Modalidade de apresentação – Painel. 
Palavras-Chave: garantismo, liberdade, locomoção. 

 
Resumo 
 
O Estado de Direito tem como característica marcante a limitação ao poder estatal, 
que sob a égide do absolutismo/totalitarismo, subjuga seu “cidadão”. Aquele Estado 
assegura essa limitação através da determinação de Direitos e Garantias 
Fundamentais, como por exemplo, o Habeas Corpus. O writ de Habeas Corpus 
surge na Carta Magna de 1215 editada pelo Monarca Inglês João Sem Terra. No 
Brasil, a primeira manifestação ocorreu com o Decreto 114 de 1821, posteriormente 
o substantivo “Habeas Corpus” foi agregado ao Código Criminal de 1830 e então à 
Constituição de 1891, estando hoje previsto no artigo 5°, inciso LXVII da 
Constituição Federal de 1988. 
 
O número de Habeas Corpus, segundo dados do Supremo Tribunal Federal, vem 
aumentando: Em 2009 foram julgados 428, progredindo para 444 em 2010 e 464 em 
2011. Apesar de tais números serem inexpressivos ante a realidade dos Tribunais 
de Justiça, sagra-se muito alto em razão de ser tal Corte, fundamentalmente, 
Constitucional. Ressalta-se ainda que a grande maioria dos writs impetrados 
naquela corte tem a ordem concedida, ou seja, apesar das negativas anteriores, 
restou caracterizado o cerceamento à liberdade de ir e vir. 
 
Portanto, causa estranheza o Senado Federal aprovar o Projeto de Lei n° 156/2009 
que, em seu artigo 663, restringe a amplitude do referido writ, permitindo-o somente 
quando a pessoa está ameaçada de sofrer violência ou coação de sua liberdade de 
locomoção, e não mais, como é hoje, quando a pessoa se achar na iminência de 
sofrer violência ou coação de sua liberdade de ir e vir, cuja redação permite a 
concessão preventiva do writ, fato este intencionalmente obstado pela nova redação, 
segundo nota do Senado. 
 
De uma forma geral, o presente estudo paralelizou o referido Projeto de Lei com a 
atual redação do Código de Processo Penal, buscando assim agregar ideias às 
futuras discussões visto que o Projeto encontra-se agora na Câmara dos Deputados; 
Com este escopo, valemo-nos de uma abordagem qualitativa, sobretudo 
bibliográfica e documental. 
 
Contato – Oscar Gomes Figueiredo Junior  
(45 - 99519232)    oscar.advocacia@gmail.com 



 
O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 

CONSUBSTANCIADO NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA 

 
Autor – Luis Fernando Cavalari Faller, Acadêmico do 5º ano de Direito da 

Unioeste 
 

Área 03: Direitos Humanos e Justiça. 
Modalidade de apresentação – Painel. 

Palavras-Chave: princípios; dignidade da pessoa humana; retrocesso social. 
 
Resumo 
 
A Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 1º, inciso III, como um dos 
fundamentos da república: o princípio da dignidade da pessoa humana. 
 

Conforme assevera Rizzatto Nunes, a dignidade da pessoa humana é “o 
principal direito fundamental constitucionalmente garantido” sendo ela “o 
primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o último 
arcabouço da guarida dos direitos individuais”. 
 
Marcelo Roberto Bruno Válio conceitua dignidade da pessoa humana como um 
“valor espiritual e moral inerente à pessoa humana, que conduz um sentimento 
de respeito consciente e responsável da vida e pelos seus pares”. 
 
Segundo Pontes de Miranda o reconhecimento da dignidade humana operou-
se por lentas e dolorosas conquistas.  
 
Devido a esse processo moroso, Canotilho formulou o conceito de proibição do 
retrocesso social como “núcleo essencial dos direitos sociais já realizados e 
efetivados por meio de medidas legislativas” devendo ser consideradas 
inconstitucionais “quaisquer medidas que traduzam em anulação, revogação ou 

aniquilação pura e simples desse núcleo essencial”. 

 
Portanto, nos dizeres de Lênio Luiz Streck “a Constituição não tem somente a 
tarefa de apontar para o futuro. Tem, igualmente, a relevante função de 
proteger os direitos já conquistados. Deste modo, mediante a utilização da 
principiologia constitucional (explícita ou implícita), é possível combater 
alterações feitas por maiorias políticas eventuais, que legislando na contramão 
da programaticidade constitucional, retiram (ou tentam retirar) conquistas da 
sociedade. 
 



De uma forma geral, o presente estudo buscou agregar idéias para as futuras 
discussões atinentes a aplicabilidade da proibição do retrocesso social. Com 
este escopo, valemo-nos de uma abordagem qualitativa, sobretudo 
bibliográfica e documental. 
 

Contato – Luis Fernando Cavalari Faller 
(45 9940-3635) 

luisfernandofaller@hotmail.com 



 

O PROJETO GUA: MUDANDO A VIDA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA 

REGIÃO OESTE DO PARANÁ 
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Odacir Tagliapietra 

Afonso Ricardo Paloma Vicente  

 

Área temática: direitos humanos e justiça 

Modalidade: comunicação oral 

Palavras-chave: empreendedorismo, agricultura e artesanato. 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar, os benefícios que os 

agricultores e artesões, obtiveram por meio dos módulos ofertados pelo Projeto 

Gestão das Unidades Artesanais (GUA) em conjunto com a EMATER, que há 

vários anos vêm capacitando os mesmos, e no ano de 2011 em parceria com a 

ADAMOP, tendo como intuito de 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, onde em uma turma 

de 48 alunos, cinco deles foram questionados, com algumas questões sobre o 

curso de maneira geral, com o intuito 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 participantes entrevistados 

fez bom uso do conhecimento adquirido por meio do projeto de extensão da 

universidade. 

 



 
 
 

Os Cinco Is – 5 Is 
 

INDIOS + ITCP + IDEIAS + ITEPA + INTUR 
 

Hayrton Francis Ximenes de Andrade1 
Sergio Luiz Winkler2 

Daniel Betoven de Jesus3 
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 ORGANIZAÇÕESSOLIDÁRIAS (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),  têem 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 da produção agroecológica, transformação da matéria prima e da 
comercialização dos produtos, bem como o turismo no espaço rural sustentável. 
Atualmente atende as artesãs e costureiras proveniente 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 

                                                 
Coordenador do Projeto INDIOS e professor da UNIOESTE, campus Foz do Iguaçu.Tel 45 3529 0145 

mestre_hayrton@hotmail.com  
2
 Sub Coordenador do Projeto INDIOS e professor da UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu. 

3
 Egresso do Curso de Turismo da UNIOESTE e acadêmico do Curso de Hotelaria da UNIOESTE 

4
 Egresso do Curso de Hotelaria da UNIOESTE 

5
 Representante do IDEIAS 

6
 Sub Coordenador da ITCP/UFPR 

7
 Coordenador da ITCP/UFPR 
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OS PRINCÍPIOS DO ECA ATRAVÉS DA MAGIA DA CONTAÇÃO 

DE HISTÓRIAS
1
 

Adrielli Mozara Prunzel2 

Jéssica Dalazem3 

Paola Andriguetti Zucchi4 

Maria Salete da Silva 5 

Daniela de Maman 6 

 
Área temática: Direitos Humanos e Justiça 
Modalidade: Comunicação oral 
 

Palavras-chave: Contação de História, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Escolas Municipais. 

 

Resumo 

Este texto trata-se de uma demonstração da proposta de projeto elaborada e 

desenvolvida pela equipe pedagógica do Núcleo de Estudos e Defesa de 

Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ, no ano letivo de 2011 em uma 

Instituição Escolar da Rede Municipal de FranciscoBeltrão/PR. A abordagem é 

sobre o tema  contação de histórias para crianças, com o objetivo de elencar 

questões presentes no ECA. A elaboração desta proposta de projeto surge do 

interesse da equipe pedagógica da referida Instituição em incentivar a arte de 

ouvir e o contar histórias infantis, bem como a abordagem de temas tais como 

o preconceito e a violência contra crianças. Este projeto de extensão versa 

sobre o período-piloto (3 meses), - com possibilidade de continuação em 2012 

nas demais Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil - de 

                                                           
1
 Trabalho vinculado ao Projeto de Extensão: Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da 

Infância e da Juventude – NEDDIJ. Registrado na Proex: 26156/208. Contato: e-mail: 
nedij_fbe@hotmail.com. Tel: 0xx46 35204868 
2
 Bolsista do NEDDIJ, acadêmica do 4º ano do Curso de Direito da UNIOESTE/Campus de 

Francisco Beltrão/PR. 
3
 Bolsista do NEDDIJ, acadêmica do 3º ano do Curso de Pedagogia da UNIOESTE/Campus de 

Francisco Beltrão/PR. 
4
 Bolsista do NEDDIJ, acadêmica do 4º ano do Curso de Direito da UNIOESTE/Campus de 

Francisco Beltrão/PR. 
5
 Pedagoga do NEDDIJ, bolsista recém-formada. 

6
Orientadora da Área Pedagógica do NEDDIJ. Profª na UNIOESTE/Campus de Francisco 

Beltrão/PR. 
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implementação de atividades referentes à contação de histórias infantis com 

vinculação aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

 

Introdução 
A proposta de projeto aqui apresentada e desenvolvida no ano letivo de 

2011 numa dada Instituição Escolar da Rede Municipal de Francisco 

Beltrão/PR, aborda sobre o tema a contação de histórias para crianças com o 

objetivo de elencar questões presentes no ECA. A elaboração desta proposta 

de projeto surge do interesse da equipe pedagógica da referida Instituição em 

incentivar a arte de contar e ouvir histórias infantis, bem como a abordagem de 

temas tais como o preconceito e a violência contra crianças. Desta forma, nos 

propusemos, enquanto equipe pedagógica vinculada ao Núcleo de Estudos de 

Direitos e Defesa da Infância e Juventude – NEDDIJ, a elaborar e desenvolver 

atividades didático-pedagógicas de contação de histórias infantis na Educação 

Infantil e nos primeiros e segundos ciclos do Ensino Fundamental. As 

atividades abrangem desde a contação e/ou narração de histórias até a 

atividade de avaliação a ser realizada pela equipe do projeto com participação 

das crianças conforme o seu nível de desenvolvimento cognitivo. A proposta 

projeto é considerada piloto em virtude da sua implementação contemplar um 

período de três meses. O período está vinculado a razões de término do 

período letivo escolar e a perspectiva de desenvolvimento ao longo do ano 

letivo de 2012. 

 

Objetivos 
O Brasil, na procura de melhores condições de vida para sua população 

infanto-juvenil, adotou a doutrina da proteção integral em substituição a 

doutrina da situação irregular. Com a edição do Estatuto da Criança e do 

Adolescente busca-se a garantia do direito à vida, à educação, à saúde, à 

convivência familiar, dentre outros, através de uma concepção extremamente 

coerente, que busca na formação do homem desde sua infância a certeza de 

uma vida digna a todos e de um maior crescimento da nação. Dentre algumas 

concepções fundamentais a serem mencionadas em relação à funcionalidade 

do Estatuto pode-se citar que: De acordo com o Unicef,o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) “contém medidas capazes de garantir os direitos de 

cada criança. Custa muito caro para toda a sociedade brasileira a sua não 



implementação”. “As decisões sobre o que fazer precisam ser tomadas de 

forma prioritária, mas também com a profundidade capaz de atingir as causas 

que geram a banalização da vida e alimentam o ciclo perverso da violência”. 

Desta forma, tem-se por prioridade neste projeto, divulgar o Estatuto em seus 

princípios fundamentais junto às crianças no ambiente escolar através da 

contação de histórias.  

Partimos do pressuposto nesta proposta de projeto 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. 

Nesta proposta de projeto a contação de histórias 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 e, caracteriza-se como recurso 

didático, ou seja, como uma alternativa pedagógica. Os princípios elencados no 

ECA 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. 

 

Procedimentos metodológicos 

    Este projeto de extensão versa sobre o período-piloto (3meses) de 

implementação de atividades referentes à contação de histórias infantis com 



vinculação aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 

Portanto, trata-se de uma iniciativa multi e transdiciplinar de ensino, pesquisa e 

extensão, iniciada com aproximadamente 284 alunos com idades entre 5 e 11 

anos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As 

atividades são desenvolvidas por meio de visitas semanais às escolas, com 

duração de uma hora. A equipe atende uma turma por visita, a atividade foi 

iniciada com a história “Mandiola e Douradinho”. 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, os quais foram selecionados e analisados previamente com a 

colaboração da instituição educativa mencionada nesta proposta de projeto. 

Sendo a primeira história “Mandiola e Douradinho” de Apolônio Abadio do 

Carmo, que aborda a proteção contra o preconceito à criança. Durante os três 

meses de execução do projeto não foi possível trabalhar uma segunda história, 

em virtude da demanda de turmas a serem atendidas. Desta forma, fica a 

perspectiva de continuidade desta proposta para o ano de 2012. 

    A atividade de contação acontece uma vêz por semana, 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 

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 constatamos 

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, entendemos 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  

A elaboração do ECA caracterizou-se como um importante marco no 

que se refere à defesa dos diretos das crianças e dos adolescentes. Essa Lei 

surgiu no intuito de amparar todas as crianças e adolescentes, assegurando-

lhes a proteção integral para o seu pleno desenvolvimento, embasado nas 

necessidades sociais e cognitivas do ser humano. É importante lembrar que 

sua configuração passou a ser um conjunto de normas do ordenamento jurídico 

brasileiro, com propósitos educativo, social, cultural, psicológico e de saúde.  

      A escola, como Instituição Socializadora, se empenha em suas ações 

para contemplar a aprendizagem escolar e a formação cidadã das crianças e 

adolescentes que circulam nesse espaço. Para que essas ações sejam 

praticadas, os sistemas de organização e de gestão da escola necessitam 

articular diferentes atores sociais, criar meios e procedimentos para alcançar os 



objetivos. Cada escola cria sua própria cultura organizacional, suas práticas 

desenvolvidas no âmbito escolar dizem muito da forma que o profissional da 

gestão conduz essa trama de relações que envolvem o conjunto de fatores 

políticos, sociais, culturais, psicológicos, condizentes daquele contexto.  

Considera-se que as incursões nas Escolas possibilitam um olhar atento 

e a indicação de que são muitas as dúvidas, tanto por parte de educadores e 

alunos com relação às situações de aplicabilidade do ECA, como os direitos e 

deveres explicitados no mesmo. 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.  

 Para o ano letivo de 2012 visa-se dar continuidade à proposta nas 

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEI, que ainda não 

foram visitadas. 

 

Referências: 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: gostosuras e bobices. 2. ed. São 

Paulo: Scipione, 1993.  

BAPTISTA, Cristina Pereira. Jovens em conflito com a lei e integração 
social: uma análise da medida sócio-educativa prestação de serviços à 
comunidade. 01/11/2001. 
 
BOTELHO, Rosana Ulhôa. O Estatuto dos Jovens no Século da Criança e 
do Adolescente. 01/04/2000. Universidade de Brasília. 
 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Instituto de ação social do Paraná – 
IASP. Governo do Estado. 
 
FERREIRA, Kátia Maria Martins. Estatuto da Criança e do Adolescente na 
Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre: análise sociológica dos 
processos de destituição do pátrio poder. 01/11/2000. UFRS. 
 
Guia Prático para famílias e comunidades. Instituto Promundo. CIESP. Rio 
de janeiro, 2003. 
 
PEIXOTO, Mylena Kelly de Sá B. Contação de história. Revista do professor, 

Rio Pardo, n. 86, p. 11-13, abr.-jun. 2006. 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Trad. Cláudia Schilling. Porto 

Alegre: Artmed, 1998. 



 
OS SERVIÇOS ESSENCIAIS E A (IM)POSSIBILIDADE DE CORTE 

 
Autor: Marcos V. D. Carrasco, Pós-graduando em Direito Aplicado pela EMAP 

Autor: Oscar Gomes Figueiredo Junior, Graduado em Direito pela Unioeste 
 

Área 03: Direitos Humanos e Justiça. 
Modalidade de apresentação – Painel. 

Palavras-Chave: consumidor; serviços; corte. 
 
Resumo:  
 
Por primado do Direito Administrativo, via de regra, os serviços públicos, sejam eles 
objeto de concessão ou permissão, são prestados, quando essenciais, sob a égide 
do Princípio da Continuidade, que assegura aos seus usuários a proteção contra sua 
interrupção. 

Em que pese à carência de norma específica sobre o tema que, atualmente, dificulta 
a exata delimitação do alcance do conceito de serviços essenciais, 
jurisprudencialmente nossos tribunais, almejando colmatar tal lacuna, tem 
compreendido como essenciais, dentre outros, os serviços de abastecimento de 
água e de distribuição de energia elétrica (art. 10º, da Lei 7.783/89). 

Deste modo, mediante análise sistemática do dispositivo retro e do art. 22, caput, da 
Lei 8.078/90 (CDC), extrai-se que, sob o véu protetivo da legislação consumerista, é 
vedado o emprego de corte na prestação dos serviços essenciais sob argumento de 
inadimplência, na medida em que, tal prática, constituiria afronta ao princípio da 
dignidade da pessoa humana que pereceria perante o interesse patrimonial/creditício 
da empresa prestadora de serviços. 

Todavia, ao trazerem-se à baila as disposições do art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95, 
verifica-se que o legislador, por bem, entendeu que, no caso em tela, há que 
preponderar o interesse da coletividade sobre o interesse individual (Princípio da 
Supremacia do Interesse Público sobre o Privado) em detrimento do CDC, 
autorizando assim, o corte de serviços prestados mediante concessão ou permissão, 
quando constatada a inadimplência de seu usuário. 

Em última análise, cabe aqui salientar que, dadas as nuances de cada caso, tem 
crescido da jurisprudência a possibilidade de aplicação do “Princípio da Ponderação 
de Interesses”, através do qual o magistrado ao analisar o caso fático, valendo-se do 
binômio meio-fim, estabelece quais princípios ou regras deverão prevalecer para 
viabilizar o melhor deslinde da relação processual. 

Assim sendo, partindo do método indutivo e mediante uma análise quantitativa, 
bibliográfica e documental, o presente estudo almejou sustentar as bases que 
norteiam a possibilidade de corte da prestação de serviços essenciais motivada pela 
inadimplência do consumidor. 

Contato:  
Marcos V. D. Carrasco: Cel.: (45)9912-8694; E-mail: mv.carrasco@hotmail.com 
Oscar G. F. Júnior: Cel.: (45)9951-9232; E-mail: oscar.advocacia@gmail.com 

mailto:mv.carrasco@hotmail.com
mailto:oscar.advocacia@gmail.com


 

Título: Política para Mulheres: contribuição na construção da igualdade de gênero  

Autoras Rosana Mirales (professora coordenadora), Jéssica Renata de Souza; 

Josiane Marcela; Karina Aparecida Feliciano da Silva; Marguita Márcia Kaufert; Mirian 

Pereira; Patricia Borile (estudantes colaboradoras). 

Área temática Direitos Humanos e Justiça; Organização da Sociedade Civil 

Modalidade de apresentação: comunicação oral (resumo expandido) 

Resumo (máximo de 15 linhas)  

Com a orientação dada pela Secretaria Municipal de Atenção à Mulher, órgão gestor e 

o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Toledo, pela realização da Conferência 

Regional, um grupo de mulheres dos Sindicatos e de entidades da sociedade civil 

buscaram o Colegiado de Curso de Serviço Social para realizar a Conferência 

Municipal. Segundo o Decreto Federal da 3ª. Conferência Nacional de Políticas para 

Mulheres, havia possibilidade realização de Conferências Temáticas, sem a 

possibilidade de eleger delegadas para seguir à Conferência Estadual e Federal. Com 

o objetivo de agregar ao movimento da sociedade civil que busca cumprir o indicativo 

explícito no Decreto Federal que convoca a 3ª. Conferência Nacional de Políticas para 

Mulheres, de ampliar o debate democrático em torno das buscas pela igualdade de 

gênero, decidiu-se pela realizacão de uma Conferência Temática Alternativa ou 

Temática de Políticas para Mulheres em Toledo/PR, para a formular propostas a serem 

encaminhadas à 3ª. Conferência Estadual de Política para Mulheres. Contou-se com a 

presença de 69 participantes e com palestrante Presidenta do Conselho da Mulher do 

Paraná. 



Palavras-chave (máximo 3) conferência, gênero, política para mulheres 

Introdução 

A intitucionalização da Secretaria Especial de Politica para Mulheres ampliou o 

caminho para a sequência de passos em rumo  efetivação de uma política para 

mulheres no país. Em 2004 ocorreu a 1ª. Conferência Nacional de Políticas para 

Mulheres e em segunda e terceira edição nos anos de 2007 e 2011. A primeira 

Conferência Nacional gerou o Plano Nacional de Políticas para Mulheres em 2004, e o 

II Plano Nacional foi formulado na 2ª. Conferência Nacional de Políticas para mulheres 

em 2007. Em 2011, a Conferência Nacional referendou o II Plano Nacional e formatou 

o documento 3ª. Conferência Nacional com Resoluções Aprovadas. Estes são passos 

importantes que direcionam a possível geração de condições históricas para a firmação 

de uma política para mulheres. A Conferência Nacional preve a mesma formatação das 

Conferências de todas políticas setoriais, com a realização de conferências temáticas, 

municipais, regionais, estaduais e nacional. Em Toledo o órgão gestor participou da 

Conferência Regional, realizada em Cascavel, suprimindo a etapa municipal. Um grupo 

de mulheres participantes de sindicatos buscou o Curso de Serviço Social da 

Unioeste/Toledo para realizar a etapa municipal. Analisando o edital da Conferência 

Nacional, observou-se a possibilidade da realização de uma Conferência Temática e na 

situação, o grupo organizador optou para o tema da política para mulheres. Esta 

atividade transformada em projeto de extensão, será aqui relatada.  

Objetivos 

Os objetivos foram: Realizar a Conferência Temática Alternativa de Políticas para 

Mulheres em Toledo/PR; Formular propostas a serem encaminhadas à 3ª. Conferência 

Estadual de Política para Mulheres; Ampliar a participação qualitativa das mulheres de 

Toledo na Conferência Estadual e Nacional de Políticas para Mulheres.  

Procedimento Metodológico 

Os precedimentos metodológicos referiram-se aos encaminhamentos necessários para 

organização da Conferência Temática. Houve uma reunião, quando se realizou a 



análise de conjuntura no dia 19/09/2011, no Sindicato dos Servidores Municipais de 

Toledo, as 18:00 horas, quando se decidiu pela realização da Conferência Temática. A 

partir de tal decisão, foram compostas a Comissão Organizadora que contou com a 

participação da Associação de Moradores do Rossoni – AMA, do Instituto de 

Comunicação Solidária – COMSOL, do Mandato do vereador Paulinho da Saúde e 

Partido dos Trabalhadores, da Ordem dos Advogados do Brasil - Sessão Toledo, do 

Sindicato dos Bancários de Toledo, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Toledo, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública – APP/Toledo, do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Toledo, do Colegiado de 

Serviço Social Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. Também se 

estabeleceram as demais Comissões Organizativas da Conferência (logística, 

comunicação, documentação; coordenação da Conferência e das Oficinas Temáticas) 

com a finalidade de planejar e dar andamento as atividades necessárias à realização 

da Conferência Temática no dia 29/10/11, ocorrida na Unioeste de Toledo, quando se 

contou com a presença da Presidente Conselheira Estadual do Conselho da Mulher do 

Paraná, que também é gestora municipal da política para mulheres em Maringá.  

Realizaram-se em plenária, debates sobre os eixos propostos no Decreto Federal que 

convocou a Conferência Nacional de Política para Mulheres: I  Autonomia Econômica 

e Igualdade no Mundo do Trabalho, com Inclusão Social; II  Educação Inclusiva, Não-

Sexista, Não-Racista, Não-Homofóbica e Não-Lesbofóbica; III  Enfrentamento do 

Racismo, Sexismo e Lesbofobia; IV  Saúde das Mulheres, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos; V  Enfrentamento de Todas as Formas de Violência Contra as 

Mulheres; XI  Gestão e Monitoramento do Plano; VII  Participação das Mulheres nos 

Espaços de Poder e Decisão; VII  Desenvolvimento Sustentável no Meio Rural, na 

Cidade e na Floresta, com Garantia de Justiça Ambiental, Soberania e Segurança 

Alimentar; IX  Direito a Terra, Moradia Digna e Infra-Estrutura Social Nos Meios Rural 

e Urbano, Considerando as Comunidades Tradicionais; X  Cultura, Comunicação e 

Mídia Igualitárias, Democráticas e Não Discriminatórias; XI  Enfrentamento das 

Desigualdades Geracionais que atingem às Mulheres, com especial Atenção às Jovens 

e Idosas. 



Como resultado apresentou-se uma Carta das Mulheres de Toledo, com as 

formulações de propostas que foram encaminhadas para Conferência Estadual de 

Política para Mulheres, realizada em 11 e 12/11/2011 em Curitiba. O mesmo 

documento foi encaminhado ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Toledo e 

para os veículos de comunicação locais, informando ainda a importância do tema numa 

perspetiva de construção da igualdade de gênero. 

Discussão, Resultados e Consideraçoes Finais 

Os pressupostos que embasam os processos das Conferências são os princípios 

Constitucionais da descentralização político-administrativa, da participação e do 

controle social, necessários à democracia. Esta foi o maior resultado, quando se 

garantiu a ampliação de participação das mulheres de Toledo no acompanhamento à 

Conferência Estadual e Nacional de Política para Mulheres. Contamos com 69 

presentes, entre estes homens e mulheres que debateram todos os eixos do II Plano 

Nacional de Política para Mulheres, formulado em 2004 e reafirmado em 2011, através 

das Resoluções da 3ª. Conferência Nacional de Política para Mulheres.  

Compreende-se que estes processos se somam as buscas da construção da igualdade 

de gênero, sem perder de vista, que a superação dos preconceitos sexistas é um 

processo imbricado a outras formas de dominação-exploração presentes na sociedade 

decorrentes das desigualdades de classe social e raça-etnia. Estas formas de 

fortalecimento dos direitos humanos em torno das diversidades, podem somar-se a 

outras formas de luta que visam a emancipação humana.  
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Diretos Humanos e Justiça 

Comunicação Oral 

RESUMO: O presente artigo objetiva contribuir para ampliar o campo de estudos 
sobre a população jovem brasileira, assim, pretende demonstrar alguns fatos sobre 
os principais problemas que atingem as políticas para juventude e posteriormente 
alguns dados sobre os jovens egressos do sistema prisional de Toledo-Pr. As 
contradições das políticas para juventude revelam problemas provocados pela 
instabilidade gerada pelas mudanças na contemporaneidade, sobretudo, no que se 
refere ao mercado de trabalho e ao aumento da violência.  No entanto, não podemos 
reduzir a compreensão do envolvimento do jovem com a violência e a criminalidade 
aos aspectos macro-sociais nem tampouco às questões do individuo, como as 
condutas de risco que propiciam sua marginalização e exclusão.  
 
PALAVRAS CHAVE: Pró-egresso; Juventude; Políticas Públicas 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil possui cerca de 190 milhões de habitantes (IBGE, 2010) 

sendo, 41 milhões de jovens entre 18 a 29 anos, representando 21.81% da 

população brasileira. São eles, os cidadãos que no futuro serão responsáveis pelo 

desenvolvimento social e econômico do país. No que diz respeito às políticas 

públicas voltadas para este grupo e aos conflitos urbanos que tais vivenciam, o jovem 

é um segmento importante na construção do tecido social. As ações decorrentes das 

políticas públicas de juventude no Brasil evidenciam diferentes práticas 

desenvolvidas e questões problemáticas. Uma fração significativa desses jovens vive 

em condições de vulnerabilidade social. Segmentos vulneráveis da sociedade, como 

jovens oriundos de famílias com laços frágeis de inserção na sociedade, com baixo 

número em anos de estudo e moradores de áreas urbanas com risco social 

eminente, por não acessarem serviços básicos e essenciais como saúde e educação, 
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estarão expostos ao risco social e, conseqüentemente, a marginalidade. Trabalhar na 

perspectiva da vulnerabilidade social implica entender a facilidade que alguns 

indivíduos têm em vivenciar o processo de criminalização, ou seja, é estar disponível 

a apreender o delito como produção social. Supomos que, a violência sofrida pelos 

jovens é desencadeada pela vulnerabilidade social e ausência de acesso às 

estruturas de oportunidades. 

OBJETIVOS: Ampliar o campo de estudos sobre a população jovem brasileira; 

Demonstrar alguns fatos sobre os principais problemas que atingem as políticas para 

juventude; Apresentar dados sobre os jovens egressos do sistema prisional de 

Toledo-Pr. 

METODOLOGIA: A metodologia utilizada para realização deste artigo foi dividida em 

duas partes. A primeira parte foi reflexivo-teórica, pesquisamos as políticas públicas 

relacionadas ao público jovem. A meta foi verificar como são executadas as políticas 

para a juventude, para isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre assuntos 

como: Políticas Públicas, Vulnerabilidade Social, Criminalidade, Violência e 

Juventude. A segunda parte foi à realização de uma pesquisa/análise quantitativa 

junto aos dados do Catálogo Jurídico do Programa Pró-egresso da Comarca de 

Toledo que, contém dados relacionados com egressos atendidos pelo neste 

programa no período de 1984 a 2009.  

DISCUSSÃO E RESULTADOS: A categoria juventude como etapa especifica do 

desenvolvimento humano, inserida entre infância e idade adulta, é fato relativamente 

recente da humanidade. Podemos relacioná-la com a industrialização, enquanto 

produto das condições e demandas sociais por ela imposta, tendo em vista a 

generalização do trabalho assalariado e o surgimento de novas instituições sociais. A 

discussão acerca da temática “juventude” abrange uma complexa gama de 

percepções, sendo que nosso foco é recorrer a alguns elementos que sejam capazes 

de conduzir a uma melhor forma de compreendê-la enquanto fenômeno social, em 

sua complexidade e múltiplas expressões. Desta forma, pautaremos em que medida 

a violência1 perpassa a juventude como etapa da vida e se expressa como um fator 

determinante da vulnerabilidade juvenil. A vulnerabilidade caracteriza-se por um 

                                                 
1
 O conceito de violência é muito amplo e variado, tal qual as suas formas de manifestação. De 

acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), violência é “o uso intencional de 
força ou de poder físico, na forma real ou de ameaça, contra si mesmo, contra outra pessoa, ou 
contra um grupo ou comunidade, que resulta, ou tem grandes chances de resultar em ferimentos, 
morte, danos psicológicos, subdesenvolvimento ou privação”. 



complexo campo conceitual, constituído por diferentes concepções e dimensões que 

pode voltar-se para o enfoque econômico, ambiental, de saúde, de direitos, entre 

tantos outros. Neste sentido, “A violência tem uma estreita relação com o jovem em 

vulnerabilidade social, seja pela condição de vítima ou pela condição de ator” 

(ROCHA, 2007, p. 40). Cabe salientar que não se pretende aqui restringir a relação 

no binômio juventude/violência, mas mostrar que, como condição peculiar da etapa 

da vida, ela acaba sendo mais intensa. O índice de vulnerabilidade juvenil da 

UNESCO envolve dados socioeconômicos (homicídios, escolaridade, acesso ao 

mercado de trabalho, renda e moradia, entre outros). Assim, a violência não é só 

crime, engloba fatores tais como: ausência de escola, pobreza, desigualdade, 

acidente de trânsito. Ao considerar a violência como um dos condicionantes da 

vulnerabilidade juvenil, pretende-se, acima de tudo, pontuar no debate um entrave 

para o desenvolvimento saudável da juventude no Brasil. Desta forma, as drogas, a 

violência e o desemprego passaram a ser considerados os problemas e as 

vulnerabilidades sociais máximas de nosso tempo. A partir da associação da 

vulnerabilidade com a desigualdade social e a segregação juvenil, tem-se conseguido 

esclarecer cenários das complexas nuances da relação juventude e violência. Nosso 

recorte especifico para a realização deste artigo tem como referencial os dados do  

Catálogo do Acervo Jurídico do Programa Pró-egresso da Comarca de Toledo 

1984/2009. O Proegresso atendeu 16162 egressos e apenados de Toledo e Região, 

porém nosso recorte pesquisara jovens na faixa etária de 18 á 29 anos que 

corresponde a 44,49% do total de atendidos no período, ou seja 719 usuários, sendo 

273 mulheres e 446 homens. Mesmo com números significativos, a temática não 

deve ser explorada apenas sob o ponto de vista quantitativo, mas sim na sua 

perspectiva histórica e social. Ao problematizarmos processo de elaboração das 

políticas públicas voltadas para juventude é necessário romper com a própria 

compreensão do que está estabelecido sobre a juventude. O debate sobre o tema 

esta pautado na instabilidade gerada pelas significativas mudanças na 

contemporaneidade, sobretudo, no que se refere ao mercado de trabalho e ao 

aumento crescente da violência. A partir de 1990 as iniciativas foram massivas no 

que tange à proteção à infância. No entanto, ao que se refere à juventude de forma 
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mais ampla, percebe-se um vazio, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA - faz um recorte etário, deixando à margem os jovens adultos. Depois do ano 

2000 o tema da juventude foi enfim inserido na agenda pública, no Brasil, 

especialmente no reconhecimento de problemas que mais diretamente afetam os 

jovens: saúde, violência e desemprego. Neste período destaca-se a expansão das 

possibilidades de acesso ao sistema escolar e aos projetos voltados para segmentos 

específicos (jovens excluídos ou em ‘risco social’). “É evidente a ausência de canais 

de interlocução com os próprios jovens, destinatários de algumas das propostas, mas 

jamais tidos como parceiros relevantes no seu desenho, implementação e avaliação” 

(SPOSITO, 2003, p. 66). A depender do contexto sócio-político e econômico do qual 

se originam, os jovens são considerados perigosos, marginais, alienados, 

irresponsáveis, desinteressados ou desmotivados, e cada vez mais relacionados à 

violência e aos desvios de conduta. Diante desta concepção equivocada, os 

programas governamentais procuraram apenas minimizar a potencial ameaça que os 

jovens parecem representar para a sociedade. O conjunto das ações políticas para 

jovens, ainda exprime a idéia básica de superação dos problemas vividos pelos 

jovens, sua situação de vulnerabilidade e, portanto, a meta fixada incide sobre o 

combate aos problemas de desemprego, violência e drogas.  É necessário 

desconstruir os mitos relacionados à juventude tomada como “alienada e apática”. 

Não podemos reduzir a compreensão do envolvimento do jovem com a violência e a 

criminalidade aos aspectos macro-sociais nem tampouco às questões do individuo, 

como as condutas de risco que propiciam sua marginalização e exclusão. A questão 

repousa principalmente sobre os fenômenos de constituição das políticas públicas 

que não estão evidenciando que a juventude enquanto fase da vida, em sua 

pluralidade é atravessada por aspectos culturais, sociais, econômicos e étnicos 

distintos, pois considera a juventude como um todo homogêneo.  Para tanto, torna-se 

necessário romper com a setorização das políticas de juventude, romper com a visão 

estigmatizada ou utilitarista da condição juvenil, estimular uma melhor relação entre a 

sociedade civil e os jovens, promovendo a participação dos jovens na construção de 

sua cidadania. Neste contexto, focalizaremos o Município de Toledo/PR que é 

assistido pelo Programa Pró-egresso que já atendeu 727 jovens entre 18 e 29 anos 

nos períodos de 1984 a 2009, que conforme o Catálogo do Acervo Jurídico do 

Programa (DEIMILING & CRISTOFOLI, 2010) em sua maioria estavam em condições 

de vulnerabilidade. O artigo esta centrado em alguns dados (idade, escolaridade e 



crimes) dos jovens egressos do sistema prisional, por ser um grupo de interesse 

social, no que diz respeito às políticas públicas voltadas a juventude e aos conflitos 

urbanos (violência e criminalidade) que tais vivenciam. O Programa Pró-Egresso é 

uma instituição de natureza pública que presta serviços de acompanhamento técnico 

junto ao indivíduo que sofreu uma sanção penal e cumpre pena em regime aberto, 

livramento condicional, SURSIS, trabalho externo, liberdade vigiada, prestação de 

serviços à comunidade (PSC), ou aquele que condenado permanece nas cadeias 

públicas das comarcas.  Em Toledo, o Programa Pró-Egresso foi implantado em 16 

de fevereiro de 1984. São 27 anos desenvolvendo ações junto ao egresso, apenado 

e seus familiares no Município e Região. Atualmente, sob a coordenação da 

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, o Programa presta 

atendimento à aproximadamente 210 egressos e apenados, oriundos ou não do 

sistema penitenciário. Conforme o Catálogo do Acervo Jurídico do Programa Pró-

egresso da Comarca de Toledo – 1984/2009 - (DEIMILING, CRISTOFOLI), o Pró-

egresso atendeu 16163 egressos e apenados de Toledo e Região (beneficiários 

oriundos ou não do sistema penitenciário). Notamos que a faixa etária de 18 á 29 

anos corresponde a 44,49% do total de atendidos no período, ou seja 719 usuários, 

sendo 273 mulheres e 446 homens. Sobre a faixa etária dos atendidos pelo 

Programa nota-se que dos 18 à 24 anos são 460 atendimentos, representando 

63,97% do montante de 719 beneficarios e da faixa etária dos 25 à 29 anos são 259 

atendimentos, representando 36,03% do total dos atendidos entre 18 e 29 anos. Dos 

envolvidos com a criminalidade Voegeli (2006, p. 98) acrescenta que dos 18 aos 25 

anos o sujeito se encontra na transição da adolescência para a fase adulta, nesta 

fase como afirma a autora a pessoa fica mais vulnerável as pressões de grupo, 

tornam-se mais impulsivas para o uso e abuso de álcool e substâncias psicoativas. 

Ao observar que dos 376 casos captados pelo Catálogo do Acervo Jurídico do Pró-

egresso referentes ao grau de instrução que, a escolaridade dos beneficiários do 

Programa Pró-Egresso é assim apreendida: 31,64 % têm o ensino fundamental 

incompleto; 9,04 % têm o ensino fundamental completo; 19,68% com ensino médio 

completo; 33,51 % ensino médio incompleto; 0,53% com o ensino superior completo 

e 3,72 % incompleto, 1,59 % são classificados como sem escolaridade, ou seja, não 
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sabem ler nem escrever. Os crimes com maior recorrência entre o público jovem são: 

tráfico e consumo de drogas com 16,08% dos casos, furto com 14,78%, roubo 6,7%, 

lesão corporal com 4,40%, direção perigosa de veiculo em via pública com 4,28%, 

dirigir sem habilitação com 4,1% , receptação com 4,0% e vale destacar os casos de 

homicídio com 2,9% dos casos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perceber a juventude como dimensão heterogênea torna-se fundamental para quem 

vislumbra contribuir com um futuro melhor para eles. Não deixar esvaziarem-se os 

sonhos da juventude e os seus anseios por um mundo melhor equivale a orientar, 

incentivar e socializá-la para o envolvimento na esfera pública. Diante disso, torna-

se fundamental a existência de políticas públicas visando promover a prevenção da 

marginalização e da exclusão de parcela da população jovem no Brasil, ou seja, 

como uma proposta de prevenção e de qualidade que se preocupe efetivamente 

com a integração dos jovens e com a ampliação de oportunidades de reinserção 

social. Neste sentido, é preciso que se compreenda a criminalidade inserida no 

contexto da pobreza e desigualdade social, como resultado de um processo que 

envolve a classe trabalhadora e que está diretamente ligada aos processos de 

produção da riqueza na sociedade burguesa. Porém não estamos dizendo que 

apenas os pobres praticam atividades consideradas ilícitas, o que queremos 

explicitar é que por ser uma população excluída de todas as formas de acesso a 

riqueza socialmente produzida, eles acabam se tornando mais vulneráveis à 

criminalidade, sendo penalizados e estereotipados. Segundo Reynol (2008, p. 1), as 

políticas envelhecem e precisam ser renovadas. Estes fatos contemporâneos 

instigaram uma nova reflexão sobre o diferencial do conceito de juventude. No 

Brasil, sobretudo desde os anos 80 – com o estabelecimento do Estatuto da Criança 

e do Adolescente – fala-se mais em adolescentes do que em jovens. Dessa forma, 

as políticas públicas correntes, trabalham com um limite etário que chega apenas 

aos 18 anos, e têm dado maior ênfase à proteção e a tutela e menor espaço para a 

liberdade e a emancipação da juventude. Notadamente, os jovens devem ser 

pensados como atores com os quais é possível estabelecer uma relação dialógica, 

pois a complexidade do tema violência requer ampliação dos espaços de discussões 

e pesquisas. 
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RESUMO 
O Programa Pró-Egresso de Toledo é uma instituição de natureza pública que 

tem a finalidade de promover espaços de interação e socialização aos sujeitos 

que estiveram em privação de liberdade, bem como aqueles que sofreram 

alguma outra sanção penal que não esta. Desde 1984, ano de sua 

implantação, o Pró-Egresso vêm desenvolvendo ações junto aos egressos, 

apenados e familiares. Atualmente, sob a coordenação da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, o Programa presta atendimento a 

aproximadamente 200 egressos e apenados de Toledo e região. Nossa 

atuação é voltada à redução da reincidência criminal, através da assistência 

jurídica, social, psicológica e profissional. Assim a promoção da interação 

social destes cidadãos, a garantia do cumprimento de seus direitos e deveres e 

a criação de condições sociais para evitar o ciclo da violência são algumas de 

nossas metas e atribuições. O resgate da cidadania e a viabilização do retorno 

desses sujeitos ao convívio familiar e ao meio social são os desafios do 

Programa Pró-Egresso. Os objetivos do programa são: ofertar serviços nas 

áreas jurídica, social e psicológica, aos egressos do sistema penitenciário bem 

como beneficiários de penas alternativas condenados a prestação de serviço à 

comunidade; realizar o encaminhamento, acompanhamento e fiscalização da 

prestação de serviço à comunidade; propiciar aos egressos e beneficiários 



condições harmônicas para o cumprimento da condições impostas 

judicialmente da sua reinserção social e o exercício da sua cidadania; 
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A BRINCADEIRA DE CASINHA E A SEXUALIDADE INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES 

DA TEORIA PSICANALÍTICA PARA O CAMPO PEDAGÓGICO E PARA A 

EDUCAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA 

 

Gagliotto, Giseli Monteiro1; Malagi, Aline2. 

 

Área Temática: 4 – Educação 

  

COMUNICAÇÃO ORAL 

 

RESUMO: 

Muitos são os estudos que ressaltam a importância do brincar para o 

desenvolvimento e a aprendizagem da criança. A brinquedoteca apresenta-se como 

um espaço que oferece estrutura para que o brincar aconteça. Para a psicanálise o 

brincar é um momento privilegiado de escuta da criança; isto é, um cenário no qual a 

criança verbaliza seus desejos, vivencia suas fantasias e acessa a realidade. Nossa 

escuta se deu através de registros de observações de 4 (quatro crianças) de 4 a 12 

anos de idade, na brincadeira de casinha. Além das observações, realizamos 

intervenções junto às mesmas, buscando dar ênfase às relações familiares, às 

relações de gênero que apresentaram aspectos da sexualidade infantil. Assim, 

pudemos discutir, sob o ponto de vista da criança, a função paterna, materna e de 

filho; as relações de poder e de gênero entre meninas e meninos e sinalizar a 
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relação entre o brincar e o desejo: o desejo de ser mãe; o filho como objeto do 

desejo materno e a necessidade da interferência do pai nesta relação como 

representante da Lei e a brincadeira de casinha vista como uma atividade lúdica 

feminina, que reflete a realidade destas crianças. 

  
PALAVRAS CHAVE: brincadeira de casinha, psicanálise, sexualidade infantil.  

 

INTRODUÇÃO: 

 

 

 

 

 

  

Este projeto de extensão teve início em agosto de 2011 e investigou a 

questão da sexualidade infantil, a partir de levantamento sistemático de referenciais 

teóricos e dados coletados por meio de observações diretas das brincadeiras de 

casinha das crianças que frequentam a brinquedoteca Brincar-Bem, da Associação 

Marrecas do Bem-Estar ao Menor (AMARBEM).  

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 relações, colaborou para a 

construção do sentimento social a respeito da criança como ser humano em 

formação (SILVA, 2001). 

Quando brinca, a criança se representa e contesta a sua realidade para criar 

outra. “Ao mesmo tempo em que realiza e cria essa produção, a criança é criada e 

realizada por ela, ou seja, pode ir produzindo representações e versões do que a 

preocupa enquanto está envolvida nisso” (LEVIN, 2001, p.23). 

Para Freud (1920), o brincar é uma forma de a criança dominar as diversas 

situações que vivencia na realidade, numa tentativa de obter domínio destas 

situações. Além disso, as brincadeiras são influenciadas pelo desejo da criança 

tornar-se adulta. Neste sentido, Freud (1907/1908) assevera que, ao brincar, a 

criança cria um mundo para si, pois transpõe as coisas da realidade para uma nova 

ordem que lhe convém, segundo o seu desejo. Nas palavras de Freud (1907/1908, 

      



p.19): “A brincadeira da criança é dirigida por desejos [...] o desejo de ser grande e 

adulta. Ela sempre brinca de ‘ser grande’, imitando, no jogo, o que aprendeu a 

conhecer da vida dos grandes [...]”. Deste modo, podemos pensar que o desejo da 

criança não é de um retorno à infância, mas um desejo de experimentar, na 

brincadeira, o que ela não é na realidade, pois é neste espaço de faz-de-conta que 

ela pode vir a ser o que não é. Por isso, o brincar é visto como uma forma de 

realização de desejos.  Para Dolto, “os desejos distinguem-se das necessidades 

pelo fato de que podem ser falados e satisfeitos de forma imaginária” (1999, p. 44). 

 

OBJETIVOS: 

 

Desenvolver na brinquedoteca Brincar-Bem, da Associação Marrecas do 

Bem-Estar ao Menor (AMARBEM) atividades de intervenção pedagógicas 

relacionadas à sexualidade infantil;  

Escutar as crianças, durante a brincadeira de casinha (atividade lúdica), 

acerca das funções familiares, ancorados no referencial teórico psicanalítico; 

 Discutir, sob o ponto de vista da criança, a função paterna, materna e de filho; 

as relações de poder e de gênero entre meninas e meninos e sinalizar a relação 

entre o brincar e o desejo. 

 
METODOLOGIA: 

 

O trabalho teve como fundamentação teórica a psicanálise, o que manifesta a 

opção pelo método da Escuta. Assim, para a coleta de dados foram levadas em 

consideração, a Escuta, as intervenções feitas durante as observações, o 

contexto em que estas ocorreram e os participantes do projeto. Escuta através 

de registros de observações de 4 (quatro crianças) de 4 a 12 anos de idade, na 

brincadeira de casinha e intervenções junto às mesmas, buscando dar ênfase às 

relações familiares e às relações de gênero que manifestaram aspectos da 

sexualidade.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: 

 



As crianças, no espaço da brinquedoteca, podiam brincar com diversos 

brinquedos e em vários lugares, de acordo com o interesse de cada uma. Algumas 

crianças se dirigiam para o canto da casinha, escolhiam seus brinquedos, decidiam 

que papéis iriam exercer na brincadeira e começavam a brincar. O papel que 

pareceu ser mais assumido pelas crianças foi o de mãe. Além disso, outras crianças 

assumiram também o papel de filho e de pai.  

O fato das crianças assumirem determinados papéis na brincadeira nos faz 

pensar que elas desejavam exercer estes papéis. Desejavam ser pai, mãe e filho na 

brincadeira de casinha, indicando a importância que davam a estes papéis nesta 

brincadeira. Esses jogos de identificação reconstituem um trio familiar em que a 

criança se arroga o papel que lhe parece mais agradável: é o famoso jogo de papai 

e mamãe. Por vezes, [...] as crianças trocam os papéis, algo que não nos devemos 

inquietar quando, por outro lado, na realidade, elas estão “bem na pele delas” 

(DOLTO, 1984, p.180). Essas questões nos remetem ao desejo primordial, o desejo 

sexual que se refere ao saber e a todo conhecimento possível. O brincar permite o 

exercício do complexo de Édipo, o exercício da tríade que toda criança vivencia. 

Ao nascer, a criança se encontra numa relação de plenitude com a mãe 

(figura que corresponde aos cuidados necessários e cria com a criança o vínculo 

primário). Para Freud, existe a necessidade de construção e fortalecimento deste 

vínculo afetivo inicial para o bom desenvolvimento psicológico da criança. Mas, o 

autor não tarda a advertir que essa relação de plenitude, na qual a criança é tudo 

para a mãe e a mãe é tudo para ela deva ter um limite. É preciso que exista um 

terceiro elemento, o pai que chame atenção da mãe para fora dessa situação 

harmônica e de completude.  

 

Para Lacan, o triângulo mãe-filho-Falo é uma tríade imaginária pré-edipiana. 
O Édipo só aparece com a introdução do quarto elemento, o pai. A tríade 
imaginária torna-se então quator simbólico. A passagem de uma a outra é 
feita através de uma decepção: a criança fica decepcionada ao saber que 
não é o Falo de sua mãe. Descobre que o objeto de desejo da mãe está no 
pai, não nela. Assim, é para o pai, detentor do Falo que a criança se volta. 
(NASIO, 2007b: 140). 

 

Lacan enfatiza a função paterna porque opera a castração que lança o sujeito 

no mundo simbólico e na relação objetal. Essa função passa necessariamente pela 

figura materna que precisa aceitar a lei imposta pelo pai (tabu do incesto). A ruptura 

que a função paterna executa nem sempre virá do pai real ou de outra figura 



masculina, mas de tudo o que separa o desejo da mãe, liberando a criança como ser 

desejante, ou como sujeito psíquico. Qualquer atividade que a mãe exerça com 

prazer que desfoque sua atenção da criança pode cumprir a função do pai. 

A importância do brincar no trabalho de formação da individualidade na 

criança permite que possa visualizar a sexualidade de forma natural, uma vez que 

ela já carrega consigo valores provenientes do grupo no qual está inserida. 

 

CONCLUSÕES: 

 

Desenvolvemos um trabalho teórico investigativo sobre a sexualidade da 

criança em diversos textos psicanalíticos freudianos. A consequência explicada pela 

psicanálise do desvio da energia reprimida e as possibilidades de sublimação desta 

energia para a criatividade apresenta-se como tarefa pedagógica e mediação para a 

Educação Sexual da criança. 

 A teoria psicanalítica através do método da Escuta ampliou o olhar sobre a 

brincadeira de casinha das crianças, na brinquedoteca e constituiu-se num recurso 

valioso para o entendimento da sexualidade e da importância desses conceitos para 

o campo pedagógico e para a educação sexual.  
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é discutir como o Projeto de Extensão 

Formação Continuada: projeto político pedagógico e identidade da educação do 

campo contribuiu para a discussão de temas importantes sobre a formação das 

educadoras e educadores da Escola do campo Chico Mendes, localizada no município 

de Querência do Norte/Paraná. E ao discutirmos a formação, não estamos limitando 

nossa leitura apenas ao conteúdo teórico, mas na reafirmação de valores identitários 

relacionados ao campo, ao trabalho e com questões de luta pela terra. Nesse sentido, 

nosso objetivo é discutir o conceito de língua e gramática utilizado pelos educadores da 

Escola do Campo Chico Mendes e propiciar o debate sobre a construção de materiais 

didáticos dentro de uma perspectiva bakhtiniana de trabalho com o texto, contemplando 

desse modo a discussão sobre a relação entre língua/ideologia e história. 

 

Palavras-chave. Educação do Campo. Bakhtin. Formação continuada. 

INTRODUÇÃO 

 

Para falarmos da linguagem e sua relação com ensino é preciso primeiro que apontemos 

que a perspectiva adotada para o entendimento do que seja a linguagem e, 

consequentemente, a língua está atada ao social, ao coletivo e ao histórico. Assim, 



quando falamos de um processo de ensino/aprendizagem estamos relacionando isso a 

existência dos seres, sua história e aos processos ideológicos que os constituem.  

A escola é um lugar social e contraditório. Como aparelho ideológico do estado, nos 

termos de Althusser (1999), ela reproduz os meios de reproduz as relações de produção, 

mas também propicia a transformação das relações de produção, uma vez que a 

apropriação do conhecimento pelos sujeitos é imprevisível em termos de controle do 

Estado. E é no inesperado que ocorre a revolução, ainda em termos althusserianos: a 

tomada da superestrutura pela infraestrutura (1999).  

Essa tomada, segundo o autor pode acontecer de dois modos distintos:  

No sentido forte, uma revolução social consiste, portanto, em 

desapossar a classe dominante do poder de Estado, isto é, da utilização 

de seus Aparelhos de Estado que garantem a reprodução das relações 

de produção existentes, para estabelecer novas relações de produção  

(...) 

Mas existe também revoluções no sentido fraco que não afetam as 

relações de produção, portanto, o poder de Estado e o conjunto dos 

aparelhos de Estado, mas somente o Aparelho ideológico político 

(idem;ibidem) 

 

 

Ao falarmos do MST – Movimento dos Trabalhos Sem terra, estamos de algum modo 

pensando na revolução forte, uma vez que a suspensão do monopólio é o interdito da 

aparelhagem ideológica do Estado, especialmente no que diz respeito à ocupação da 

terra. Mas não é só. Como pontou Martins (2004), é preciso ocupar a escola, para que o 

acesso ao aparelho ideológico do Estado seja capaz de desestabilizar as relações 

classistas e (re) organizar a divisão, propiciando as minorias-maiorias o acesso aos 

mecanismos de transformação. Nesse sentido, vamos pensar no MST como uma 

instituição ideológica constituída pelo contra discurso e querendo fazer uso dos 

mecanismos da superestrutura para propor a revolução. 

Nesse contexto, a escola do Campo Chico Mendes apresenta-se como materialidade 

analítica já que é uma escola do município de Querência do Norte – Paraná e atende 

turmas do Ensino Fundamental – séries iniciais, mas está dentro do Assentamento 

Pontal do Tigre e tem no quadro de educadoras e educadores sujeitos da militância, 

porém, vindos de instituições – alguns poucos da pública, mas a maior parte das 



instituições privadas – que, conforme pontou Martins (2008), no texto Formação 

continuada de professores, MST e escola do Campo, não se preocupam com as 

licenciaturas – normalmente o lugar das classes menos favorecidas, da não 

cientificidade, da pouca produtividade acadêmica e teórica, enfim, o lugar a ser quase 

esquecido. E é esse conflito: da militância como história de vida de um lado e a 

imposição de um sistema escolar que não considera a natureza da escola do campo é 

que ocorre a reprodução de um ensino de língua que tende para o conservadorismo, para 

a repetição, para a autonomia linguística e para a separação entre o real e o mundo das 

palavras. 

Diante desse contexto é preciso voltar ao que Althusser (idem;ibidem) pontou sobre 

como ocorrem a reprodução dos mecanismos de reprodução dos meios de produção, 

pois se para a escola dos trabalhadores existem savoir faire diferentes – não apenas por 

considerar as especificidades – das escolas da classe burguesa, também aí reside a luta 

de classes e a manutenção dos valores ideológicos que determinam que o filho do 

trabalhador ocupará tais postos de trabalho e o filho do burguês outro, isso implica em 

dizer que a escola é uma reprodutora das relações de produção, não são apenas o saberes 

que caracterizam as diferenças de classe na educação. Segundo Zandwais (2010), a 

existência ou não de determinadas profissões, a valorização do latifundiário e o modo 

caricato como pequeno produtor, ou produtor familiar é tratado: coitadinho, sofrido, etc, 

é um dos modos que o capitalismo encontra para destruir o que para ele não serve. 

Essas condições de produção, nos termos de Courtine (2009) é que instauram a luta pela 

escola camponesa como luta pela transformação das relações sociais e para que isso 

ocorra é preciso que a escola seja o principal foco de trabalho. Por isso a formação 

continuada, objeto desse projeto, preocupou-se também com o trabalho com a Língua 

Portuguesa, já que a língua é uma materialidade possível dos enfrentamentos de classes. 

Assim, o objetivo das oficinas no assentamento na escola Chico Mendes, foi a de 

discutir o linguístico sob uma perspectiva bakhtiniana. Desse modo, o que faremos no 

presente trabalho é apresentar como aconteceu o diálogo com os educadores. 

 

Escola Chico Mendes: a história que não para de acontecer. 

 

Para Bakhtin (2004) a palavra media a luta de classes. A língua só tem validade então 

na ordem do real, pois é aí que estão as contradições dos sujeitos. Assim só podemos 



falar em condições de produção a partir da remissão dos sujeitos aos lugares sociais de 

tais produções, sempre atravessadas pela história.  

A Escola do Campo Chico Mendes é parte da luta do MST para ter direito – nos 

acampamentos e assentamentos – a educação. Mas a conquista da escola não reflete 

necessariamente uma mudança de paradigma, já que o Estado não abre mão de manter o 

controle, por isso, de acordo com Comilo (2008) 

Um grande desafio enfrentado é a inadequação das escolas do campo 

à realidade. Com o poder público assumindo a escola[dos 

assentamentos e acampamentos] os professores e professoras 

passaram a assumir via concurso público. Um concurso que não 

respeita a especificidade do campo, e exclui os direitos dos 

educadores, que, com suas próprias mãos, ajudaram na construção da 

escola (p.20) 

Esse condição faz com que passem a co-existir no espaço da escola educadores estão na 

militância e educadores que não têm qualquer tipo de relação com ela deflagra o 

processo que Zandwais (2010) tratou de alienação, uma vez que ao não olharmos para a 

realidade de modo consciente  - ou com a falsa impressão de consciência – apagamos a 

história. Essa alienação produz, de imediato, um olhar sobre a língua baseado na 

autonomia do sistema linguístico, deslocando o texto e o processo de aprendizagem a da 

interação, tornando-o mecanizado, já que não há a observância nem das especificidades 

do educando. 

Diante disso, as discussões sobre um conceito de língua dentro da perspectiva marxista 

teve início o processo de leitura e discussão dos principais textos teóricos bakhtinianos, 

relacionado à língua ao conteúdo histórico e ideológico, bem como os conceitos língua 

e gramáticas que podem circular no espaço escolar. A partir de então, começamos a 

debater a língua na história e o signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de 

classes. Esta plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior importância. 

Na verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, 

capaz de evoluir. (BAKHTIN, 1994, p.46) e a gramática nesse contexto é parte 

importante, mas dependente das condições de produção para existir. 

 E por ser o lado polarizado na luta de classe, é preciso que a escola camponesa crie 

mecanismos para a prática de trabalho com a língua portuguesa que não seja baseada 

apenas na reprodução dos conteúdos dos livros didáticos, assim o próximo passo do 

trabalho é justamente dedicar-se a leitura dos textos teóricos sobre gêneros do discurso e 

em seguida a construção de materiais didáticos que atendam as necessidades específicas 

da escola Chico Mendes. 



 

 

Considerações 

Há muito pela frente. Não estamos nem no meio do caminho e não esperamos 

resultados imediatos, aliás, a relação da universidade com a comunidade não pode e não 

dever ser limitada pelo resultado e quando falamos em educação, os prazos para a 

transformação da realidade são ainda mais extensos.  

Mas já é possível falar em uma pequena mudança na perspectiva no tratamento dado ao 

texto. A retomada das atividades
1
 prevê a leitura de matérias que tratam especificamente 

sobre os gêneros do discurso bakthinianos e a construção de materiais que contemplem 

os gêneros que circulam no assentamento Pontal do Trigre. Além disso, a proposição e 

de trabalhar mais amiúde com gêneros literários que são de grande valia para as 

educadoras e educadores. 
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Resumo  

Trata-se de um projeto de extensão articulado a um projeto de pesquisa sobre 
as dificuldades de aprendizagem. Desenvolve-se em uma escola da rede 
pública estadual, situada em um município do oeste paranaense. No ano de 
2011 foram atendidas 39 crianças, do 6° e 7° anos do Ensino Fundamental, 
trinta das quais foram aprovadas sem irem a Conselho de Classe, o que mostra 
a possibilidade do projeto de abrir novas perspectivas na escolaridade dessas 
crianças. Discute-se a importância de articular ensino, pesquisa e extensão no 
processo de formação dos acadêmicos envolvidos, contribuindo para a 
melhoria da qualidade do ensino universitário, e para a inserção da Unioeste, 
consolidando seu papel social. 

Palavras- chave: Dificuldades de Aprendizagem; Ensino e Aprendizagem; 

Ensino Fundamental. 

 

A reflexão sobre a Universidade pública brasileira articula-se à 

compreensão da necessidade de que seu trabalho pedagógico envolva de 

maneira integrada o ensino, a pesquisa e a extensão. Santos (2011) em seu 

artigo Contributos da extensão universitária brasileira à formação acadêmica 

docente no século XXI, afirma que este é um debate necessário, uma vez que 

o ensino precisa da pesquisa para se aprimorar, e o ensino também necessita 

da extensão para levar seus conhecimentos produzidos para a comunidade, e 

complementá-los com aplicações práticas.  



Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de 
levar até a comunidade os conhecimentos de que é detentora, 
os quais são produzidos com a pesquisa e que normalmente 
divulgam o ensino. É uma forma de a universidade socializar e 
democratizar o saber científico, de modo a este não se traduzir 
em privilégio apenas da minoria da população (universitária), 
mas difundido também à comunidade não acadêmica, 
consoante os próprios interesses dessa mesma comunidade ( 
SANTOS, 2011, p.15). 

De fato, trata-se de um processo em que há reciprocidade de tal forma 

que cada uma dessas atividades ao mesmo tempo em que complementa a 

outra é pela outra complementada. O ensino precisa da pesquisa para se 

aprimorar, e o ensino também precisa da extensão para levar seus 

conhecimentos produzidos para a comunidade, assim como a pesquisa 

articulada à extensão pode contribuir para a socialização de seus resultados.  

Ludke ( 2005) em seu trabalho sobre o professor da educação básica e 

a pesquisa, considera a oportunidade de acompanhar uma pesquisa, a melhor 

preparação para a formação de futuros pesquisadores. A autora aponta a 

vantagem da pesquisa em colaboração, na qual professores universitários 

unem-se a professores do Ensino Fundamental e Médio, em torno de um 

mesmo projeto. Essa reflexão possibilita o crescimento de todos os envolvidos 

e favorece o acesso do resultado das pesquisas universitárias às salas de aula 

da Educação Básica.  

A distância entre os resultados das pesquisas acadêmicas e a atuação 

docente na Educação Básica tem sido apontada por vários autores, os quais 

questionam suas causas. Acreditando na pesquisa como construção do 

conhecimento científico, Severino (2002, p.123) afirma que: 

 

(...) Construir o objeto que se necessita conhecer é processo 
condicionante para que se possa exercer a função de ensino, 
eis que os processos de ensino aprendizagem pressupõem 
que tanto o ensinante como o aprendiz compartilhe do 
processo de produção do objeto(...). 

   

 O mesmo autor também acredita que o conhecimento produzido precisa 

ser “universalizado”, esse saber não pode ficar arquivado. E para que isso 



ocorra a universidade precisa investir na extensão. A extensão vem devolver à 

comunidade os conhecimentos que foram possíveis com a pesquisa. Ao 

mesmo tempo, a inserção do processo extensionista entre as atividades 

discentes contribui tanto para a formação de seus alunos quanto para as 

atividades de seus pesquisadores.  

 

    A extensão tem que ser intrínseca ao exercício pedagógico do trabalho 
universitário. Não se trata de uma concessão, de um diletantismo, mas de 
uma exigência do processo formativo. Toda instituição de ensino superior 
tem que ser extensionista, pois só assim ela estará dando conta da 
formação integral do jovem universitário, investindo na construção de uma 
nova consciência social. (SEVERINO, 2002, p.123). 

 

Hoje, pode-se dizer, que a universidade pública, ao manter-se 

desvinculada das demandas do mercado neoliberal, tenta cumprir o seu papel 

histórico e social de produção do conhecimento. Novas pesquisas têm 

demonstrado que, dentre as universidades públicas que se destacaram no 

ensino e na pesquisa, estão as que valorizaram a dedicação exclusiva à 

pesquisa básica, e estão vinculadas à formação continuada, mantendo uma 

relação indissociada entre ensino, pesquisa e extensão.  

Imbuídos desta visão que permite refletir, oportunizar, e também 

socializar o saber cientificamente produzido, procuramos nortear um Projeto de 

Pesquisa, articulado a um Projeto de Extensão desenvolvido em uma escola 

pública da cidade de Cascavel, Paraná. Esse Projeto abre possibilidades para 

que os envolvidos vivenciem a tríade ensino, pesquisa e extensão, 

oportunizando-a à universidade pública da qual fazemos parte.   

 

Dificuldades e Distúrbios de Aprendizagem 

Distúrbios de Aprendizagem é a expressão usada na identificação de 

crianças que frequentam as escolas e apresentam dificuldades de 

aprendizagem, embora essas crianças não apresentem deficiências físicas, 

sensoriais, intelectuais ou emocionais. Este termo engloba uma variedade de 



crianças com problemas diferentes e que apenas tem em comum a dificuldade 

de aprender, nas condições normais de sala de aula (RONS, 1979; 

SZYMANSKI, 2010; SISTO 2002).  

 

As crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem não são 
incapazes de aprender, mas precisam de ajuda especial e individualizada 
se quiserem beneficiar-se da experiência escolar. Uma vez que aprender é 
síntese mental que não pode ser observada diretamente, e que é difícil 
apurar o quanto uma criança é capaz de aprender (RONS, 1979, p.33). 

 

Assim percebe-se que identificarmos quais são essas crianças não é 

tarefa fácil. Para Rons(1979) é importante ao ajudar essas crianças, certificar-

se de que o oferecido é relevante para a dificuldade apresentada pela criança. 

O professor como intermediário no processo de aprendizagem precisa procurar 

formas diferentes de ensinar e adaptar o ensino ao nível de desenvolvimento 

da criança. 

Mazer (2009) ao realizar uma pesquisa a cerca das dificuldades de 

aprendizagem traz a questão dos riscos associados às dificuldades de 

aprendizagem, “ pobreza, conflitos familiares, violência, maus tratos, dentre 

outros.” 

 

Em nível de intervenções preventivas que visam diminuir a incidência do 
problema nos primeiros anos escolares, são muito relevantes os estudos que 
identificam os fatores de risco para o desenvolvimento das dificuldades de 
aprendizagem, para que se possa atuar diretamente sobre esses fatores, 
prevenindo seu aparecimento e, consequentemente, os problemas 

psicossociais que dela decorrem ou estão a ela associados(MAZER 2009 
p.5). 

  

A autora considera um grande desafio investigar os mecanismos que 

operam os fatores de risco, pois nenhum estudo nesse sentido foi encontrado. 

Ao constatar as dificuldades de aprendizagem, não conseguimos ter acesso 

aos processos pelos quais as dificuldades de aprendizagem se instalam. Além 

de ser difícil identificar essas crianças e difícil observar os processos que levam 



a essas dificuldades, viemos por meio desse projeto de Extensão apoiar a 

escola, em especial aos alunos no processo de aquisição do conhecimento. 

 Verifica-se que os trabalhos desenvolvidos sobre dificuldades de 

aprendizagem muitas vezes, estão associados ao fracasso escolar e à 

possibilidade de encontrar soluções para melhorar as condições de 

aprendizagem nas escolas.  

Muitos atribuem a qualidade inadequada do processo educativo aos 

professores por não cumprirem suas obrigações, dizem que perderam sua 

vocação, ou devido aos baixos salários. Outros culpam os alunos por serem 

desmotivados e até mesmo culpam os pais por não darem o apoio suficiente. 

Há, ainda os que culpam o Estado pela falta de investimentos e interesse em 

garantir um ensino de qualidade e assim por diante. Sanchez não vem discutir 

essas afirmações, por ser necessário refletir melhor sobre elas.  O autor no que 

se refere ao fracasso escolar destaca a existência de dois circuitos: no “circuito 

da excelência” não existe a repetência, a desistência e o baixo rendimento, 

essa realidade apenas ocorre em casos excepcionais. Já no “circuito do 

desânimo” o fracasso está presente de maneira persistente. A repetência, a 

desistência e o baixo rendimento é a norma. O circuito do desânimo segundo o 

autor é composto por escolas públicas de classes baixas ( SANCHEZ. 2009, 

p.18). 

Para o autor citado acima o fracasso escolar “se expressa como: 

repetência, desistência e baixo rendimento escolar”. Este termo não se refere 

ao fracasso das crianças, nem dos professores, dos pais, mas sim ao fracasso 

da escola. Para prevenir o fracasso escolar e elevar a qualidade do ensino é 

necessário que “ocorra uma tomada de consciência sobre o papel fundamental 

que [deve] assumir a língua escrita, o seu ensino aprendizagem, e ao uso da 

mesma no seio de uma prática social no contexto escolar”(SANCHEZ, 2009, 

p.26).  

Verifica-se em trabalhos desenvolvidos sobre dificuldades de 

aprendizagem que muitas vezes, elas estão associadas ao fracasso escolar e 

aos empecilhos para conseguir soluções que melhorem as condições de 

aprendizagem nas escolas. Charlot (2000, p.16) em suas pesquisas enfatiza 



que não existe o fracasso escolar e sim alunos em situação de fracasso, para 

ele alunos que não acompanham o ensino, não adquirem nem constroem o 

conhecimento e “reagem com condutas de retração, desordem, agressão.”  

 

                                      O “fracasso escolar” não existe... o que existe são 

alunos fracassados, situações de fracasso, 

historias escolares que terminam mal. Esses 

alunos, essas situações, é que devem ser 

analisados, e não algum misterioso, ou algum 

vírus resistente, chamado “fracasso escolar” 

(CHARLOT, 2000, p.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

O Projeto de Extensão Dificuldades de Aprendizagem: Investigando o 

problema – Fase IV visa auxiliar alunos de 6º e 7ºano, do Ensino Fundamental, 

de uma escola estadual de Cascavel, encaminhados pela professora de Língua 

Portuguesa por apresentarem dificuldades de aprendizagem, a superarem suas 

defasagens na leitura e na linguagem oral e escrita. Essa atividade vem se 

desenvolvendo já há seis anos na mesma escola, e a cada ano, em um 

processo de constante reflexão sobre as experiências vividas, busca-se 

avançar nossa práxis. 



a)Participantes 

No ano de 2011 foram encaminhados 39 alunos, com idade entre 12 e 

13 anos, os quais foram atendidos semanalmente, divididos em dois grupos, 

cada grupo participando de uma oficina semanal, com 2 horas/aula de duração, 

ao longo de todo o ano letivo.    

b)Instrumentos e Procedimentos 

Semanalmente, são desenvolvidas oficinas na Unioeste, nas quais com 

o auxilio das coordenadoras do projeto, elaboram-se atividades pedagógicas 

na perspectiva da sequência didática, visando possibilitar aos alunos da 

Educação Básica, avançarem no processo de aprendizagem reduzindo a 

defasagem entre o que eles sabem e o que deveriam saber em função da série 

que frequentam.  

Nesses encontros são elaboradas atividades atrativas para os alunos, 

as quais se apoiam em filmes, contos, histórias, peças teatrais ou músicas, 

sendo que o principal objetivo é possibilitar-lhes um melhor desenvolvimento da 

escrita e leitura. Além da elaboração das atividades, as acadêmicas que atuam 

no Projeto são orientadas no sentido de auxiliar essas crianças na questão da 

indisciplina e na melhora da postura no contexto escolar. Há toda uma 

preocupação com o aluno, e o trabalho desenvolvido fundamenta-se no estudo 

de textos científicos, além da pesquisa de materiais pedagógicos relacionados 

ao projeto. A partir das atividades dos alunos, verificam-se os “erros” mais 

freqüentes, os quais servem de referência para a elaboração de novas 

atividades.  

Está em andamento a elaboração de um DVD, com filmagens dos 

alunos, apresentando aos seus colegas pesquisas realizadas na escola. A 

princípio as acadêmicas participantes do projeto, levaram algumas letras de 

músicas para que duplas de alunos, fossem ao laboratório de informática 

realizar pesquisas acerca dessas letras, (contexto histórico, autores, entre 

outros) para também inserir o material coletado no Power Point. Em um 

segundo momento os alunos foram preparados para apresentar esse material 

aos seus colegas e serem filmados. Esta iniciativa tem o objetivo de valorizá-



los e divulgar o trabalho desenvolvido pelos alunos na comunidade escolar em 

que estão inseridos.  

Resultados obtidos 

 Para verificar os resultados, foi solicitado na escola o histórico dos 

alunos, no final do ano. Desses 39 alunos atendidos cinco foram transferidos, 

para outras instituições, dois deles remanejados para outro período escolar, 

trinta foram aprovados e apenas dois reprovados. Ao analisar o número de 

aprovados verificamos como é importante a atuação desse projeto de extensão 

na escola. Esses dois alunos reprovados participavam do projeto, mas não com 

o devido interesse nas atividades propostas, embora não possamos culpá-los, 

é preciso também considerar as condições que a sociedade, a família e a 

escola lhes ofereceram e oferecem, as quais podem contribuir facilitando como 

dificultando o processo de aprendizagem.  

Considerações Finais 

 O presente Projeto envolve um compromisso da universidade pública 

com a classe trabalhadora, de forma a possibilitar à universidade cumprir seu 

papel histórico e social de produção e disseminação de conhecimento sem 

vínculo comprometedor com o capital. 

 

Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar até a 
comunidade os conhecimentos de que é detentora, os quais são produzidos 
com a pesquisa e que normalmente divulgam o ensino. É uma forma de a 
universidade socializar e democratizar o saber científico, de modo a este 
não se traduzir em privilégio apenas da minoria da população (universitária), 
mas difundido também à comunidade não acadêmica, consoante os próprios 
interesses dessa mesma comunidade (SANTOS, 2011, p.14). 

 

Por outro lado, a pesquisa desenvolvida ao longo de seus seis anos 
revela que muitas crianças consideradas como apresentado dificuldades de 
aprendizagem, quando convenientemente ensinadas podem aprender.  
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

 

RESUMO 

Neste artigo abordaremos o trabalho realizado no Laboratório de Ensino de 

Matemática – LEM Foz, bem como, apresentaremos alguns questionamentos a respeito das 

atividades desenvolvidas neste ambiente. O LEM mais do que uma sala ambiente, tem como 

objetivo auxiliar os professores e alunos de Matemática na construção, produção e 

disseminação do conhecimento matemático. Nesta sala ocorre a interação entre os alunos e 

entre os alunos e professores. É um espaço propicio para a troca de saberes entre a formação 

inicial e a formação continuada e com isso promover  o desenvolvimento de todos. 
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INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Ensino de Matemática - LEM/Foz é um programa de extensão 

desenvolvido por docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Campus de Foz 

do Iguaçu e se faz presente no Curso de Licenciatura em Matemática desde 2001, ano em que 

foi criado. O LEM/Foz congrega diversos projetos extensionistas articulados a objetivos 

comuns que integram a extensão, a pesquisa e o ensino.  

Mais do que um espaço físico, que dispõem de livros, revistas, computadores a 

disposição dos usuários, materiais didáticos, materiais de apoio para a construção de 

atividades, etc o LEM/Foz foi pensado como um espaço de produção de conhecimento, que 

visa auxiliar principalmente o curso de Matemática, mas que hoje também atende a discentes 

e docentes dos cursos de áreas afins. 

Reavaliar a forma de conduzir um trabalho, rever atitudes e maneiras de pensar são 

próprios do desenvolvimento humano. Uma avaliação periódica e detalhada de nossas ações 

nos impulsiona de nossas zonas de conforto e nos fazem refletir sobre novas experiências, 

alcançando assim, novos conhecimentos. De forma similar, inquirir sobre os objetivos e metas 

do LEM faz-se necessário, principalmente se observamos seu caráter contínuo e o estado de 

latência que esta comodidade pode causar. Sendo assim questionamos: Por que criar/manter 

um espaço como este? 

O primeiro argumento que gostaríamos de destacar é a dificuldade que existe no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Esta dificuldade na maioria das vezes leva 

a altos índices de repetência e evasão escolar e por isso é necessário pensarmos alternativas 

que nos auxiliem a mudar este quadro geral. 

O LEM/Foz coloca a disposição de seus usuários, materiais didáticos confeccionados 

por docentes e discentes do curso. Esta rica fonte de recursos possibilita discussões sobre 

procedimentos metodológicos a serem adotados em sala de aula. Neste ambiente de estudos e 

investigações o acadêmico além de refletir sobre sua futura prática docente, também se 

confronta com questões teóricas e, por estar num espaço aberto a múltiplas ponderações 

acadêmicas, geralmente acaba por solucionar suas dúvidas através  da interferência de um 

colega ou docente. 

Outro argumento que evidencia a necessidade de se manter o laboratório de ensino de 

matemática em nossa universidade, campus de Foz do Iguaçu, é que este tem como objetivo 

aproximar professores de matemática em sua formação inicial a professores de matemática 

em formação continuada, bem como aproximar o ensino superior do ensino básico. 



 

 

A partir disso surge outra pergunta. Como deve ser um Laboratório e o que ele deve 

conter para auxiliar os discentes e docentes nos processos de ensino e aprendizagem da 

matemática em seus diferentes níveis de ensino?  

Deve, antes de tudo, ser uma sala ambiente onde todos se sintam bem, pois como cita 

LORENZATO (2006, p.5) “Desempenho de todo profissional depende também dos ambientes 

e dos instrumentos disponíveis”. Assim pretendemos que o LEM/Foz seja um espaço propicio 

para promover o sucesso do processo de ensino-aprendizagem da matemática  em todos os 

níveis de ensino e, que também seja o local que propicie re-descobertas, instigue a 

investigação científica, motive novas experiências educacionais.  

Em nosso acervo temos livros de matemática do ensino superior, fundamental e 

médio, revistas específicas de matemática, jogos industriais e atividades  confeccionadas 

pelos alunos que ajudam na abstração de vários conceitos matemáticos. E todos estes 

materiais destacados acima podem ser emprestados para os alunos e professores da 

universidade ou da educação básica que tenham cadastro no laboratório, durante um período 

pré-estabelecido, para que assim eles possam explorar cuidadosamente os conceitos presentes. 

Por último podemos destacar os computadores com acesso a internet, que é um recurso 

importante para o ensino-aprendizagem, pois os acadêmicos podem realizar pesquisas sem 

custo. 

Apesar de tudo isto, podemos dizer que um Laboratório nunca estará finalizado, pois 

como afirma LORENZATO (2006 p.11) “A construção de um LEM não é um objetivo para 

ser atingido em curto prazo; uma vez construído, ele demanda constante complementação, 

que por sua vez, exige que o professor se mantenha atualizado”.  

Ao contrário do que muitos pensam a matemática não é uma ciência pronta e acabada, 

todos nós que buscamos construí-la e (re) construí-la encontramos no LEM/Foz uma 

referência e um apoio para as reformulações e construções necessárias. 

 

OBJETIVOS 

O Lem/Foz por suas características e finalidades, tem por objetivos: 

 Auxiliar os discentes e docentes do Curso de Licenciatura em Matemática, bem como, 

os de demais cursos; 

 Motivar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

 Ajudar no desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos; 

 Aproximar a Universidade da Comunidade; 



 

 

 Aproximar o Ensino Superior da Educação Básica; 

 Aproximar Formação Inicial e Formação Continuada; 

 Promover a interação entre discentes e docentes. 

 

MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho desenvolvido no Laboratório consiste 

em pesquisas nos materiais citados acima que são livros, revistas, jogos, atividades e nos 

computadores, e para isso acontecer de maneira organizada o LEM conta com estagiários e 

com a ajuda de professores que sempre estão participando do desenvolvimento do Laboratório 

e apoiando as pesquisas. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Podemos dizer que a partir da convivência dos alunos no LEM, eles começam a ter um 

desenvolvimento mais significativo em relação às disciplinas do curso de matemática e por 

isso cada vez mais os acadêmicos passam a frequentar o local. Assim vemos que o 

Laboratório e o Curso de matemática estão cada vez mais perto um do outro e quem faz isso 

acontecer, é os docentes que apoiam essa parceria e os acadêmicos mais antigos do curso que 

de certa forma motivam os colegas a frequentarem o LEM, para se organizarem em  grupos de 

estudos. 

Há três projetos que ocorrem em parceria com o laboratório e que são orientados por 

professores do Curso de Matemática que também conta com o apoio de uma professora de 

Pedagogia.   

1. Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID conta com quatorzes 

bolsistas do curso de Matemática e duas professores da Rede Estadual. 

2. Projeto PTI Educação – Universidade e Sociedade: Superando as Dificuldades no 

Processo de Ensino e Aprendizagem da Matemática, que  possui cinco bolsistas de 

Matemática e três docentes. 

3. Projeto Estação Ciência – Módulo de Matemática, que é composto por três bolsistas de 

Matemática e três professores do curso. 

Os projetos desenvolvem suas atividades coletivas no LEM, que constam de encontros 

semanais de orientação, discussões textuais sobre temas diversos, realização de atividades 

voltadas para escola ou para grupos específicos de alunos, confecção de materiais didáticos, 

revisão de relatórios analíticos, etc. Isto evidencia que o LEM/Foz além de ser um espaço de 

estudos, é um espaço de interação entre o ensino superior e a educação básica. 



 

 

 

CONCLUSÕES 

O Laboratório de Ensino de Matemática é um espaço de ensino-aprendizagem, nele 

que ocorrem as trocas de experiências, as troca de saberes e o despertar para a possibilidade 

de abstração de  conceitos matemáticos de forma lúdica . E a partir da observação do histórico 

dos alunos que frequentam o LEM podemos afirmar seguramente , que os alunos assíduos 

tem conseguido acompanhar  e permanecer no curso. Diante dessas observações, temos a 

certeza de estarmos no caminho certo e cada vez mais apoiarmos  e criarmos espaços como o 

do LEM , pois nesses espaços o aluno é um sujeito ativo na construção do conhecimento. 
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Área Temática: Educação 

 

Modalidade de apresentação: comunicação oral 

 

Resumo: O objetivo inicial deste projeto foi buscar, junto aos professores do 

ensino fundamental e equipe pedagógica, as causas das dificuldades do aluno 

relacionadas à leitura, com a finalidade de propor estudos e atividades nessa 

área que contribuam para mudanças na prática de sala de aula. O projeto foi 

desenvolvido por meio de minicursos, grupos de estudos, discussões e 



confronto de experiências, com a participação dos professores do Colégio 

Estadual Santos Dumont e da Escola Municipal João Pessoa, distrito 

Moreninhas, Município de Santa Helena, estando o colégio incluído na 

educação do campo. A participação conjunta se tornou bastante enriquecedora 

para a formação contínua dos participantes, ampliando as possibilidades de 

integração entre os professores de todas as séries iniciais do ensino médio e, 

principalmente, contribuindo para a proposição de ações conjuntas no sentido 

de intensificar o ensino/aprendizagem da leitura. O encerramento do projeto 

culminou com a apresentação do mesmo e de seus resultados, aos pais e 

alunos dos dois colégios. 

    

Palavras-chave: leitura; ensino; formação de professores 

 

Introdução 

Ao perceber as atividades diárias realizadas pelos professores no 

desenvolvimento dos conteúdos previstos e predefinidos no decorrer do ano 

letivo, destaca-se a importância de uma reflexão sobre a problemática da 

leitura nas séries subsequentes à alfabetização inicial. 

Para esclarecer as dúvidas existentes na aprendizagem significativa da 

leitura para estes educandos buscamos, a partir de estudos bibliográficos, 

discussões e implementações de ações interdisciplinares referentes ao tema, 

ancoragem teórica nos pesquisadores como Garcia (1998), Ribeiro (2003), 

Kleiman (1997, 1999) Koch e Elias (2010), entre outros, que se dedicaram a 

estudar e divulgar seus estudos sobre leitura, entendida como uma prática 

social. A partir dessa concepção de leitura, o conceito de gênero também se 

torna central, pois, segundo Koch e Elias (2006): 

Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras 
palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão 
e relativamente estável de estruturação de um todo. Possuímos um 
rico repertório dos gêneros do discurso orais (e escritos). Na prática, 
usamo-los com segurança e destreza, mas podemos ignorar 
totalmente a sua existência teórica [...] (grifo do autor) (BAKHTIN, 
1992:301-302, apud KOCH & ELIAS, 2006, p.102). 
 



Pode-se, então, ter como exemplo de gêneros do discurso: tiras, 

charge, histórias em quadrinhos, placas, cartazes, anúncios, bula de remédio, 

bilhete, anúncio de carro etc. 

É importante ressaltar ainda que, uma das ações que poderá contribuir 

para a construção de um sistema de ensino eficiente que desejamos para 

nosso país é que o professor invista na sua auto formação contínua 

fundamentada numa perspectiva crítico-reflexiva (conf. Magalhães, 2004; 

Kleiman, 2001), isto é, que contribua para que o professor adquira uma maior 

consciência crítica de seus valores, pensamentos e práticas.  

 

Objetivos  

Geral: Investigar, juntamente com os professores e equipe pedagógica, as 

dificuldades apresentadas por seus alunos em relação à leitura, com a 

finalidade de propor estudos e atividades nessa área que venham a contribuir 

para mudanças na prática de sala de aula. 

Específicos:  

1. Identificar as causas das dificuldades de leitura de alunos do ensino 

fundamental;  

2. Contribuir para que o professor reconheça diferentes gêneros do discurso, 

com diferentes objetivos, para diferentes interlocutores, em diferentes 

situações, para possa contribuir para que seus alunos superem suas 

dificuldades de leitura. 

3. Perceber as dificuldades dos alunos e desenvolver estratégias de leitura, a 

partir de uma perspectiva dos gêneros do discurso, que contribua para 

mudanças no ensino/aprendizagem. 

4. Organizar, com os professores, sequências didáticas interdisciplinares 

sobre o processo de leitura. 

 

5. Métodos 

O trabalho foi desenvolvido com os professores, equipe pedagógica e 

administrativa do Colégio Estadual Santos Dumont e Escola Municipal João 

Pessoa Educação Infantil e Fundamental do Município de Santa Helena, em 

grupo de estudos, discussões, confrontando as experiências dos envolvidos 



com o ensino e aprendizagem dessas turmas. Foram realizados encontros 

semanais, num total de 10 encontros, com duração de 04 horas.  

05/05/2011 

1 - MENSAGEM: 

(Pedagogia do Amor) 

 Educação: Podemos fazer a diferença...  

Apresentação do projeto. 

10/05/2011 

2-Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa – SEED/Paraná 

2.1. Dinâmica: Uma questão de atitude 

17/05/2011 

3- Oficinas de leitura 

(Angela Kleiman). 

3.1. Música: Titãs – Epitáfio 

24/05/2011 

4 - Ler e compreender os sentidos do texto (Ingedore Villaça Koch & Vanda 

Maria Elias). 

4.1 dinâmica: Alfabetização sem receita e receita de alfabetização. (p. 132) 

31/05/2011 

5 - Gêneros textuais definição e funcionalidade (Luís Antonio Marcuchi). 

5.1, Dinâmica: Duas lições de leitura. (57 – 61) 

07/06/2011 

6 - Gêneros textuais definição e funcionalidade (Luís Antonio Marcuchi). 

14/06/2011 

7 - Gêneros textuais: objetos de estudo no ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa. (Angela Mari Gusso). 21/06/2011 (04, h) 

8- Leitura e interdisciplinaridade (ANGELA KLEIMAN E MORAES) 

28/06/2011  (04, h) 

9- Concluindo o texto Interdisciplinaridade 

04/07/2011  (04, h) 

10 - Síntese geral do curso e resultado dos trabalhos 

 

Discussão e resultados 



A realização deste projeto aconteceu através de leituras referentes à 

problemática levantada, realizadas pelos professores das várias áreas do 

conhecimento do ensino Fundamental e também de discussões e elaboração 

de material didático, buscando desenvolver um trabalho interdisciplinar. A 

opção pela interdisciplinaridade deve-se à compreensão de que compete a 

todos os professores o dever e o comprometimento pelo desenvolvimento da 

leitura dos estudantes, sendo este um tema que envolve o ensino e 

aprendizagem em qualquer área do conhecimento.  

O projeto teve como finalidade a ampliação dos conhecimentos sobre os 

processos de leitura, assim como a oportunidade de organização de ações que 

foram implementadas no decorrer do ano letivo de forma interdisciplinar, 

esclarecendo e oferecendo meios que possam contribuir para aperfeiçoar o 

desenvolvimento das metodologias usadas em sala de aula e, 

consequentemente, apresentar uma possível melhora no desempenho 

acadêmico dos educandos. 

Em seguida, relacionamos os tópicos que foram selecionados para discussão 

nos grupos de estudo.  

 

Conclusões 

Com as atividades propostas nesse projeto já temos resultados 

positivos. Os estudos surtiram efeitos imediatos, contribuíram para a formação 

continuada dos professores, e estes perceberam as dificuldades de 

aprendizagem da leitura e repensaram o planejamento e suas metodologias. 

 Os professores que trabalham, mais diretamente com a alfabetização, 

replanejaram seus métodos, tornando-os mais dinâmicos e flexíveis conforme 

as necessidades dos alunos, pois entendam melhor as necessidades 

individuais dos alunos e desenvolva práticas para que estes tenham um melhor 

aprendizado. Há que se diga, quando a criança não aprende do jeito que 

ensinamos, precisamos ensiná-la do jeito que ela possa aprender. 

Não se quer dizer que com isso que os professores estivessem ensinando 

errado, mas que fomentar aquilo que se sabe, sempre ocorre mudanças de 

comportamento e alterações  nas ações de forma positiva. 
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A PARCERIA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E O 
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Área Temática: Educação 

Modalidade de Apresentação: Comunicação 

 

Resumo: O presente trabalho irá apresentar o projeto de extensão intitulado “A 

parceria do curso de licenciatura em matemática e o núcleo regional de 

educação na formação permanente dos professores de matemática” realizado 

no ano de 2011, e visava transformar o ensino da matemática da rede estadual 

de ensino de Foz do Iguaçu, mas para que isso possa se tornar possível é 

preciso transformar a cultura do professor de Matemática. Pérez Gómez (2001) 

afirma que “é a cultura profissional desse professor, que conterá a reflexão-

crítica sobre e na sua prática, o trabalho colaborativo, a investigação dos 

professores como prática cotidiana e a autonomia”. Então, uma das 

responsabilidades da formação permanente de professores de Matemática é a 

de transformar sua cultura, de modo que ele transforme sua prática de ensino 

da Matemática. Este projeto se justifica haja vista que as atividades que serão 

desenvolvidas nas oficinas de Matemática visam favorecer um melhor 

entendimento dos conceitos matemáticos; e promover uma aproximação da 

Matemática com a realidade. Portanto, estaremos contribuindo para o 
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enriquecimento das aulas dos professores em serviço de Matemática e 

cumprindo com o papel social da Universidade, através da integração desta 

com a comunidade, buscando dessa maneira contribuir com o ensino e a 

aprendizagem da Matemática. 

 
  

Palavras Chave: Formação Permanente; Educação Básica; Educação 

Matemática. 

 

Introdução. 

 

O projeto de extensão “A parceria do curso de licenciatura em 

matemática e o núcleo regional de educação na formação permanente dos 

professores de matemática” esta vinculado ao programa de extensão 

"Integrando os alunos do Curso de Licenciatura em Matemática e a 

Comunidade”, que foi elaborado no ano de 2002 ao longo deste período pode 

criar condições para os acadêmicos do curso de licenciatura em matemática ter 

um contato maior com a realidade escolar e também pode favorecer uma 

aproximação com os professores da rede estadual de ensino houve parcerias 

com a APASFI (Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu). 

Assim sendo, neste artigo apresentamos algumas reflexões sobre o 

desenvolvimento do projeto de extensão e a sua importância para a formação 

do acadêmico em Licenciatura em  Matemática. 

 

Objetivos 

Geral:  

Propiciar formação continuada aos professores de Matemática da rede 

estadual de ensino para atuarem como investigadores e pesquisadores na sala 

de aula 

 

Específicos: 



•Apresentar novas maneiras de ensinar e aprender, visando à melhoria do 

ensino e aprendizagem da Matemática. 

•Propiciar um momento de discussão entre os professores da educação básica 

 

 

Métodos 

 

 Para o desenvolvimento do projeto foi realizado várias oficinas de 

Matemática oferecendo suporte teórico e metodológico para  fundamentação 

dos conteúdos e do processo de ensino e aprendizagem bem como 

favorecendo discussões para compreender as concepções dos professores 

sobre formação permanente. As inscrições dos professores para participarem 

do projeto foram feitas pela responsável da área de Matemática do Núcleo 

Regional de Ensino. As oficinas foram realizadas sempre as terças-feiras e os 

temas foram os seguintes: 

 O uso das mídias tecnológicas nas aulas de matemática através do 

uso do blog; 

 GRANDEZAS E MEDIDAS/ NÚMEROS E ÁLGEBRA/ geometria 

espacial tendo como metodologia diferentes jogos educativos bem como 

o uso de matérias concretos visando o aprendizado das figuras 

espaciais; 

 GEOMETRIAS tendo como ferramenta software geogebra; 

 FUNÇÕES e matrizes tendo como metodologia a criptografia;  

 TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO tendo como ferramenta  temas 

políticos. 

 

Discussão e Resultados 

 

 Com a elaboração das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica 

do Paraná (2008), onde se assumiu a Educação Matemática como campo de 

estudos, tem-se a necessidade de capacitar os professores da Matemática da 

rede estadual de ensino. Essas diretrizes propõem os seguintes conteúdos 

estruturantes: Números e Álgebra; Grandezas e Medidas; Geometrias; 



Funções e Tratamento da informação. A abordagem dos conteúdos específicos 

deve transitar por meio das Tendências Metodológicas da Educação 

Matemática que fundamentam a prática docente, das quais destacamos: 

resolução de problemas; modelagem matemática; uso de Mídias tecnológicas; 

etnomatemática; história da Matemática e Investigações matemáticas. Diante 

disso, o Curso de Licenciatura em Matemática da Unioeste – Campus de Foz 

do Iguaçu em parceria com o Núcleo Regional de Ensino, oportunizou através 

deste projeto oferecer aos professores da rede estadual do ensino a 

oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos em conteúdo de Matemática 

e metodologias de ensino, visando a melhoria da qualidade da aprendizagem 

dos alunos do ensino fundamental e médio. 

  

Conclusões 

 

 O projeto desenvolvido possibilitou aos  professores da rede estadual 

de ensino uma formação continuada que favoreceu a discussões do ambiente 

escolar e alternativas metodológicas que podem acarretar em mudanças na 

sua ação pedagógica, refletindo na qualidade do conhecimento matemático dos 

alunos do ensino fundamental e médio. 

 Cumpre lembrar que aproximação dos professores da educação 

básica da Universidade propiciou aos acadêmicos envolvidos no projeto e os 

professores do curso de licenciatura possibilidades uma troca de saberes, 

imprescindível para que se compreenda a realidade do contexto escolar.  
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RESUMO: Tendo em vista as mudanças na elaboração e na correção da prova de 
redação do vestibular da UNIOESTE, propostas pela Comissão Permanente de 
Correção do Vestibular, em consonância com o que apontam as Diretrizes 
Curriculares da Educação Básica/PR, e com as contribuições dos estudos 
linguísticos, o presente projeto pretendeu socializar, a professores do Ensino Médio, 
as alterações decorrentes dessa ação, desdobrando-se nos objetivos que seguem: 
a) apresentar um panorama sobre os formatos de provas de redação de vestibular 
de algumas universidades do Estado do Paraná e de Estados vizinhos, para o 
conhecimento de abordagens diversificadas; b) discutir sobre o novo formato da 
prova de redação do vestibular da Unioeste para o vestibular 2012 e seguintes; c) 
Estudar os aportes teóricos quanto a questões de linguagem e discurso que 
fundamentam as alterações estabelecidas na referida prova; d) Aprofundar as 
reflexões quanto à noção de gêneros discursivos, enfocando os conceitos 
bakhtinianos de tema, estrutura composicional e estilo; e) a partir dos aportes 
teóricos, refletir sobre os critérios definidos pela Comissão de Redação para o 
processo de correção das redações do vestibular/Unioeste; f) simular situações de 
correção de redações com os professores participantes. Os resultados foram 
satisfatórios, considerando-se que a participação do público alvo foi significativa, e 
que os objetivos visados foram alcançados. Como houve demanda superior à 
inicialmente manifestada, o projeto teve mais uma edição no segundo semestre do 
mesmo ano, na qual se pôde atender os professores que por falta de vaga, não 
participaram da primeira edição. 
 



JUSTIFICATIVA: A prova de redação do vestibular da Unioeste, bem como seus 

critérios de correção, durante pelo menos uma década e meia estiveram pautados 

nos estudos da Linguística Textual, uma perspectiva teórica centrada na análise do 

texto, levando em conta seu contexto imediato de produção. Nos últimos anos, os 

avanços nos estudos da linguagem possibilitaram considerar o texto como 

materialidade linguística situada num contexto social e histórico imediato e mediato. 

Disso decorre que é necessário partir das relações que os homens estabelecem 

entre si, na sociedade, considerando as mais variadas esferas sociais, observando-

se as unidades sociocomunicativas que produzem historicamente para interagirem 

uns com os outros. Nesse sentido, o texto não é vista apenas como materialidade 

linguística, mas como enunciado produzido por sujeitos situados, com objetivos 

definidos, no movimento da história. Documentos oficiais como os PCN e as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Básica/PR, atentos a essas discussões, 

incorporaram a noção de gênero do Discurso (BAKHTIN, 1990) como elemento 

articulador das práticas sociais de linguagem. Na esteira dessas discussões, e de 

tomadas de posição, esta proposta de Projeto de Extensão apoia-se em uma 

concepção de linguagem como essencialmente dialógica (BAKHTIN, 1990), e no 

conceito de gêneros discursivos como “tipos relativamente estáveis de enunciados”1  

(BAKHTIN, 1992, p. 279). As alterações na prova de redação do vestibular da 

Unioeste têm como finalidade contribuir para que sejam ampliadas as possibilidades 

de trabalho com os diferentes gêneros que circulam nas mais diversas esferas 

sociais, com diferentes funções sociocomunicativas, em consonância com o que 

sugerem as diretrizes oficiais para o ensino de Língua Portuguesa para os níveis 

Fundamental e Médio. Com base nesse objetivo, a presente proposta de atividade 

de extensão se justifica, tendo em vista a necessidade de diálogo entre a Comissão 

Permanente de Correção de Redações do Vestibular, da Unioeste/campus 

Cascavel, e a escola, para socialização das mudanças no que tange ao formato e 

aos critérios de correção da prova de redação.  

 

                                                           
1 Para Bakhtin (1992), os “tipos relativamente estáveis de enunciados” são denominados de gêneros 

do discurso, compreendendo a mobilidade, a dinâmica, a fluidez, a imprecisão da linguagem, não 

aprisiona os textos em determinadas propriedades formais. 

 



OBJETIVOS: O objetivo principal foi socializar as mudanças na elaboração e na 

correção da prova de redação do vestibular da UNIOESTE, propostas pela 

Comissão Permanente de Correção do Vestibular, implantadas a partir do vestibular 

2012. Objetivou-se também apresentar um panorama sobre os formatos de provas 

de redação de vestibular de algumas universidades do Estado do Paraná e de 

Estados vizinhos, para o conhecimento de abordagens diversificadas; discutir sobre 

o novo formato da prova de redação do vestibular da Unioeste para o vestibular 

2012 e seguintes; c) estudar os aportes teóricos quanto a questões de linguagem e 

discurso que fundamentam as alterações estabelecidas na referida prova; d) 

aprofundar as reflexões quanto à noção de gêneros discursivos, enfocando os 

conceitos bakhtinianos de tema, estrutura composicional e estilo; e) a partir dos 

aportes teóricos, refletir sobre os critérios definidos pela Comissão de Redação para 

o processo de correção das redações do vestibular/Unioeste; f) simular situações de 

correção de redações com os professores participantes. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: O projeto foi realizado em forma de 

oficinas presenciais, coordenadas por membros que compõem a Comissão 

Permanente de Correção do Vestibular da Unioeste, campus Cascavel. Nas oficinas 

foram feitas atividades de leitura, discussão, seminários, e práticas de correção de 

redações, pautadas pelos critérios de correção das redações de vestibular da 

Unioeste. O Projeto compreendeu quatro encontros de 8h cada. Também solicitou-

se, aos participantes, a realização de leituras e fichamentos dos textos, bem como a 

coleta e análise de amostras de redações produzidas por alunos de Ensino Médio, 

das suas escolas de origem, computando-se para essas atividades-extra 8h. A carga 

horária do Projeto de Extensão aos participantes totalizou 40h. Os encontros 

presenciais ocorreram das 8h às 17h, às quartas-feiras, na Unioeste/campus 

Cascavel/PR, no período de abril a junho de 2011. Durante o período concomitante 

aos encontros presenciais, os participantes realizarão atividades orientadas não-

presenciais.  

 

COCLUSÃO: A partir da perspectiva dos gêneros do discurso, espera-se ter 

contribuído para ampliar as perspectivas de trabalho com os mais diferentes gêneros 

na escola, objetivando-se a ampliação das propostas de leitura e de elaboração de 



texto no contexto escolar, para que os alunos concluintes do Ensino Médio possam 

realizar a prova de redação do vestibular com propriedade e adequação.  
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Ensino de Geografia 
 

Sabe-se que é de suma importância para o acadêmico à aplicação prática dos 
conteúdos e técnicas abordados no decorrer de um curso superior. Constante 
mente, a mídia relata problemas e situações ocorridas nas escolas, o que destaca a 
necessidade de formar professores conscientes e preparados para atender aos 
alunos, de classes sociais distintas, que necessitam de atenções diversificadas. 
Sabendo da importância de criar-se uma base sólida e posterior maturidade escolar 
nos alunos, garantindo assim, o aproveitamento nos anos que se seguem é que este 
Projeto vem para auxiliar/promover à integração e troca de experiências didático-
pedagógicas entre a comunidade do Ensino Médio e a do Ensino Superior. Espera-
se contribuir para a formação profissional dos acadêmicos do curso de Licenciatura 
em Geografia por meio da participação destes no desenvolvimento do Projeto. 
 
Palavras Chaves: questão ambiental, prática pedagógica, ensino de geografia. 
  
 

1. INTRODUÇÃO 

Visando a aproximação entre a Universidade e a sociedade, as práticas 

pedagógicas são importantes. Em relação ao curso de Geografia (campus de 

Marechal Cândido Rondon) é necessário comentar a importância de seus estudos, 

visto que a sociedade é reflexo de interações dos mais variados setores, como por 

exemplo, homem e natureza, recursos ambientais, questões políticas, dentre outros, 

de extrema importância na compreensão do espaço geográfico; espaço geográfico é 



considerado o conceito chave dos estudos em geografia, bem como as relações 

existentes após o domínio do homem na superfície da Terra.  

É de suma importância à aplicação prática dos conteúdos e técnicas 

abordados no decorrer de um curso superior em licenciatura, bem como 

proporcionar ao acadêmico, o contato direto com o público alvo.  

Sabendo da importância de criar-se uma base sólida e posterior maturidade 

escolar nos alunos, garantindo assim, o aproveitamento dos anos que se seguem é 

que este Projeto vem para auxiliar/promover à integração e troca de experiências 

didático-pedagógicas entre a comunidade do Ensino Médio e a do Ensino Superior, 

oferecer apoio teórico e metodológico aos professores de Geografia que atuam nas 

5.a e 6.a séries do Ensino Fundamental e contribuir para a formação profissional e 

didático-pedagógica dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Geografia, por 

meio da participação direta no desenvolvimento do projeto. 

Os objetivos do presente projeto de extensão são aproximar as atividades 

acadêmicas da realidade encontrada em colégios públicos do município, 

confeccionar materiais didáticos diversificados e colaborar no ensino aprendizagem 

com aulas dinâmicas e diversificadas além de colaborar no crescimento profissional 

de futuros professores, 

 

2. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o presente Projeto iniciou-se com a ida ao 

Colégio para que a proposta do mesmo fosse apresentada à equipe pedagógica; 

após a aceitação, houve um primeiro contato com os Professores de Geografia do 

mesmo Colégio. A partir daí a equipe pedagógica do Colégio forneceu o Projeto 

Político Pedagógico e o Plano de Trabalho Docente (PTD) (somente da parte 

referente à disciplina de Geografia para as 5as. e 6as. séries) do Colégio para que o 

grupo pudesse iniciar as atividades pertinentes ao que foi proposto pelo Projeto. 

O Projeto apresentado à escola é composto por 6 (seis) professores da 

Unioeste, sendo que cada docente apresentou uma atividade prática a ser 

desenvolvida na escola de acordo com sua área de pesquisa na Universidade. 

Foram propostas atividades práticas para Cartografia, Geologia, Pedologia, Meio 

Ambiente e recuperação de nascentes, Meio Ambiente Urbano e Climatologia. 

De posse do PPP do Colégio Frentino Sackser, deu-se início a uma triagem 

referente ao que estava proposto no Projeto de Extensão por parte de cada um dos 



docentes do curso de Geografia envolvidos, para poder definir quando e em que 

parte do Conteúdo Específico proposto pelo Colégio (no PTD) cada atividade 

poderia ser aplicada. Após esta etapa inicial, foram feitos os contatos com a 

Coordenadora do Projeto, os Professores da Unioeste participantes do Projeto e 

com os Acadêmicos dispostos a auxiliar na execução do Projeto, haja vista que um 

dos objetivos específicos do Projeto é o de contribuir para a formação profissional 

dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Geografia por meio da participação 

destes no desenvolvimento do projeto. De posse das informações necessárias, 

desenvolveu-se um cronograma das atividades a serem realizadas, referente aos 

assuntos, as turmas e ao período de desenvolvimento de cada atividade. 

No decorrer do desenvolvimento do Projeto foram realizadas reuniões 

periódicas com os Professores colaboradores do Colégio, a coordenação das 

atividades discentes a serem realizadas e o assessoramento aos docentes desta 

instituição de ensino (UNIOESTE) na execução dos trabalhos, organizando desde as 

equipes de discentes para a execução da atividade, agendando a utilização de 

materiais necessários para a realização das atividades no referido Colégio e 

mantendo sempre contato direto com o Colégio e os Professores colaboradores do 

mesmo, contribuindo desta forma para o sucesso deste Projeto desenvolvido no 

Colégio Frentino Sackser.     

 

3. RESULTADOS 

A seguir serão apresentadas as atividades práticas desenvolvidas no colégio, 

procurando demonstrar a diversidade de temas abordados e a característica 

participativa dos alunos. 

Geologia: Régua do Tempo Geológico (Eras Geológicas): As aulas foram 

desenvolvidas de maneira expositiva, inicialmente, com o objetivo de realizar uma 

revisão teórica sobre o conteúdo de “Eras Geológicas”. Posteriormente à explicação 

teórica, os estagiários auxiliaram os alunos na confecção de material didático 

pedagógico (régua da escala do tempo geológico), com o objetivo de aprimorar o 

aprendizado dos alunos a respeito do conteúdo já trabalhado pela professora 

regente da turma. A confecção do material didático pedagógico foi feito com o auxilio 

dos alunos, para este, foram utilizados: trena para execução da metragem; giz 

colorido; e amostra de duas réguas de madeira com um (1) metro, elaboradas 

anteriormente pelos estagiários. As aulas foram ministradas em dois ambientes, 



sendo estes: a) a sala de aula, onde os estagiários puderam analisar o “feed back” 

explanados pelos alunos a respeito do conteúdo trabalhado pela professora e 

explicação da prática a ser aplicada no próximo ambiente; b) o pátio onde os alunos, 

auxiliados pelos estagiários, juntamente com a professora da turma confeccionaram 

as réguas da escala geológica descrevendo as principais informações como: Era 

Pré-cambriano; Era Paleozóica; Era Mesozóica; Era Cenozóica; origem da Vida; 

aparição dos dinossauros; extinção dos dinossauros; aparição do homem. As réguas 

confeccionadas possuíam 10 metros de comprimento no piso do pátio do colégio.  

Pedologia: Kit Pedológico (O solo como instrumento de educação 

ambiental): Os conteúdos ministrados foram direcionados à compreensão da 

importância dos solos como elemento dinâmico da paisagem, ou seja, que passa por 

constantes transformações desencadeadas por fenômenos naturais e antrópicos. 

Para tanto foram designadas duas aulas em cada turma, a saber: 

1) Aula teórica: com temas relacionados ao conceito de solo, às cores dos 

solos, à textura, aos horizontes, ao uso, conservação e tipos de solos do município 

de Marechal Cândido Rondon; 

2) Aula prática: demonstração de atividades práticas direcionadas ao ensino 

do solo, utilizando-se o kit pedológico, com enfoque para as seguintes atividades:  

ensaios de erosão,  ensaio de germinação,  ensaio de infiltração,  ensaio de 

bioturbação/minhocáriose), apresentação de perfis de solos esquemáticos tais como 

coleção de cores (colorteca), coprólitos de minhocas; torrão de solos seco 

indeformado com características do trabalho de revolvimento, estruturação e 

organização do solo.  

Meio Ambiente Urbano: Características da Geografia Urbana de 

Marechal Cândido Rondon-PR: O objetivo dessa atividade foi apresentar aos 

alunos a importância de se planejar e organizar uma cidade para que não cause 

danos muitas vezes irreversíveis à municipalidade. Também foi objetivado nesta 

atividade, mostrar para a sociedade os problemas vivenciados pelos moradores de 

Marechal Cândido Rondon. Todo o conteúdo foi apresentado com auxílio de 

recursos audiovisuais, como imagens ilustrativas e uma escrita bastante colorida, 

haja vista que este método se mostrou muito eficaz por prender a atenção e mostrar 

o interesse destes. Durante a explicação teórica, utilizou-se também uma maquete 

de relevo para relacionar com a impermeabilização do solo, e um trado para mostrar 

como fazer um dreno para minimizar os problemas. Um vídeo foi utilizado para 



retratar o momento de alagamento na cidade, enfatizando assim a realidade desta 

cidade. Pode-se fixar um panorama dos problemas urbanos relacionados com as 

enchentes, voçorocas, impermeabilização do solo, áreas de preservação 

permanente, afloramento rochoso, fossas negras, loteamentos, entre outros, pois é 

consequência de ações mal planejadas, ficando apagadas do conhecimento da 

população local. Estas não faziam parte do conhecimento dos alunos, mas agora, 

por meio desta atividade mostra-se claramente a importância em se estudar a 

dinâmica local de uma cidade ou área apropriada.  

Cartografia: O uso do Geódromo para entender as estações do ano: As 

aulas tiveram início com uma breve introdução sobre o sistema solar e os 

movimentos desenvolvidos pela terra (rotação e translação). Com o geódromo, que 

é um instrumento de apoio e foi confeccionado com madeira, lâmpadas, bola de 

isopor, fio elétrico foi possível explicar e definir cada estação e a duração das 

mesmas: temos quatro estações no ano – verão, outono, inverno e primavera – e 

cada uma delas dura cerca de três meses.Também foi possível mostrar aos alunos a 

radiação solar recebida nos hemisférios nas diferentes estações e como podemos 

observar isso em nosso dia-a-dia.  

Meio Ambiente: Preservação Permanente (APPs) e Mata Ciliar (Proteção 

as Matas Ciliares): As atividades foram direcionadas às áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e Mata Ciliar, onde as mesmas foram apresentadas aos alunos; 

relacionou-se a importância da biodiversidade e da manutenção/recuperação da 

Mata Ciliar nas nascentes de rios e lagos. Nesta utilizaram-se como recursos de 

apoio o computador, o projetor multimídia bem como o aparelho de DVD para a 

exposição de um breve documentário sobre a Mata Ciliar. 

Climatologia: Painel do Tempo (O estudo das condições atmosféricas no 

dia-a-dia): Procedeu-se com a introdução de conceitos referente ao “tempo” e 

“clima”, conteúdos esses já trabalhados pela professora efetiva. Para execução da 

atividade proposta fez-se necessário breves comentários sobre alguns assuntos, tais 

como: Radiação Solar, Altitude, Latitude, entre outros. Nesta atividade foi entregue a 

cada turma de 5ª. Série um jogo com 10 cartolinas para que os alunos anotem dia-a-

dia, entre fevereiro e novembro de 2012, todos os tipos de tempo que se sucederem 

sobre Marechal Cândido Rondon para que os mesmos verifiquem que o tempo 

atmosférico é uma combinação de vários elementos e fatores, os quais os mesmos 

estavam estudando no conteúdo programático da 5ª. Série. Foram doados para o 



colégio também uma pasta por turma, contendo informações sobre medidas de 

observação para direção e velocidade dos ventos, além uma tabela com tipos de 

nuvens. Além disso, foram instalados no pátio do colégio um pluviômetro, um 

termohigrômetro e uma biruta, criando-se assim uma mini-estação meteorológica 

onde os alunos farão suas observações. Todos os materiais foram confeccionados 

pelos discentes colaboradores do Projeto em conjunto com seus Docentes. 

4. CONCLUSÕES 

A inserção mais ativa de acadêmicos, no caso de curso de licenciatura, em 

colégios aplicando atividades diversificadas fortalece tanto o gosto pelo aprender 

nas crianças, quanto a maturidade dos futuros professores.  

Diante dos resultados positivos encontrados nas dinâmicas, se fortalece a 

necessidade da continuidade de interação universidade e colégio, que só são 

possíveis com a “boa vontade” e trabalho sério de profissionais que abrem as portas 

para projetos de extensão. Vale ressaltar que todas as dinâmicas executadas 

contaram com total apoio dos professores efetivos do colégio, pois sem esse elo de 

ligação inviabilizaria os procedimentos. 

Conclui-se que o projeto de extensão possui condições para atuar em mais 

colégios pelos anos que se seguem, colaborando com a rotina das crianças, 

incentivando ao estudo e aprendizado. 
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RESUMO: 

O projeto iniciou em agosto de 2011, na APAE de Francisco Beltrão e 

investigou a sexualidade do deficiente intelectual, através de referenciais 

teóricos e entrevistas junto aos professores. O tratamento frente às 

manifestações da sexualidade permitiu um diagnóstico da formação e práticas 

destes professores, no que se refere à sexualidade e à educação sexual do 

deficiente intelectual. Identificamos que a sexualidade aparece desarticulada do 

processo educativo, já que a maioria considera que outro profissional deva falar 

sobre sexualidade, atitude que os mantém acomodados frente à educação 

sexual dos alunos. Muitos apontaram como impeditivos para o trabalho de 

Educação Sexual, “a dificuldade de compreensão dos alunos” e por não se 

sentirem a vontade em falar sobre sexualidade, limitando-se a responder 

apenas quando os alunos perguntam. Diante da necessidade levantada 

estamos desenvolvendo um curso de formação de professores em educação 

sexual, com duração de 60 horas.  

 
PALAVRAS CHAVE: educação sexual, deficiente intelectual, formação de 

professores  
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INTRODUÇÃO: 

Sobre a sexualidade dos deficientes intelectuais existem mitos de que 

suas necessidades, capacidades e desejos sexuais não são semelhantes aos 

dos não deficientes. Poucas são as pesquisas que envolvem a sexualidade e 

deficiência intelectual no Brasil. A deficiência intelectual afeta o sujeito em sua 

totalidade, isto é; o ser psíquico e o ser social.  

       No cotidiano de muitas instituições educativas observa-se que a maioria 

dos profissionais da educação, ao deparar-se com a curiosidade da criança 

pelo seu corpo, pelo corpo de outros, masturbações e etc. emite 

comportamentos punitivos para com as crianças. Encontramos professores 

aflitos e inseguros para trabalhar estas questões, fazendo da sexualidade um 

bicho de sete cabeças. Muitos, não sabem o que fazer, preferindo ficar 

omissos.  

 

A conduta sexual, as relações interpessoais e a convivência 
com parceiros são freqüentemente relacionadas ao grau do 
retardo. Comportamentos da sexualidade – dos mais simples 
como abraços, beijos e palavras aos mais íntimos como 
masturbação solitária, masturbação em grupo e relação 
sexual, parecem sempre processos complexos quando 
manifestados por uma pessoa com deficiência mental. Ou 
seja, comportamentos tolerados em algumas pessoas tornam-
se, seguindo um preconceito social, aberrações e/ou desvios 
na pessoa deficiente mental, o que reforça a repressão e a 
sua problemática (MAIA, 2001a, p.39). 

 

Assim, o presente trabalho tem o objetivo de conhecer as concepções 

de sexualidade dos profissionais que atuam junto ao deficiente intelectual, na 

APAE de Francisco Beltrão-PR e contribuir, através de um curso de formação 

em educação sexual, com os professores interessados em compreender e 

construir uma consciência crítica frente a seus conflitos e à sexualidade 

humana. Outro momento deste trabalho será assinalado pelo estudo 

aprofundado das teorias psicológicas do desenvolvimento e suas contribuições 

na formação do professor. A princípio, será utilizada uma importante teoria do 

desenvolvimento da sexualidade que contribui na compreensão do 

comportamento humano: a teoria psicanalítica. A partir do levantamento de 

dados inicial, através de entrevistas com os professores, buscamos retratar os 



problemas, os medos, os preconceitos, os tabus e as dúvidas que estão 

presentes em suas vivências. O intuito é proporcionar reflexões sobre o modo 

de encarar a questão da sexualidade no ambiente escolar, atuar junto aos 

profissionais e às crianças deficientes intelectuais que freqüentam a APAE. O 

desejo está em ampliar as perspectivas para uma educação sexual 

emancipatória e proporcionar reflexões e ações, que melhore o atendimento às 

crianças no que se refere ao desenvolvimento da sua sexualidade. 

 

OBJETIVOS: 

Pesquisar as produções acadêmicas que abordem a teoria psicanalítica 

e suas relações com a sexualidade do deficiente intelectual. 

Realizar entrevistas junto aos professores da APAE sobre sexualidade e 

educação sexual. 

 Observar, coletar, analisar e sistematizar dados acerca das 

manifestações da sexualidade das crianças deficientes intelectuais. 

Promover um Curso de formação em educação sexual para os 

professores. 

Desenvolver na APAE de Francisco Beltrão-PR atividades de 

intervenção pedagógica relacionadas à sexualidade com crianças deficientes 

intelectuais; bem como com os professores envolvidos no projeto. 

Elucidar os conceitos psicanalíticos que contribuem para o entendimento 

da sexualidade da criança deficiente intelectual e a importância desses 

conceitos para o campo pedagógico e para a educação sexual.  

 

METODOLOGIA: 

Entrevista semi-estruturada com os (as) professores (as) para apreender 

seu conhecimento acerca da sexualidade do deficiente intelectual: 

1- Você já leu sobre sexualidade? Qual a fonte? Onde? Quando? 

2- O que é sexualidade para você? 

3- Você conversa com os alunos sobre a sexualidade? 

4- Você se sente preparado para falar e trabalhar com a sexualidade do 

deficiente intelectual? 

5- Qual sua reação diante do aluno que se manipula genitalmente? 



6- Como você lida com o namoro dos deficientes intelectuais?  

7- Você já viu casos, nessa instituição, de deficientes intelectuais que 

constituíram famílias? Você acha que eles podem constituir família? 

8- O que você acha da esterilização em deficientes intelectuais? Ou outros 

métodos contraceptivos?  

Curso de formação em educação sexual com os professores para um 

aprofundamento teórico, com destaque à sexualidade, ao gênero, orientação 

sexual, condição física, raça-etnia, pertencimento religioso, classe social e 

geração, com ênfase na Educação Sexual, considerando que a sexualidade é 

uma dimensão humana que vai além de sua determinação biológica, pois é, 

também, culturalmente determinada.  

 

DISCUSSÃO:  

O presente projeto de extensão iniciou em agosto de 2011, na APAE de 

Francisco Beltrão e investigou a sexualidade do deficiente intelectual, através 

de referenciais teóricos e entrevistas junto aos professores. O tratamento frente 

às manifestações da sexualidade permitiu um diagnóstico da formação e 

práticas destes professores, no que se refere à sexualidade e à educação 

sexual do deficiente intelectual. Identificamos que a sexualidade aparece 

desarticulada do processo educativo, já que a maioria considera que outro 

profissional deva falar sobre sexualidade, atitude que os mantém acomodados 

frente à educação sexual dos alunos. Assim, surgiu da oportunidade de realizar 

um estudo junto aos professores, em parceria com a UDESC, que contemplará 

a duração de 60 horas. O objetivo é resgatar aspectos centrais da sexualidade 

que vêm se apresentando como necessárias para a prática desses 

profissionais no cotidiano da escola. O curso, em andamento tem avaliado, 

ainda em forma qualitativa, a educação sexual no âmbito da instituição escolar. 

Mantêm-se centrado nas temáticas que se referem à sexualidade, ao gênero, 

orientação sexual, condição física, raça-etnia, pertencimento religioso, classe 

social e geração, com ênfase na Educação Sexual, considerando que a 

sexualidade é uma dimensão humana que vai além de sua determinação 

biológica por ser culturalmente determinada.  



Temos buscado construir junto aos professores a consciência da sua 

importância enquanto autores e atores na construção do espaço coletivo que é 

a escola. A ideia é tornar as condições de atuação desses profissionais, cada 

vez mais interessantes, sob o ponto de vista deles mesmos, das crianças, dos 

adolescentes e adultos deficientes intelectuais que frequentam a APAE de suas 

famílias. Buscamos provocar nos professores um olhar mais crítico sobre o 

próprio trabalho, sobre suas concepções de desenvolvimento humano e sobre 

as relações destes processos com o meio sócio-econômico e político que os 

cerca. É fundamental que o trabalho de pesquisa-intervenção possibilitado por 

esta parceria contribua significativamente para a continuidade do compromisso 

desta em relação à APAE e aos seus professores, e da universidade em 

relação às perspectivas de envolvimento, cada vez maior, com a comunidade 

de Francisco Beltrão/PR. 

 

CONCLUSÕES: 

Esse projeto tem chamado a atenção da comunidade acadêmica e dos 

professores da APAE para a sexualidade do deficiente intelectual. É 

imprescindível que o desenvolvimento da sexualidade seja reconhecido pela 

humanidade como processo contínuo, construído pelo próprio homem, no uso 

de sua liberdade, e ancorado na ciência histórica.  

O estudo da sexualidade do deficiente intelectual exige o enfrentamento 

de tabus sociais seculares. Geralmente, esta questão interessa aos 

especialistas ou às pessoas ligadas ao deficiente por laços familiares e de 

convívio obrigatório. A deficiência intelectual remete aos aspectos imperfeitos 

do indivíduo, o que gera um imenso desprazer. Daí a importância do curso de 

formação para a compreensão dos processos operativos que determinam o 

nascimento do sujeito. A deficiência intelectual afeta o sujeito em sua 

totalidade. O deficiente intelectual sofre, ao mesmo tempo, a desestima na qual 

está preso por não corresponder às expectativas do social, a depreciação e o 

desprezo que observa no olhar dos outros. A deficiência atinge o ser psíquico e 

o ser social do indivíduo. 

Mesmo que o grau do retardo tenha influência na capacidade de 

manifestar e vivenciar vínculos afetivo-sexuais, a maior problemática está na 



dificuldade da sociedade em lidar com a manifestação da sexualidade do 

deficiente intelectual (Denari, 1997; Gale, 1989; Gherpelli, 1995; Glat, 1992; 

Glat & Freitas, 1996; Maia, 2001a; Pinel, 1999).  

Sobre a sexualidade do deficiente intelectual existem mitos de que suas 

necessidades, capacidades e desejos sexuais não são semelhantes aos dos 

não deficientes. Esta crença contribui para o isolamento e ausência de 

conhecimento dos deficientes para com os aspectos que envolvem a 

sexualidade. Assim, nossa ação via este projeto de extensão tem contribuído 

para a construção do conhecimento acerca do desenvolvimento psicossexual 

humano e tem servido para desvelar a compreensão das manifestações da 

sexualidade nos deficientes intelectuais.  
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Resumo 

O presente trabalho pretende demonstrar os resultados atingidos com o curso 

de qualificação Secretaria do Lar e Governança, curso este que tem como escopo a 

profissionalização de pessoas para o mercado de trabalho, não somente na área de 

secretária do lar, como também a profissionalização de camareira, outra profissão 

que é muito requisitada na cidade (Foz do Iguaçu) porque esta possui grande 

potencial turístico e hoteleiro, necessitando cada vez mais de pessoas qualificadas. 

A amostra foi realizada com alunas da 2.ª e 3.ª etapa do curso que ocorreu no ano 

de 2011. 

Palavras-chave: Qualificação, Secretária do Lar, Camareira. 

 

Introdução 

Secretária do lar é o nome politicamente correto que se adota para a 

empregada doméstica. De acordo com Renato Saraiva3 “empregado doméstico é 
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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. 

Outra figura muito requisitada principalmente na região de Foz do Iguaçu, 

tendo em vista seu potencial turístico é o setor de governança. A camareira é uma 

das principais responsáveis em tornar um hotel um ambiente limpo e confortável 

para o hóspede descansar e dormir. 

Índio Cândido (2001, p.15) em relação a importância da camareira para hotel 

diz que “um hotel até poderia funcionar sem um gerente, mas nunca funcionaria sem 

camareiras.” 

Em análise a importância do setor de governança de um hotel e observando o 

complexo hoteleiro que está instalado na região, percebe-se a relevância dessa mão 

de obra no mercado de trabalho e é claro a qualificação da mesma. Essa 

qualificação se torna importante pela competitividade do mercado e na qualidade da 

prestação do serviço como podemos observar nas palavras de Robert. J. Martin: 

                                                                                                                                                                                     

3 SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho. 10. ª Ed. São Paulo: MÉTODO, 2009. 

 



“Hospitalidade é a recepção cordial e generosa e o entretenimento de 
hóspedes ou estrangeiros, tanto social como comercialmente. Lendo essa 
definição, pode-se ter a ideia de uma casa aberta e de um anfitrião de 
braços abertos, de um lugar em que as pessoas podem ser cuidadas.” 

 

Assim, o projeto de extensão “Secretária do Lar e Governança” da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE tem por objetivo qualificar 

pessoas para trabalharem em atividades domésticas ou nos meios de hospedagem 

na cidade de Foz do Iguaçu e região.  

Objetivo  

Este trabalho teve como escopo a avaliação das expectativas e a satisfação 

do curso de qualificação “Secretária do Lar e Governança”. 

 

Material e métodos  

Para avaliação das expectativas e a satisfação do curso de aperfeiçoamento 

“Secretária do Lar e Governança” foram coletados dados de fontes primárias e 

secundárias. As fontes secundárias foram advindas de livros, sites da internet, 

legislação e artigos científicos; e as fontes primárias, através de questionários 

aplicados com as integrantes da terceira turma do curso oferecido em 2011.  

As questões abordaram a divulgação do curso, os temas das aulas, a 

expectativa em relação ao curso, a satisfação, se já estavam no mercado de 

trabalho, se o curso facilitou sua colocação neste mercado e sugestões para 

melhoria do curso. 

A amostra foi realizada com todas as alunas da 2.ª etapa e com 4 alunas da 

3.ª etapa do ano de 2011 que compareceram na formatura, data em que foi aplicada 

a pesquisa. Ressalta-se que o curso da 2.ª etapa iniciou-se com 10 participantes e 

finalizou-se com 4 alunas, a 3.ª etapa iniciou-se com 18 alunas e 12 alunas 

concluíram o curso.  

 

Resultados e discussão  

As alunas foram questionadas acerca da divulgação do curso: quatro 

responderam que foi através do PROVOPAR (local onde é realizado o curso), duas 

através dos meios de comunicação (rádio, televisão, internet entre outros) e duas 

através de amigos. Ainda, como sugestão para melhoria do curso, todas as 



participantes do curso disseram que ainda falta divulgação do curso em relação aos 

conteúdos ministrados. 

As áreas do curso de maior importância elegidas pelas alunas podem ser 

visualizadas na Figura 1. A área mais citada foi Governança com 25%, legislação 

trabalhista e currículo e entrevista com 17%, manipulação de alimentos com 13%, 

A&B e cuidado com idosos com 8% e cuidado com crianças, segurança no trabalho 

e economia doméstica com 4%. 
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Figura 1: Temas de maior relevância para as alunas. 
Fonte: Os autores. 

 

Ao serem questionadas se já se encontravam no mercado de trabalho, do 

total de 8 alunas que responderam o questionário, 6 estavam empregadas quando 

começaram o curso, em diversas áreas como: diarista, camareira de hotel, 

cozinheira, zeladora de colégio e vendedoras. No fim dos cursos duas das alunas 

que estavam trabalhando foram afastadas por motivo de saúde, e outra que estava 

sem emprego começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais. As outras 

permaneceram como estavam. 

Por fim, as alunas foram unânimes que o objetivo de ingressarem no curso foi 

adquirir e aprimorar o conhecimento e se preparar para o mercado de trabalho. 

Todas as participantes disseram estar satisfeitas com o curso Secretária do Lar e 

Governança e com o aprendizado adquirido. 

 

Conclusão  



Com a presente amostra, pode-se analisar o curso “Secretária do Lar e 

Governança” e constatar que este está atingindo seus objetivos e atendendo as 

expectativas das participantes. Mesmo com o aumento em 80% constado na 3.ª 

etapa, ainda foi questionado acerca da divulgação, situação que está sendo 

melhorada e já obteve resultados, pois a 1.ª etapa do decorrente ano, obteve 18 

inscrições. 
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Resumo – É notória a grande dificuldade que os alunos do Ensino Médio 

têm com a disciplina de Matemática. Também é notória a grande identificação 

das gerações mais novas com as novas tecnologias, principalmente com o 

computador. Hoje existem “softwares” para as mais diferentes necessidades. 

Um dos “softwares” mais comuns e que pode ser encontrado em qualquer 

computador é o Excel/Visual Basic, programa pertencente ao pacote “Office” da 

empresa Microsoft. O chamado Excel/VBA é uma ferramenta muito poderosa 

para aqueles que a sabem usar; então por que não utilizá-lo no ensino de 

Matemática do Ensino Médio? Neste projeto o software Excel/Visual Basic foi 

apresentado aos alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio La Salle 

de Toledo-PR e o projeto foi desenvolvido no laboratório de informática do 

próprio colégio.  Alguns conteúdos de Matemática foram abordados com a 

utilização do software Excel/VBA e ao final do projeto os alunos desenvolveram 

um programa em Excel/VBA com os conhecimentos adquiridos.   

Palavras-chave: Educação, Excel/VBA, programação. 



 

 

Introdução 

Infelizmente todos os anos os professores de Matemática do Ensino 

Médio se defrontam com a grande dificuldade que é repassar os 

conhecimentos dessa ciência exata aos seus alunos. Parte da dificuldade está 

no fato de que o ensino ocorre basicamente em sala de aula com o uso de 

quadro e giz.  

Em contrapartida à dificuldade dos alunos do Ensino Médio com os 

conteúdos da Matemática, estão a facilidade de uso e a afinidade com que as 

novas gerações têm com o computador. Dessa forma, parece ser interessante 

utilizar essa ferramenta no ensino da Matemática a fim de facilitar a 

transmissão dos conteúdos.  

Um dos “softwares” mais comuns e que pode ser encontrado em 

qualquer computador é o Excel/Visual Basic, programa pertencente ao pacote 

“Office” da empresa Microsoft. O Excel/VBA é uma ferramenta muito poderosa 

e que permite um amplo campo de utilizações para ensino (Oliveira et al.,2009; 

Gómez, 2009). O próprio coordenador deste projeto vem aplicando desde o 

ano de 2009, conforme consta em seus Memoriais de Estágio Probatório, o 

“software” Excel/VBA em todas as suas disciplinas do curso de graduação em 

Engenharia Química da Universidade Estadual do Oeste do Paraná obtendo 

um ótimo retorno por parte dos alunos e verificando um aprendizado mais 

eficaz dos conhecimentos transmitidos.  

 

Objetivos 

O objetivo principal deste projeto era levar aos alunos do ensino médio 

do Colégio La Salle de Toledo-PR o software Excel/VBA como uma ferramenta 

para a consolidação de conteúdos da Matemática. 

 



 

Métodos 

Basicamente foram ministradas aulas no laboratório de informática do 

Colégio La Salle de Toledo-PR para o ensino do “software” Excel/VBA 

utilizando conteúdos da disciplina de Matemática. As aulas ocorriam parte no 

quadro e parte no computador. Utilizou-se um computador para cada aluno e o 

“software” Excel/VBA 2010. 

O projeto teve a duração de dois semestres, com frequência semanal de 

duas horas por semana.  

As aulas eram dinâmicas, sendo que a apresentação de uma 

determinada ferramenta do Excel/VBA ocorria simultaneamente com a 

resolução de um determinado problema proposto.  

Quanto à parte de programação presente no Visual Basic, a forma de 

transmissão do conteúdo de programação (algoritmos) aos alunos também foi 

de forma dinâmica, havendo a apresentação das estruturas de programação à 

medida que se fazia necessária a sua aplicação. 

O projeto foi conduzido com a apresentação das estruturas presentes no 

Excel/VBA por parte do professor na resolução dos problemas propostos e, ao 

final do projeto, foi lançado aos alunos o desafio de gerarem um programa 

específico para uma determinada necessidade. Como desafio, propôs-se aos 

alunos desenvolverem em conjunto um programa em Excel/VBA que fizesse o 

cálculo das notas finais dos alunos de um determinado professor do próprio 

colégio. 

 

Discussão e Resultados 

 Ao longo da realização do projeto verificou-se o grande interesse dos 

alunos participantes no aprendizado da nova ferramenta.  

 A possibilidade de se resolver o problema de diferentes maneiras no 

ambiente computacional deu a possibilidade a cada aluno de dar seu toque 

pessoal na resolução de determinado problema.  



 

 Com o passar das semanas, verificou-se o aumento das possibilidades 

que cada aluno era capaz de fornecer para a resolução de uma determinada 

tarefa. 

 Ao final do projeto, foi lançado como desafio aos alunos a elaboração de 

um programa em Excel/VBA que fizesse o cálculo das notas finais dos alunos 

de um determinado professor do próprio colégio. O desafio foi realizado em 

conjunto pelos alunos. A estrutura do programa gerado está apresentada a 

seguir. A primeira planilha apresentava as informações sobre o programa e 

também servia para a inicialização do programa conforme apresenta a Figura 

1. 

 

Figura 1. Visual de abertura do Programa “Gerenciamento de Notas”. 



 

 

Figura 2. Planilha final do Programa “Gerenciamento de Notas”. 

 

 Além da planilha apresentada na Figura 1, o programa continha mais 

três planilhas destinadas às notas do primeiro semestre, do segundo semestre 

e a última referente ao cálculo das médias finais, das notas do exame e da 

condição final do aluno, aprovado ou reprovado. A Figura 2 apresenta essa 

última planilha. 

 Quanto ao ambiente em Visual Basic, a Figura 3 apresenta parte do 

programa desenvolvido pelos alunos.  



 

 

Figura 3. Parte do código do Programa “Gerenciamento de Notas” realizado em 

Visual Basic. 

 O programa foi testado por um professor do colégio que verificou a boa 

funcionalidade do mesmo, o que foi uma grata satisfação aos alunos 

envolvidos no projeto. 

 Como retorno dos alunos ao projeto proposto, a coordenadora do Ensino 

Médio do Colégio La Salle de Toledo-PR, Profa. Eliane Reichel, enfatizou a 

grande satisfação dos alunos em participarem do projeto e terem a 

possibilidade de obter um conhecimento adicional àqueles que são 

costumeiramente ensinados no Ensino Médio.  

 

Conclusões 

 Neste projeto apresentou-se o “software”Excel/Visual Basic aos alunos 

do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio La Salle de Toledo-PR. O 

“software” foi apresentado através da resolução de problemas propostos. 

 Ao final do projeto, os alunos geraram um programa em Excel/VBA para 

o cálculo das notas finais dos alunos de um determinado professor do próprio 

colégio. O programa mostrou-se bastante funcional e fez uso de muitas das 



 

ferramentas apresentadas durante o projeto, como as macros, “Inputbox”, 

formulários, rotinas, etc. 

 Constatou-se de forma geral o grande interesse que os alunos tiveram 

durante todo o projeto ao tratar de conteúdos da Matemática utilizando a 

ferramenta computacional proposta. 
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Resumo: O processo avaliativo na prática pedagógica sempre foi alvo de 

discussões no meio acadêmico. Tais reflexões almejam encontrar um método 

avaliativo que expresse com maior eficiência o desempenho dos alunos. Nesta 

perspectiva, no presente trabalho elaborou-se um teste diagnóstico com base na 

“Ficha de encaminhamento de Língua Portuguesa”, do Programa Sala de Apoio à 

aprendizagem, disponibilizada pela SEED, com o objetivo de avaliar as dificuldades 

de aprendizagem nos eixos da leitura, da escrita e da oralidade, dos alunos que 

foram encaminhados para o projeto de extensão “Mediação didático-pedagógica: 

dificuldades na escrita de alunos com defasagem de aprendizagem1”. Portanto, será 

apresentado um relato descritivo/reflexivo sobre a elaboração do referido 

instrumento avaliativo.  

 

                                                           
1
 O Projeto de Extensão universitária é coordenado Dra. Carmen Teresinha Baumgärtner 

Letras/UNIOESTE/Cascavel-PR) e pela Dra. Maria Lidia Sica Szymanski  Pedagogia/UNIOESTE/Cascavel/PR), e 
dele participam as acadêmicas Ana Oni Prestes Ferreira Lorense, Emanoela Costa Barreto Pantar, Idelma 
Barbosa da Silva Silveira, Jéssica Carozza de Souza, Patrícia Cristina Capelett, Raquel Jurkevicz e Regina Chaves, 
as quais contribuíram com a elaboração do teste diagnóstico e aplicação do teste piloto.  



Palavras-chave: teste diagnóstico, dificuldades de aprendizagem, língua 

portuguesa. 

 

Introdução 

 

Durante muito tempo, a avaliação foi vista como objeto de intimidação, cujo 

objetivo era manter a disciplina dos alunos em sala de aula. Dessa maneira, perdeu-

se o sentido sobre a importância da aplicação de um instrumento avaliativo no 

processo educativo. 

Segundo documentos oficiais, a avaliação é um processo indispensável na 

prática pedagógica. É ela que permite a reflexão do professor, do aluno, da escola, 

quanto ao desempenho do aluno, por meio do qual pode-se perceber o processo de 

ensino e de aprendizagem. 

De acordo com as DCE (2008), torna-se necessário definir os conteúdos a 

serem trabalhados, os critérios, as estratégias e os instrumentos de avaliação. Além 

disso, os documentos oficiais enfatizam que sejam estabelecidos critérios, visto que 

“são um elemento de grande importância no processo avaliativo, pois articulam 

todas as etapas da ação pedagógica” (DCE, 2008, p. 32). 

Além do mais, o instrumento avaliativo, de acordo com as DCE (2008), deve 

ser variado, a fim de avaliar os processos cognitivos dos alunos. Tem-se que 

considerar também que a atividade avaliativa representa um determinado momento 

e não todo o processo de ensino-aprendizagem, razão pela qual deve ser realizada 

constantemente. 

Portanto, a concepção de avaliação contida em documentos oficiais garante 

que o processo avaliativo deve ser uma ação reflexiva sobre a prática educativa 

envolvendo educadores, escola e alunos, com foco na formação destes.  

 

Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivo relatar o processo de elaboração de um 

instrumento diagnóstico, bem como a aplicação do teste piloto, as adequações 

requeridas pela caracterização do Projeto de Extensão anteriormente explicitado. 

Em tal projeto atende-se alunos de 6ª e 7ª séries, classificados pela escola como 

alunos com dificuldades de aprendizagem. Assim, o atendimento requer que se faça 



um levantamento dos problemas de aprendizagem dos alunos, para que se possa 

realizar o planejamento e execução de atividades, objetivando-se a superação de 

suas condições iniciais. Nesse sentido, o teste diagnóstico é uma das ações do 

Projeto de Extensão. Portanto, o foco deste relato é o processo de construção do 

teste avaliativo. 

 

Métodos 

 

O Projeto de Extensão é articulado a um projeto de pesquisa no qual 

investigam-se dificuldades e defasagens no aprendizado de leitura e de escrita de 

alunos da Educação Básica. A ação extensionista é realizada em uma escola pública 

da cidade de Cascavel-PR. A seleção de alunos foi feita pela escola, que utilizou a 

“Ficha de encaminhamento de Língua Portuguesa”, disponibilizada pela Secretaria 

de Educação do Estado do Paraná (SEED/PR). O Programa Sala de Apoio à 

Aprendizagem, implantado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná 

(SEED), em 2004, objetiva atender às defasagens de aprendizagem, apresentadas 

por alunos de 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, tanto nas disciplinas de Língua 

Portuguesa, quanto de Matemática. O Projeto de Extensão focaliza questões 

relativas à disciplina de Língua Portuguesa, objetivando identificar as dificuldades 

referentes à aquisição dos conteúdos de oralidade, leitura e escrita.  

O teste diagnóstico considerou o contido na “Ficha de encaminhamento de 

Língua Portuguesa”, a qual apresenta três eixos – escrita, leitura e oralidade, os 

quais contemplam vários critérios.  

 

Discussão e Resultados 

 

Como dito anteriormente, o teste diagnóstico pretendeu verificar se os alunos 

encaminhados para a participação no Projeto de Extensão apresentam dificuldades 

na aprendizagem, bem como identificar quais dificuldades de aprendizagem são 

mais recorrentes. 

Dessa maneira, as acadêmicas do grupo de pesquisa e extensão elaboraram 

um teste diagnóstico, aplicado em cada uma das três turmas atendidas, totalizando 

32 alunos, no início e no final das atividades do projeto.  



Ao concluir a elaboração do teste diagnóstico, considerou-se como a primeira 

versão. A fim de avaliar sua qualidade, aplicou-se um teste piloto. A versão piloto do 

teste diagnóstico foi realizada em 4 de março de 2011, para alguns alunos de 6ª 

série, em uma escola, cujo bairro se localiza nas proximidades da Universidade. 

Solicitado pelas pesquisadoras, ficou a cargo das professoras a escolha dos alunos 

para a realização do teste.  

A partir do teste piloto, percebeu-se a necessidade de se adaptar os critérios 

de avaliação apresentados na ficha da SEED às condições e necessidades de 

avaliação que o grupo almejava.  

Como dito anteriormente, a elaboração do teste diagnóstico baseou-se nos 

critérios apresentados em cada eixo da “Ficha de encaminhamento de Língua 

Portuguesa”.  

Cada eixo que compunha o teste contemplou algumas categorias de análise. 

O eixo da escrita avalia aspectos de: clareza e coerência, argumentação, utilização 

adequada de elementos coesivos, adequação à ortografia vigente, utilização 

adequada dos sinais de pontuação e acentuação, uso correto de maiúsculas e 

minúsculas, concordância verbal e nominal e discernimento básico entre a oralidade 

e a escrita. Para contemplar esses critérios avaliativos, elaborou-se uma atividade, a 

qual consistia num pequeno texto, que apresentava uma situação ficcional. Após 

ouvir a leitura do texto, realizada pelo aplicador do teste, o aluno deveria recontar, 

por escrito, o que havia acabado de ouvir e, em seguida, posicionar-se, também por 

escrito, como sujeito da ação, argumentando a atitude que tomaria se estivesse no 

lugar de uma dada personagem do texto. A produção escrita requeria que o aluno 

escrevesse no mínimo 05 linhas, cuja finalidade seria a publicação em um jornal 

local.  

No que se refere ao eixo da leitura, os critérios que serviram como suporte 

para a construção de atividades para o instrumento avaliativo, foram: a) quanto à 

leitura oralizada, lê com fluência? Pronuncia bem as palavras? Lê com ritmo 

adequado? Lê com entonação? Respeita os sinais de pontuação? b) quanto à 

compreensão, reconhece a ideia central do texto? Localiza informações explícitas no 

texto? Percebe informações implícitas no texto? Reconhece os efeitos de sentido do 

uso da linguagem figurada? Identifica a finalidade e os objetivos de textos de 

diferentes gêneros? Interpreta a linguagem não-verbal? Reconhece relações de 

coesão em um texto escrito? Para a avaliação dos cinco primeiros critérios, solicitou-



se aos alunos que lessem um texto voz alta. A leitura foi gravada em áudio, 

compondo o corpus da pesquisa. Após a abordagem da leitura oralizada, os alunos 

teriam de responder, por escrito, questões interpretativas, as quais contemplavam os 

demais aspectos. 

Quanto ao eixo da oralidade, este possui critérios que analisam se o aluno é 

capaz de recontar o que leu ou ouviu, mantendo a sequência na exposição de 

ideias, se tem noções básicas de argumentação, atendendo aos objetivos do texto e 

aos do interlocutor, se faz uso de variedade linguística adequada à situação, se 

observa a concordância verbal, nos casos mais comuns, levando em conta o 

contexto de produção, se observa a concordância nominal, nos casos mais comuns, 

levando em conta o contexto de produção. O eixo da oralidade era analisado a partir 

de uma atividade de reconto de situação ficcional, também utilizada para a avaliação 

da escrita. Depois de ouvir a leitura do pequeno texto, o aluno deveria recontar o que 

ouviu e argumentar a atitude que teria no lugar da personagem da situação. Após o 

teste piloto não se observou nenhuma necessidade de adaptação. 

Para a realização do instrumento diagnóstico, as pesquisadoras elaboraram 

três fichas para facilitar a aplicação e a análise do teste diagnóstico: a do aluno, a do 

aplicador e a de avaliação do aplicador. A ficha do aluno, nomeada “ficha de registro 

de respostas”, solicitava a identificação do aluno, e as respostas das atividades 

referentes ao eixo da escrita e leitura – para o eixo da oralidade, o corpus seria 

composto por meio de uma gravação -. A ficha do aplicador, intitulada “roteiro de 

aplicação”, apresentava o roteiro e os comandos que deveriam ser seguidos, de 

forma igual, pelas extensionistas do projeto, visto que não poderiam apresentar 

encaminhamentos diferentes. Isto se deve ao fato de que, diferentes 

encaminhamentos poderiam afetar o resultado do diagnóstico. E, por fim, a “ficha de 

avaliação do aplicador” contemplava questões de múltipla escolha para que, a partir 

da correção do teste diagnóstico, fosse feito o registro das ocorrências contidas em 

cada teste. 

   

Conclusões 

 

A avalição, assim, deve ser entendida como um instrumento norteador da 

prática educativa. Além disso, o processo avaliativo deve ser contínuo, isto é, deve 



ser realizado durante todo o período de ensino-aprendizagem. Desse modo, avaliar 

permite a reflexão sobre ação da prática pedagógica. 

O professor, reconhecendo a importância desse instrumento educativo, 

refletirá sobre o seu trabalho, pensará sobre as necessidades dos seus alunos para 

assim, adaptar sua prática pedagógica ao que foi diagnosticado.  

Além do mais, sabe-se que as salas de aula apresentam diversidade cultural 

imensurável, logo, unificar um método avaliativo não seria o mais coerente. Sendo 

assim, o processo avaliativo precisa ser aplicado de diferentes formas, buscando 

avaliar o desempeno de cada aluno.  

No entanto, não se deve perder o foco. O objetivo do ensino da Língua 

Portuguesa é ampliar a competência comunicativa. Para isso, documentos oficiais 

apresentam parâmetros que auxiliam o professor. Oralidade, leitura e escrita são 

eixos a serem desenvolvidos. Esses aspectos, por sua vez, devem ser avaliados por 

meio de critérios bem estabelecidos pelo professor.   

Portanto, o ato de avaliar os alunos deve estar coerente com os objetivos da 

escola e da disciplina de Língua Portuguesa, buscando-se a formação de alunos que 

possam atuar criticamente no mundo, compreendendo as relações humanas em 

suas contradições e conflitos (DCE, 2008). É por isto que a utilização de um 

instrumento avaliativo só faz sentido se contribuir para a reflexão da ação da prática 

educativa.  
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Resumo: Este artigo sintetiza as duas principais frentes de ações de trabalhos de 

extensão desenvolvidas através do projeto InfoSocial: cursos de inclusão social e 

atividades em projetos epidemiológicos. Com relação à primeira das frentes, aos 

cursos de inclusão social em andamento tem como público alvo, não exclusivo, 

alunos que participam do Programa de Acesso e de Permanência de Estudantes da 

Rede Pública de Ensino em Universidades Públicas: Um Enfoque à Área de 

Matemática – Primeira Fase e Segunda Fase (PROMAT), que é conduzido por 

docentes e discentes vinculados ao Curso de Matemática da UNIOESTE. As 

atividades em projetos epidemiológicos, dizem respeito a contribuições para a 

melhoria dos sistemas computacionais que estão sendo desenvolvidos, nessa 

temática, notadamente aqueles ligados à Dengue, Influenza e de Trânsito do 

município de Cascavel que visam não apenas viabilizar a vivência de acadêmicos 

em ações envolvendo a Prefeitura Municipal de Cascavel, mas mais a longo prazo, 

através de sistemas computacionais, contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

da população cascavelense. 

 

Palavras chave: Inclusão Sócio Digital, Informática e Matemática, Epidemiologia. 

 



Introdução 

Desde 2007 algumas ações, ainda embrionárias, foram sendo desenvolvidas 

dentro da Unioeste por um grupo, do qual os autores fazem parte, como atividade de 

extensão, tendo como objetivo principal contribuir para a Inclusão Digital. Não há um 

consenso para a definição exata desse termo [1], [2], [3]. Porém, generalizando, se 

refere à democratização do uso das tecnologias, como por exemplo, o computador e 

a internet, procurando melhorar a vida das pessoas. 

Tomando-se essas definições, o principal objetivo de um projeto de Inclusão 

Digital 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. 

Em 2011 e 2012, o público alvo do InfoSocial são alunos que participam do 

Programa de Acesso e de Permanência de Estudantes da Rede Pública de Ensino 

em Universidades Públicas: Um Enfoque à Área de Matemática – Primeira Fase e 

Segunda Fase (PROMAT), que é conduzido por docentes e discentes vinculados ao 

Curso de Matemática da UNIOESTE. 

Para esses alunos o presente projeto pretende contribuir ofertando cursos de 

informática básica e internet, no contraturno das atividades ofertadas pelo PROMAT, 

buscando complementar os aspectos educacionais do PROMAT bem como 

aspectos relacionados à capacitação no uso de softwares para fins de inclusão sócio 

digital. Além disso, tais cursos podem servir como um aspecto importante para 

minimizar a evasão dos alunos do PROMAT, já que é grande a motivação pelo 

estudo da microinformática, considerando-se as exigências sociais, culturais e do 

mercado de trabalho atualmente requeridas. É necessário um adequado domínio de 

noções básicas do uso do computador e de alguns softwares para viabilizar 

interações de vários tipos, sobretudo àquelas relações em que estão envolvidas as 

questões ligadas ao emprego e renda. 

Concomitantemente aos cursos de informática básica e internet previstos, no 

biênio 2011 e 2012, através do InfoSocial objetivou-se viabilizar aos acadêmicos 

participantes a oportunidade de colaborar, através da realização de ações de 

extensão, em projetos de pesquisa em andamento, reforçando as noções de 

indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa. 



Neste contexto, estão sendo realizadas atividades que contribuem em projetos 

de pesquisa em andamento, notadamente aqueles ligados à Dengue, Influenza e de 

Trânsito do município de Cascavel. Pretende-se assim, não apenas viabilizar a 

vivência dos acadêmicos bolsistas com ações envolvendo outros setores da 

comunidade e em particular da Prefeitura Municipal de Cascavel, mas considerando 

que se tratam de acadêmicos vinculados ao curso de Ciência da Computação, 

contribuir para a melhoria dos sistemas computacionais em desenvolvimento nestas 

temáticas. Assim, este artigo sintetiza as duas principais frentes de ações de 

trabalhos de extensão desenvolvidas através do projeto InfoSocial: cursos de 

inclusão digital e atividades em projetos epidemiológicos. 

 

Objetivos  

O objetivo deste trabalho é apresentar as duas principais frentes de ações de 

trabalhos de extensão desenvolvidas através do projeto InfoSocial: 1) cursos de 

inclusão social alunos que participam do Programa de Acesso e de Permanência de 

Estudantes da Rede Pública de Ensino em Universidades Públicas: Um Enfoque à 

Área de Matemática e 2) atividades de apoio a projetos de pesquisa em 

epidemiologia do município de Cascavel. 

 

Métodos 

Os procedimentos metodológicos adotados neste projeto para ambas as 

frentes de trabalho são as seguintes. Com relação aos cursos de inclusão social 

para alunos do PROMAT: 1) Realização de atividades teóricas e práticas com o 

envolvimento dos participantes, docentes e acadêmicos dos Cursos de Ciência da 

Computação e Matemática; 2) Produção/revisão de materiais didáticos como 

apostilas, tutoriais, páginas web, e utilizados procedimentos metodológicos 

adequados a cada atividade a ser desenvolvida; 3) Realização de atividades práticas 

com o computador em laboratório de informática da UNIOESTE; essas atividades 

são acompanhadas, analisadas e avaliadas continuamente. 

Com relação à integração com projetos de pesquisa sobre Dengue, Influenza e 

Trânsito do município de Cascavel está sendo elaborado um georreferenciamento 

do mapa do município de Cascavel. Pretende-se utilizar estes dados para auxiliar 



nos procedimentos do modelo matemático usado no projeto da dengue, e para o 

posicionamento dos acidentes automobilísticos no projeto do trânsito. 

 

Discussão e Resultados  

Com relação aos cursos de inclusão social, foi ministrado o curso de LaTeX 

para acadêmicos do curso de matemática que estão elaborando o material didático e 

são os responsáveis por ministrar os cursos oferecidos no PROMAT. No curso 

compareceram quatorze alunos. 

Foram abordados os tópicos básicos do LaTeX, como: O que é LaTeX, 

Diferença entre LaTeX e editores WYSIWYG (“What You See Is What You Get” – O 

que você vê é o que você tem), Instalação e Configuração, Edição básica de texto 

em LaTeX, Ambientes do LaTeX.  

Desde o início do projeto InfoSocial, diversos foram os materiais didáticos 

desenvolvidos, dentre eles destacam-se as seguintes apostilas: Introdução a Internet 

(Apostila 1 - 27 páginas, Apostila 2 – 26 páginas), Moodle (25 páginas), Broffice 

Writer (Parte 1 - 21 páginas; Parte 2 - 20 páginas), Broffice Calc (30 páginas) 

Broffice Impress (18 páginas), Openmath (19 páginas), Debut Video Capture (22 

páginas), Gimp (35 páginas), Google Sites (24 páginas), Máxima (426 páginas), 

LaTeX (212 páginas). O material desenvolvido está sendo estudado, revisado, e se 

necessário será adequado para os cursos a serem oferecidos. 

O site do InfoSocial IV (www.inf.unioeste.br/~infosocial) está sendo atualizado 

constantemente. Também foi feita uma renovação no site do Grupo de Matemática e 

Computação aplicada (GMCA). Ele contém links para os sites e resumos de outros 

projetos desenvolvidos com a participação da orientadora e colaboradores também 

do InfoSocial. Foram adicionados links para os projetos de pesquisas que ainda não 

tinham sido colocados no site (como o SIGETRANS e SIGDengue). 

http://www.inf.unioeste.br/~infosocial


 

Imagem 1 – Site do InfoSocial. 

A colaboração com os projetos, até o momento, têm se focado no 

georreferenciamento da vizinhança de quadras do mapa de todo o município de 

Cascavel. Para que funcione, são feitas verificações manuais de quais quadras são 

vizinhas, como na tabela 1. No mapa, usam-se as seguintes variáveis para cada 

quadra: Localidade, Bairro, Sub-Localidade, Tag (número da quadra), ou seja, 

seguiria o modelo abaixo: 

Tabela 1 – Modelo do georreferenciamento. 

 

Onde no exemplo, estaria georreferenciada a quadra com Tag 1, que está no 

local 1, dentro do bairro 1, na sublocalidade (ou loteamento) 1, tem como vizinhos: 

Quadra com Tag 2, no local 1, dentro do bairro 1 e sub localidade (loteamento) 1; 

Quadra com Tag 3, no local 1, dentro do bairro 1 e sub localidade (loteamento) 1, 

etc. 

Bairros já mapeados: Parque Verde, Recanto Tropical, Coqueiral, Santa Cruz, 

Esmeralda, Santo Onofre, Alto Alegre, Pioneiros Catarinenses, Guarujá, Santos 

Dumont, 14 de Novembro, Neva, Parque São Paulo, Santa Felicidade, Universitário, 

Local: 1 Vizinho1 Vizinho 2 Vizinho 3 

Bairro SubL Tag Loc Bairro SubL Tag Loc Bairro SubL Tag Loc Bairro SubL Tag 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 4 

1 1 1 1 1 2 3         

               



Maria Luiza, Centro, Cascavel Velho, Região do Lago, Pacaembú, São Cristóvão, 

Cataratas, Morumbi, Períolo, Brasília e Floresta. 

 

Conclusões 

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), ao longo de sua história, 

tem se tornado cada vez mais permeável e sensível às demandas da sociedade. O 

papel da universidade passa a ser estratégico, tanto para balizar de forma crítica o 

processo de integração universidade e sociedade, quanto para apoiar processos 

educativos multidisciplinares voltados para questões sociais, visando alcance de 

metas que contribuam, efetivamente, para a melhoria da qualidade de vida e na 

ampliação de possibilidades de emprego e renda, especialmente para essas 

populações menos favorecidas. 

É neste contexto que se insere o Projeto InfoSocial cujo objetivo visa não só a 

integração nos projetos de pesquisa (que integra o aluno participante do projeto de 

extensão, à outra área de projetos, a área de pesquisa), mas também a Inclusão 

Digital com interesse na capacitação no uso instrumental da informática do seu 

publico alvo. Este trabalho não é realizado com a intenção de preparar indivíduos 

diretamente para o mercado de trabalho, mas, de certo modo, promover o 

desenvolvimento pessoal dos participantes, e a permanência dos alunos do 

PROMAT tanto na escola, quanto no projeto (PROMAT). 
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RESUMO 

A Educação Física envolve o conhecimento sobre a cultura corporal, na Educação 
sistemática e na assistemática, assim, esse saber também precisa se materializar no tempo livre dos 
alunos. Portanto, os profissionais desta área, são responsáveis direta ou indiretamente pela 
motivação, promoção e orientação de atividades motoras recreativas no tempo livre no âmbito escolar 
ou fora dele, promovendo a educação para e pelo lazer contribuindo assim para a formação humana. 
Neste sentido, e tendo como referencial teórico metodológico a Pedagogia da cooperação, mais 
especificamente os jogos cooperativos, o objetivo geral do Projeto é organizar programas de Lazer, 
com caráter motor e recreativo, para as crianças e familiares das Escolas Municipais, através de 
ações e reflexões, valorizando todos os elementos da cultura, atendendo a realidade, interesses e 
necessidades de cada contexto. As ações desenvolvidas constam de grupos de trabalho e estudos, 
inserção na Escola e produção e publicação de artigos. Espera-se com este projeto dar subsídios aos 
acadêmicos, com as fundamentações necessárias para uma práxis que possa gerar uma 
transformação social, com vistas a promover comportamentos e valores baseados na cooperação e 
na inclusão (para todos), além de contribuir para a formação desses valores e atitudes nas crianças 
participantes do Projeto.  
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INTRODUÇÃO 

Na sociedade moderna, mais especificamente na cultura ocidental, dominada 

pelo capitalismo, os Jogos Cooperativos surgiram diante da preocupação com a 

excessiva valorização dada ao individualismo e à competição exacerbada. Neste 

contexto, considerada como um valor natural e normal na sociedade humana, a 

competição tem sido adotada como uma regra em praticamente todos os setores da 

vida social. Com o intuito de inibir o incentivo à competição, os Jogos Cooperativos 

foram criados tendo o objetivo de promover a auto-estima, juntamente com o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas. E muito deles são 

orientados para a prevenção de problemas sociais antes de se tornarem reais 

(BROTTO, 2001). 

Entendemos que a área da Educação Física é o espaço ideal para a 

realização de brincadeiras e jogos, neste sentido, acredita-se que o papel do 

professor é o de promover valores e atitudes cooperativas, fazendo com que estes 

sejam transformados em uma práxis e ética permanente. Portanto, o referencial 

teórico-metodológico proposto para este Projeto será pautado nas abordagens 

pedagógicas (pedagogia da cooperação) orientadas para este fim.  

Batista (2006) afirma que os Jogos cooperativos se difundiram no país com 

diversos acontecimentos, entre criação de projetos, eventos, e vêm alcançando 

considerável divulgação marcando presença em currículos, cursos de graduação, 

tema em trabalhos acadêmicos, principalmente na Educação Física escolar. 

Uma das justificativas para a realização deste projeto, é que a Educação 

Física envolve o conhecimento sobre a cultura corporal, na Educação sistemática e 

na assistemática, assim, esse saber também precisa se materializar no tempo livre 

dos alunos. Portanto, os profissionais desta área, são responsáveis direta ou 

indiretamente pela motivação, promoção e orientação de atividades motoras 

recreativas no tempo livre, promovendo a educação para e pelo lazer, contribuindo 

assim para a formação humana. 

 Conforme o dicionário Aurélio, formação refere-se a formar. Processo ou 

conjunto de ações ou de procedimentos que dão forma. No caso dos seres humanos 

pode-se e, julgamos que se deva, falar em dar-se uma forma no conjunto das 

relações humanas. 

Conforme MATURANA & REZEPKA (2000, p.11): “Formação humana tem a 

ver com o desenvolvimento da criança como pessoa capaz de ser co-criadora com 



outros de um espaço humano de convivência social desejável.” Os autores 

ressaltam que na formação humana “a principal atitude do professor deve ser de 

ensinar e vivenciar os valores humanos, criando atividades onde o aluno tenha 

oportunidade de experienciar a cooperação, a responsabilidade, a amizade, a 

solidariedade, o respeito a si e aos demais”. 

Segundo SOLER (2008, p.18) “falar em cooperação é falar em aceitação, 

ajuda mútua, divertimento, prazer, qualidade de vida, enfim criar possibilidades de 

mudanças”. A capacidade de compreender e adotar formas de ajuda mutua, ajudam 

a combater qualquer tipo de discriminação e permitem criar consciência sobre as 

naturais limitações individuais (CIVITATE, 2003). 

Neste sentido o objetivo geral do Projeto é organizar programas de Lazer, 

com caráter motor e recreativo, para as crianças e familiares das Escolas 

Municipais, através de ações e reflexões, valorizando todos os elementos da cultura, 

atendendo a realidade, interesses e necessidades de cada contexto, tendo como 

referencial a Pedagogia da Cooperação. 

Além desse objetivo geral, pretendemos também com este projeto 

proporcionar experiência didático-pedagógica aos acadêmicos do curso de 

Educação Física, aproximando-os da realidade profissional; promover a integração 

entre o Ensino Fundamental e o Superior; subsidiar os acadêmicos com as 

fundamentações necessárias para uma práxis que possa gerar uma transformação 

social com vistas a promover comportamentos e valores baseados na cooperação e 

na inclusão (para todos); contribuir para o desenvolvimento/formação das crianças 

entre 05 a 12 anos de idade, especialmente em relação a atitudes cooperativas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Este Projeto de Extensão está vinculado ao Projeto de ensino, do curso 

Educação Física – Licenciatura, que faz parte do Programa de Iniciação à Docência 

(PIBID) do MEC/CAPES. Está sendo desenvolvido inicialmente em duas Escolas 

Municipais de Marechal Cândido Rondon e tem como meta envolver em média 500 

(quinhentos) alunos de 05 a 12 anos. O projeto teve início em setembro de 2011 e 

conta com uma equipe de trabalho composta por quatro professores e doze 

acadêmicos do curso de Educação Física – Licenciatura da Unioeste e dois 

professores de Educação Física das escolas municipais participantes.  



As ações desenvolvidas estão divididas em três grandes grupos: grupos de 

trabalho e estudos, inserção na Escola e produção e publicação de artigos.  

Os Grupos de Trabalho e Estudos tem por objetivo realizar reuniões com 

a direção, equipe pedagógica e professores das Escolas; planejamento, 

organização, orientação das atividades previstas no projeto; avaliação da proposta; 

reuniões de estudo semanais (04 horas), dando subsídios teóricos para os 

acadêmicos. 

A Inserção na Escola tem previsão de realizar projetos extraclasse com 

atividades no contra turno dos alunos, valorizando todos os elementos da cultura 

motora, a partir de pesquisa e atividades práticas, atendendo a realidade, interesses 

e necessidades de cada Escola. Essas atividades são ministradas pelos acadêmicos 

e supervisionadas pelos coordenadores do Projeto e auxiliados pelos professores 

das Escolas. Está previsto também o auxílio na organização e participação dos 

eventos comemorativos, como por exemplo, festa junina, 7 de setembro, dia da 

criança, realizados pelas Escolas envolvidas. Outra atividade, de grande porte, é o 

auxílio na organização e participação do Festival de Jogos Infantis, evento 

tradicionalmente realizado, com o envolvimento de todos os alunos das Escolas de 

Ensino fundamental - anos iniciais, promovido pela Secretaria Municipal de 

Educação em parceria com o curso de Educação Física da Unioeste. Vale salientar 

que este evento acontece todos os anos, há mais de trinta anos, tem a participação 

de alunos de todas as Escolas Públicas e Privadas do Ensino Fundamental, séries 

iniciais, do município, totalizando em torno de 3500 crianças. 

Para o grupo produção e publicação de artigos estão previstas as 

participações em eventos científicos, bem como uma coletânea de jogos e 

brincadeiras cooperativas, experimentadas e aprovadas pelas crianças do Projeto.  

 

RESULTADOS PARCIAIS 

 

No ano de 2011 foram realizadas reuniões com as direções das escolas 

municipais, esse contato teve por objetivo explicar o projeto e planejar as ações que 

iriam acontecer durante o período de vigência do mesmo.    

Para lançamento do Projeto, junto às crianças, foi realizado um evento, em 

comemoração ao dia da criança nas duas escolas em que o projeto é desenvolvido. 

Da mesma forma no encerramento do ano letivo. Participaram dessas duas ações, 



aproximadamente 250 crianças em cada escola, totalizando assim, em 500 crianças 

atendidas em cada evento. As atividades desenvolvidas enfatizaram a questão da 

cooperação através de gincanas, caça ao tesouro, atividades motoras recreativas e 

lúdicas.  

Para que as atividades de contra turno, previstas no projeto, fossem 

adequadas aos alunos participantes e as necessidades reais de cada contexto (as 

escolas), foi realizado um diagnóstico junto aos pais e às crianças para identificar o 

interesse em participar e as preferências em relação às atividades. 

Os resultados apontados na análise dos dados, em relação às brincadeiras 

que os discentes gostariam que fossem realizadas durante o projeto, na Escola 01, 

constatou-se que 17,2 % dos participantes gostariam de atividades relacionadas à 

ginástica; 15,6 % preferem brincadeiras de artes; 14,4 % optaram por jogos; 13,5 % 

escolheram atividades relacionadas à capoeira; 11,4 % prefeririam jogos de mesa; 

9,2 % preferiram participar de danças; 9 % gostariam de realizar brincadeiras sobre 

teatro; 8,4 % optaram construir brinquedos e 1,3 % dos participantes da pesquisa 

gostariam de participar de outras atividades. 

Já em relação às atividades a serem realizadas na Escola 02, os resultados 

do diagnóstico apontaram que 14,2 % dos participantes escolheram atividades 

relacionadas à ginástica; 14,4 % escolheram brincadeiras de artes; 16,7 % optaram 

por jogos; 11,2 % escolheram atividades relacionadas à capoeira; 9,5 % prefeririam 

jogos de mesa; 9,4 % preferiram participar de danças; 6,8 % gostariam de realizar 

brincadeiras sobre teatro; 9,5 % optaram construir brinquedos e 1,8 % dos 

participantes da pesquisa gostariam de participar de outras atividades. 

 A partir do diagnóstico realizado foram definidos os conteúdos para a 

intervenção, sendo eles: Ginástica, Jogos, Brincadeiras de Artes e Capoeira. Desta 

forma, são realizados planejamentos semanais pelos acadêmicos em conjunto com 

os professores supervisores, a partir de um cronograma anual que contempla os 

conteúdos elencados. A inserção nas escolas está ocorrendo desde início do mês 

de março. 

Na Escola 01 estão participando do projeto aproximadamente 150 crianças, e 

na Escola 02 em torno de 50 crianças, subdivididos em horários no contra turno 

escolar de cada um.  

Em 2012 será realizada mais uma edição dos Jogos Infantis do Município de 

Marechal Cândido Rondon, no período de 21 a 29 de maio. Este evento é realizado 



pela Secretaria Municipal de Educação do município e neste ano foi firmada 

novamente a parceria com o Colegiado do Curso de Educação Física da 

UNIOESTE. Desta forma ficou estabelecido que os acadêmicos e professores 

participantes do projeto são os responsáveis pela organização e planejamento das 

atividades dos 4º e 5º anos. Participarão do evento aproximadamente 3.500 

crianças, entre 5 a 12 anos das escolas públicas e privadas do município de 

Marechal Cândido Rondon. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas etapas ainda serão realizadas pela equipe deste Projeto, porém, a 

partir dos resultados parciais apresentados, acredita-se que já houve a ampliação do 

relacionamento entre a Unioeste e as escolas de Educação Básica da rede pública 

Municipal. Essa aproximação é visível, por um lado pela inserção dos acadêmicos 

na rede pública de educação, aproximando-os do cotidiano escolar e 

conscientizando-os da responsabilidade e relevância social da carreira docente e por 

outro, oportunizando crianças e familiares a usufruírem o espaço escolar, como 

espaço de lazer, através de ações planejadas e organizadas de acordo com a 

cultura e interesses de cada comunidade escolar.  

Acreditamos também, que aliando atividades de Ensino e de Pesquisa aos 

Projetos de extensão, estamos contribuindo, de forma significativa para formação 

acadêmica dos envolvidos no Projeto. A oportunidade de articular teoria e prática de 

forma contextualizada, significativa e reflexiva, possibilita uma formação mais 

completa.  
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Rodrigo Boucinha da Silva 
Área Temática: Educação 
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O autismo é uma síndrome com suas causas ainda indefinidas, e que intriga a co-
munidade médica. Geralmente quando se descreve um autista em poucas palavras 
se diz que ele vive em seu próprio mundo. Léo Kanner descreveu pela primeira vez 
essa síndrome em 1943 e sua descrição é utilizada até hoje. Atinge 3 áreas do de-
senvolvimento humano: comunicação e linguagem, interação social e comportamen-
to repetitivo. Desde bebê a criança já pode apresentar características autísticas e 
tão logo é diagnosticada a síndrome mais cedo pode se iniciar uma intervenção pe-
dagógica.  
Existem diversos métodos para a intervenção pedagógica de crianças com autismo 
onde posso citar os mais conhecidos, TEACCH, ABA e SON RISE, os dois primeiros 
já bem conhecidos, e esse último está no Brasil a poucos anos, e mesmo assim já 
se apresenta como um dos mais eficazes com resultados muito superiores aos mé-
todos citados anteriormente. Enquanto os métodos anteriores focalizam as caracte-
rísticas dos autistas, modificando comportamentos, o Son Rise é focado na criança, 
que procura desenvolver a confiança na pessoa que está tentando se aproximar de-
la. 
Com aproximadamente 4 (quatro) anos de atendimento intensivo, podemos dizer 
que a criança do Son Rise (aquela que é atendida pelo programa) sai do quadro au-
tístico, podendo levar uma vida normal, frequentar uma escola, uma universidade, e 
seus sinais da época de autista ficam apenas na sua mémoria. 
 
Palavras chave: Son Rise, Autismo, Métodos de Intervenção 
 
Contato: (45) 9946-7653 
Email: sombrafoz2004@hotmail.com 
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 

 
RESUMO 

Neste artigo apresentaremos o projeto “Superando as Dificuldades no Processo de 
Ensino e Aprendizagem da Matemática Básica através da Integração entre os 
Diferentes Níveis de Ensino” que tem como meta integrar os diferentes níveis e 
modalidades de ensino: superior, médio e primeiros anos da educação básica, 
buscando com isto uma melhora na qualidade de ensino de todos esses níveis. Este 
projeto pretende atuar junto aos professores do ensino fundamental (1º. e 2º. 
Ciclos), junto aos alunos do magistério – primeiros difusores do conhecimento 
matemático – e, também, junto a alguns alunos do curso de Licenciatura em 
Matemática através da investigação de questões relacionadas ao ensino de 
matemática (discussões conceituais, produção de materiais didáticos e 
desenvolvimento de oficinas). Com isso procuramos compreender as dificuldades 
específicas que cada nível apresenta para propor ações que solucionem alguns 
destes problemas. 

 
Palavras-chave: Lúdico; Formação de Professores; Educação Matemática. 
 

INTRODUÇÃO 
                                                 
1
 Bolsistas do C&T – FPTI/BR (Programa Ciência e Tecnologia – Fundação Parque Tecnológico de 

Itaipu/Brasil). 
2
 Docentes do curso de Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus de Foz do Iguaçu. 
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 A preocupação com a melhoria do ensino e da aprendizagem em Matemática 

é algo tratado com grande ênfase tanto em cursos de graduação como nos cursos 

de pós-graduação. Em comum a estes níveis está a busca de didáticas e 

metodologias mais adequadas a cada realidade.  

O projeto “Superando as Dificuldades no Processo de Ensino e Aprendizagem 

da Matemática Básica através da Integração entre os Diferentes Níveis de Ensino” 

tem como meta integrar os diferentes níveis e modalidades de ensino: superior, 

médio e primeiros anos da educação básica, na tentativa de implantar uma melhora 

na qualidade de ensino de todos esses níveis e, também, para estabelecer uma 

integração entre a educação dos primeiros anos do ensino básico, do ensino médio 

e do superior tenha uma integração. Assim, o projeto busca alternativas 

metodológicas para uma melhoria na qualidade desses níveis.  

Com uma preocupação inicial voltada para a formação matemática dos alunos 

que frequentam cursos de magistério procuramos criar um elo entre o colégio que 

forma professores para as séries iniciais e a universidade, com o objetivo de auxiliar 

esses profissionais durante sua formação e, consequentemente, melhorar o ensino 

da matemática nos primeiros ciclos. Vamos atuar junto aos professores do ensino 

fundamental (1º. e 2º. Ciclos) do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (município 

de Foz do Iguaçu), junto aos seus alunos do magistério e, também, junto a um grupo 

de alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Com isso procuramos 

compreender as dificuldades específicas que cada nível apresenta e, por fim, propor 

ações que solucionem alguns destes problemas. 

O projeto é formado por cinco acadêmicos bolsistas do curso de Licenciatura 

em Matemática da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, três docentes da mesma 

universidade, sendo dois do curso de Matemática e um da Pedagogia. Esse grupo 

sempre busca criar atividades sobre: números e operações, grandezas e medidas, 

espaço e forma, tratamento da informação e os temas transversais.  

Esse trabalho permite não apenas contribuir para a formação dos alunos do 

ensino médio (magistério) como também para a formação dos acadêmicos 

envolvidos no projeto, pois incentiva a troca de experiências entre os diferentes 

níveis de ensino, permite refletir sobre os obstáculos do ensino da matemática, além 

de aproximar os acadêmicos com o seu futuro ambiente de trabalho, além de 

incentivar o ingresso aos cursos superiores de licenciatura. 

 



OBJETIVOS 

Integrar pesquisa, ensino e extensão através do trabalho colaborativo entre 

docentes do ensino superior, professores da rede estadual, discentes e alunos do 

ensino médio da rede estadual modalidade magistério. 

Refletir sobre o conhecimento matemático em seus diferentes níveis de 

ensino, através da construção e reconstrução de materiais didáticos para o ensino 

da Matemática. 

Aguçar o espírito científico dos alunos através de uma exposição das 

pesquisas e/ou materiais que serão desenvolvidos. 

 

METODOLOGIA 

No que tange as dificuldades enfrentadas pelos alunos o ensino de 

matemática se apresenta como um desafio a ser enfrentado. Faz parte do 'senso 

comum' ouvirmos que um dos grandes problemas no ensino de matemática é a 

dificuldade em relação aos chamados 'pré-requisitos', ou seja, conhecimentos 

anteriores que fazem parte da construção do conhecimento matemático. 

Para enfrentar alguns destes problemas, no ano de 2011 desenvolvemos um 

trabalho investigativo, em parceria com o Parque Tecnológico – Ciência e 

Tecnologia (C&T – Educação), que levantou as principais dificuldades e problemas 

relacionados ao ensino e aprendizagem da matemática no curso de magistério do 

colégio Barão do Rio Branco. A escolha da escola está relacionada à formação 

continuada de futuros licenciados, ou seja,  é de nosso interesse que estes alunos 

sintam-se suficientemente preparados para introduzir os primeiros conceitos 

matemáticos,isto é, para realizar a alfabetização matemática. 

Em vista da importância desta tarefa e, considerando os dados obtidos no ano 

anterior, o presente projeto pretende estabelecer um diálogo entre os diferentes 

níveis de ensino: superior, médio e primeiros anos do ensino fundamental, 

analisando informações e compreendendo as dificuldades específicas que cada 

nível apresenta e, por fim, propondo ações que solucionem tais problemas.  

Através de reuniões semanais o grupo realiza discussões de textos de 

diversos autores que giram em torno da formação de profissionais voltados ao 

ensino da matemática, e posteriormente desenvolve atividades didático/pedagógicas 

que visam auxiliar estes futuros professores das séries iniciais.  



Norteados pelas sugestões dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), 

atividades são criadas e recriadas com base nos temas por eles citados.  

Ao tratarmos de espaço e forma, estaremos nos voltando à geometria e suas 

características. As formas estão em todos os lugares, fazendo com que seu estudo 

esteja presente nos currículos escolares. A geometria faz parte do cotidiano das 

pessoas. Está presente na natureza, nas construções, nos objetos que são 

utilizados. Assim, a escola deve proporcionar às crianças o acesso a esse 

conhecimento.  

Segundo os PCN’s, o pensamento geométrico desenvolve-se inicialmente 

pela visualização: as crianças conhecem o espaço como algo que existe ao redor 

delas. As figuras geométricas são reconhecidas por suas formas, por sua aparência 

física, em sua totalidade, e não por suas partes ou propriedades. 

Ao serem trabalhados conceitos geométricos na escola, a criança poderá 

relacioná-los com os objetos à sua volta, facilitando a aprendizagem.  

Ao focarmos no tema grandezas e medidas, quase que imediatamente 

estamos nos remetendo a assuntos ligados ao nosso dia a dia e consequentemente 

de nossos alunos. É, portanto, de fundamental importância trabalhar com atividades 

matemáticas que abranjam conteúdos como: dinheiro, pesos, medidas, valores, 

capacidade, temperatura, etc. Assim como apontam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s): 

 
Este bloco caracteriza-se por sua forte relevância social devido a seu 
caráter prático e utilitário, e pela possibilidade de variadas conexões 
com outras áreas do conhecimento. Na vida em sociedade, as 
grandezas e as medidas estão presentes em quase todas as 
atividades realizadas. Desse modo, desempenham papel importante 
no currículo, pois mostram claramente ao aluno a utilidade do 
conhecimento matemático no cotidiano. (BRASIL, pg 51, 1998). 

 
O aluno quando ingressa na educação formal já traz consigo ideias de medida 

e noções de espaço. Desta forma, é papel do professor estimulá-lo a construir mais 

ferramentas que propiciem seu desenvolvimento. É com esta proposta que estamos 

trabalhando com sugestões de atividades envolvendo grandezas e medidas. 

Ao citarmos os temas transversais, falamos sobre conceitos de cidadania e 

questões sociais. Este tema já é discutido a algum tempo em outras disciplinas 

como ciências sociais, porém sua aplicabilidade na disciplina de Matemática é viável 

e traz consigo um grande desenvolvimento da aprendizagem.  



Este tema abarca os seguintes tópicos: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Baseados novamente nos PCN’s, e em 

trabalhos já realizados, incluímos esse tema tão importante em nossas atividades 

tendo em vista que devemos trabalhar sempre com cautela e cuidado com as 

particularidades de cada indivíduo. 

Em relação ao conteúdo tratamento da informação, no ensino médio são 

vistos: análise combinatória, binômio de Newton, probabilidade, matemática 

financeira e a estatística. Segundo os PCN’s, esse bloco contribui para o 

desenvolvimento de condições de leitura crítica dos fatos ocorridos na sociedade e 

para interpretação de tabelas e gráficos que, de modo geral, são usados para 

apresentar ou descrever informações. 

Quando observamos o ensino nos 1º e 2º ciclos percebemos que ao 

tratamento da informação estão ligados tópicos sobre interpretação de gráficos 

(principalmente de barras), problemas – elementares – de probabilidade e 

estatística, com o intuito de introduzir conceitos de estimativa e análise de erros. 

Reforçando a importância deste tema, Lopes (1999) “A formação básica em 

Estatística e Probabilidade torna-se indispensável ao cidadão nos dias de hoje e em 

tempos futuros. Ao ensino da Matemática fica o compromisso de não só ensinar o 

domínio dos números, mas também a organização de dados e leitura de gráficos”. 

 
DISCUSSÃO E RESULTADOS 

O embasamento teórico realizado por nós durante os primeiros meses de 

projeto nos propiciou descobrir um campo amplo de atividades a se desenvolver. 

Inicialmente nos voltamos para os eixos norteadores sugeridos pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de Matemática. Cada membro 

do projeto responsabilizou-se por um dos conteúdos, porém as reuniões realizadas 

semanalmente possibilitaram a troca de experiências e opiniões que envolviam o 

trabalho de todos em prol dos cinco eixos. 

Durante as reuniões nossas atividades eram aplicadas com todo o grupo 

gerando uma discussão sobre os assuntos abordados e sendo realizadas as 

correções posteriormente.  Ao final, as melhores atividades são escolhidas para a 

confecção e futura aplicação em mini-cursos que serão realizados (ainda este ano) 

junto aos estudantes do magistério. 



Desenvolvendo em conjunto as atividades, nos inserimos em um cenário que 

vem de encontro com o nosso futuro ambiente de trabalho. Além disso, com base 

em questionários aplicados junto ao Colégio Estadual Barão do Rio Branco, para o 

magistério, foi possível estabelecer prioridades com relação os conteúdos que 

deveríamos explorar dentro de cada eixo. 

 

CONCLUSÕES 

Após a aplicação de questionários nos quatros anos do magistério verificamos 

uma situação conflitante. Em sua maioria os alunos cursam o magistério por pressão 

dos pais e não pretendem exercer o magistério. Este fato se torna mais agravante 

nas séries finais, onde há mais dúvidas sobre o caminho a seguir. O que ocorre é 

que muitos destes profissionais acabam por exercer a função sem a devida reflexão 

a respeito da importância da sua profissão. 

Ao irmos ao colégio nos deparamos também com a questão da metodologia 

do ensino da Matemática. Este fato é explicitado ao analisarmos as respostas de 

alunos quando questionados sobre o perfil ideal do professor de Matemática. Em 

geral, responderam que a solução para os problemas que ocorrem durante o 

processo de ensino e aprendizagem da matemática se restringem a um professor 

com o domínio do conteúdo a ser trabalhado. 

Isto evidencia a necessidade de se reforçar alguns aspectos do ensino e da 

aprendizagem da matemática para os alunos do magistério, uma vez que cabe a 

eles o primeiro contato dos estudantes com a matemática formal. 

Esperamos, ainda, que ao explorarmos questões da matemática a partir da 

reflexão e construção de materiais pedagógicos e suas relações com o ensino 

possamos levar a uma visão global da própria Matemática. E que a troca de 

experiências entre os distintos níveis de ensino permita uma reflexão sobre os 

desafios da educação nacional no que tange ao ensino de matemática, além de 

aproximar os acadêmicos de matemática com o seu futuro ambiente de trabalho, 

promovendo troca de experiências. 
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RESUMO: 
As pessoas nunca deixam de aprender, mesmo aquelas que deixaram seus estudos 
quando jovens. A ausência da educação escolar representa uma grande lacuna para o 
indivíduo e uma perda enorme para a cidadania. Hoje, isso pode ser contornado 
devido a existir um nível de ensino que se dispõe a trabalhar com essas pessoas que 
interromperam sua atividade escolar, sendo conhecido como Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Na esteira das mudanças relativas à educação, na sociedade atual 
encontra-se num processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 
especiais no espaço regular de ensino. No ano de 2010, o Colégio Estadual Duque de 
Caxias, único no município de Corbélia a ofertar a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) – Fase II e Ensino Médio deparou-se com a seguinte demanda: um jovem surdo 
solicitando matrícula. Diante às incertezas ficou configurado uma das barreiras na 
educação dos surdos, constatado pelo despreparo no momento de atendimento. A 
língua de sinais como uma primeira língua, é essencial para que o surdo, vendo-se a 
si mesmo, possa enxergar o outro, o ouvinte e, enxergando o outro, possa adentrar no 
mundo da linguagem escrita desse, de forma mais apropriada. A língua de sinais 
pode, assim, ser representada como a porta de entrada que dará acesso ao 
entendimento da cultura de um grupo, da cultura surda. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Linguagem, Surdos. 
 
franciellykoelln@yahoo.com, rosanek20@hotmail.com 



 
COMO MELHORAR APRESENTAÇÕES DE SLIDES COM O  MICROSOFT 

POWERPOINT 
 

Claudia Brandelero Rizzi (Coordenador/responsável), Rogério Luís Rizzi 
(professor colaborador), Natal Pereira Júnior (acadêmico). 

 
Área Temática: 04 – Educação 

Modalidade de apresentação: Oficina 
 

PALAVRAS-CHAVE: Informática, PowerPoint, Apresentação de Slides. 
 
RESUMO: O Microsoft PowerPoint é um software para criação, edição e exibição 
de apresentações cujo objetivo é, geralmente, informar sobre um determinado 
tema. Nessas apresentações pode-se usar imagens, sons, textos e vídeos, que 
podem ser animados de diferentes maneiras. É um software bastante utilizado por 
professores e alunos como ferramenta de auxílio durante a apresentação de 
conteúdos e trabalhos acadêmicos. Porém, nem todos os usuários conseguem 
utiliz o PowerPoint de uma forma efetiva, fazendo com que as apresentações 
desenvolvidas fiquem adequadas ao objetivo. Em alguns casos, elas não 
exploram o potencial oferecido pelo software; em outros casos, elas ficam 
atrativas demais o que normalmente distrai o público alvo da apresentação. A 
oficina proposta será realizada em um laboratório de informática da Unioeste, para 
um público máximo de 20 participantes, terá duração de duas horas, e tem como 
objetivo apresentar aos participantes, noções sobre como utilizar os recursos do 
Microsoft PowerPoint de uma maneira efetiva, de modo a produzir apresentações 
de “qualidade e criativas”. O público alvo são pessoas interessadas no assunto e 
que tenham alguma experiência no uso do computador. O curso faz parte de 
várias iniciativas realizadas através do projeto "Uma Contribuição à Promoção da 
Inclusão Social pelo Uso Instrumental da Informática Básica e Internet 
(InfoSocial)", que tem como objetivo prioritário oferecer cursos de inclusão social e 
digital, para comunidades interessadas, discutindo sobre como o computador e a 
internet podem ser utilizados visando à melhoria ou aquisição de emprego e 
renda, inserção social, lazer e cidadania. 
 
FORMAS DE CONTATO: www.inf.unioeste.br/~infosocial, 
claudia.rizzi@unioeste.br, 3220-3191, Rua Universitária, 2069, Colegiado de 
Ciência da Computação. 
 

http://www.inf.unioeste.br/~infosocial


 

CONDIÇÕES DE LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO 

Alexandre Klock Ernzen, Angelo Eduardo da Silva 

 

Área temática: Educação 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

Resumo: O projeto de extensão “Condições de Legitimidade do Conhecimento” foi 

desenvolvido pelo Grupo de Estudos Karl Popper durante o ano de 2011 através de 

encontros semanais para leitura e discussão da obra intitulada A Lógica da Pesquisa 

Científica, de Karl Popper. O objetivo dessa comunicação é apresentar as 

contribuições que o exercício de leitura, discussão e apresentação de trabalhos 

trouxe para ampliar a compreensão das reflexões epistemológicas contemporâneas 

na Filosofia e na Ciência, em especial as contribuições de Popper. Ao assumir a 

postura crítica perante os problemas e as respostas que a tradição filosófica e a 

comunidade acadêmica de seu tempo desenvolveram, Popper reinterpreta noções 

como Ciência, Metafísica, Conhecimento, Empirismo, Racionalismo, Método e 

Teorias, que acabam por exigir nova postura filosófica acerca de problemas 

tradicionais – como a cosmologia - , unificada no Racionalismo Crítico. 

Palavras chave: Ciências Empíricas; Falseabilidade; Indução.  

 

Introdução 

Karl Raimund Popper (1902-1994) apresenta a crítica persistente à tradição 

filosófica defensora das duas tradicionais vias de acesso ao conhecimento, a saber, 

o que ele mesmo chama de problema da indução e o problema da demarcação. 



Como resolução ao primeiro, propõe a rejeição da inferência indutiva no âmbito 

metodológico das Ciências Empíricas e a adoção do método dedutivo de provas. Ao 

segundo, detecta no verificacionismo defendido pelos positivistas lógicos de Viena a 

sua fraqueza lógica e apresenta o critério de falseabilidade como primeira indicação 

de demarcação entre ciência empírica e as pseudo-ciências. O marco inicial da 

filosofia de Popper se dá com a publicação de sua Logik der Forschung, em 1934, 

traduzida para o inglês em 1959 como The Logic of Scientific Discovery e para o 

português como A Lógica da Pesquisa Científica, em 1975.  

 

Objetivos 

Discutir a postura filosófica de Karl Popper presente na obra A Lógica da Pesquisa 

Científica; Investigar o debate travado com os positivistas lógicos do Círculo de 

Viena, e com a ciência contemporânea, pois tanto a metafísica quanto a ciência 

devem trabalhar em conjunto para solucionar ao menos um problema genuíno, ou 

seja, a cosmologia; Articular o desenvolvimento da concepção de Filosofia de 

Popper, e como este argumenta em favor de uma ciência pautada no 

indeterminismo científico preocupado com o crescimento do conhecimento. 

 

Métodos 

Leitura individual e coletiva, fichamento do texto, apresentação e discussão em 

grupo; apresentação de trabalhos em eventos internos e externos à Unioeste. 

 

Discussão e resultados 

Ao discutir a impossibilidade de conhecimento a partir da indução, portanto, da 

inexistência do método indutivo, Popper enfrenta a seguinte pergunta: como 

diferenciar teorias científicas e pseudo-científicas?  O que torna as ciências 

empíricas (Física, Química e Biologia) distintas dos demais saberes? Se as teorias 

são, de modo geral, sistemas de proposições, o que caracteriza as proposições 

científicas e as tornam diferentes de todas as demais proposições? De acordo com a 



concepção de Ciência amplamente difundida pelos positivistas lógicos do Círculo de 

Viena, a ciência opera pela indução e o conhecimento é chamado científico se, e 

somente se, for baseado na experiência. A base do método científico é o 

verificacionismo – a possibilidade de confirmar os enunciados das teorias científicas. 

Somente os enunciados passíveis de verificação empírica são dotados de 

significação. Por oposição, os enunciados metafísicos, segundo a concepção dos 

positivistas lógicos, são desprovidos de qualquer significado e, portanto, inúteis à 

Ciência. A tarefa da Epistemologia deve ser a de eliminar qualquer resíduo 

metafísico das teorias científicas através da análise lógica da linguagem. Os 

problemas que perturbam os cientistas são gerados pelo mau emprego da 

linguagem do senso comum. A construção do edifício do saber científico deve estar 

alicerçada pelo emprego infalível da lógica formal. O risco que tal postura gera é, 

aos olhos de Popper, o aniquilamento da própria Filosofia, uma vez se que seus 

problemas são reduzidos à instância da linguagem e a reflexão suprimida pela 

análise técnica das relações entre enunciados formais. Preocupado com a defesa da 

Filosofia, da Metafísica e da Ciência, como saberes que se complementam para o 

entendimento do kosmos, Popper assume diante da comunidade acadêmica de seu 

tempo os problemas filosóficos que perpassam a História da Filosofia desde os 

filósofos Pré-Socráticos até os seus contemporâneos, como Gottlob Frege (1848-

1925) e Bertrand Russell (1872-1970). Assim, o problema da indução e o problema 

da demarcação entre ciência e metafísica concentram no debate com o Círculo de 

Viena o ponto de partida para Popper apresentar as suas críticas e a sua 

compreensão acerca do crescimento do conhecimento científico. 

Ainda que o método indutivo não fosse consistente para erigir o edifício do 

conhecimento científico, ele permitia diferenciar entre as ciências empíricas dos 

demais saberes, segue a pergunta: Sob quais critérios ou procedimentos 

metodológicos as hipóteses das teorias científicas são válidas?  Quais são as 

condições de legitimidade do conhecimento científico? O aspecto inicial da resposta 

é a teoria do falseacionismo, de acordo com a qual as proposições básicas das 

teorias científicas devem carregar a possibilidade de se chocarem contra a 

realidade. Popper lança mão da teoria de conjuntos para explicar que uma nova 

hipótese explicativa pode ser entendida como um conjunto de proposições que se 

dividem em dois subconjuntos: um que se constitui das proposições básicas 



afirmadas pela hipótese e outro que se constitui das proposições básicas que 

permitem a hipótese ser falseada – são falseadores potenciais. A relevância dos 

enunciados básicos consiste, segundo Popper, em cumprir dois papéis: permitir que 

uma teoria científica seja falseável, uma vez que ao contar com a classe de todos os 

enunciados básicos logicamente possíveis, caracterizamos a forma lógica dos 

enunciados – a forma de enunciados empíricos; e corroborar a hipótese falseadora – 

a hipótese empírica de baixo nível de universalidade que, cumprindo certas relações 

lógicas com os enunciados básicos, pode ser submetida a novas provas empíricas. 

Popper apresenta duas condições epistemológicas que as proposições básicas 

devem satisfazer: “(a) De uma proposição universal, desacompanhada de condições 

iniciais, não se pode deduzir uma proposição básica; (b) pode haver contradição 

recíproca entre uma proposição universal e uma proposição básica” (2007, p.107-8).  

Para satisfazer ambas as condições, Popper estabelece a regra metodológica de 

que a forma lógica das proposições básicas deve ser a de existenciais singulares. 

Desse modo, (b) é satisfeito se for possível contraditar uma proposição básica a 

partir de uma proposição deduzida da teoria. Da conjunção de (a) e (b) temos que 

uma proposição básica não pode ser negada por outra proposição básica, já que a 

forma existencial não é negada por outra existencial, mas por uma proposição do 

tipo “não-há”. Assim, temos que de uma proposição existencial singular é possível 

extrair uma proposição existencial pura – e apenas esta pode negar uma proposição 

universal estrita. 

Popper aponta a falseabilidade como critério, por si só, incapaz de permitir a seleção 

de hipóteses explicativas concorrentes. Admitem-se, então, graus de testabilidade 

que variam de acordo com os graus de universalidade das hipóteses. Assim, a 

hipótese que permite maior quantidade de falseadores potenciais deve ser a aceita. 

 

Conclusões 

Ao exigir a objetividade da base empírica, Popper assenta o edifício do 

conhecimento científico sobre um pântano: não é possível qualquer base firme e 

inabalável para o conhecimento científico. A base empírica pode vacilar a qualquer 

momento – e é a isto que se dedica o cientista que assume uma atitude crítica frente 



às teorias científicas. As condições de legitimidade do conhecimento se dão a partir 

das relações entre as proposições básicas afirmadas pela nova hipótese explicativa 

e os seus falseadores potenciais, admitidos os graus de intensidade de 

testabilidade. A racionalidade em Karl Popper advoga para a filosofia 

contemporânea uma nova compreensão de empirismo. Não são as proposições 

passíveis de verificação que caracterizam as ciências empíricas, antes são aquelas 

que possivelmente podem ser falseadas. Uma teoria é empírica se tiver se chocado 

contra a realidade física, isto é, se tiver sido falseada. A observabilidade não ocupa 

o ponto de partida das ciências empíricas, nem a decisão acerca das teorias 

científicas. A instância da intersubjetividade estabelece a condição de legitimidade 

do conhecimento, uma vez que permite a crítica e a decisão coletiva da comunidade 

científica acerca de uma nova hipótese explicativa. Os problemas teóricos são 

entendidos por Popper não como dificuldades que devem ser banidas pelos 

cientistas, mas como possibilidades de fazer avançar o conhecimento humano 

acerca do mundo. A postura filosófica advogada por Popper é a postura crítica e 

aberta à crítica, consciente da falibilidade da ação humana e disposta a melhorar 

cada tentativa falhada. É esta postura que, segundo Popper, garante maior liberdade 

ao homem na busca pela compreensão do mundo e do próprio homem como parte 

do mundo.  
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Formas de contato com a Ação:  
Home page do Curso de Filosofia: unioeste.br/filosofia  
Email: bracinho2@hotmail.com; angelo-e@hotmail.com 
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CONTANDO AS HORAS 

 
Profa. Dra. Lia Dorotéa Pfluck (Coordenadora Subprojeto PIBID/Geografia) 

Prof. Guilherme Felipe Kotz (Supervisor bolsista) 
Angela Danielle Kuhn (Acadêmica bolsista), 

 Beatriz Koefender (Acadêmica bolsista), 
Camila Heimerdinger (Acadêmica bolsista), 

Diogo Vieira Silva (Acadêmico bolsista), 
 Eliete Woitowicz (Acadêmica bolsista), 

Joice Marceli Weidlich (Acadêmica bolsista), 
Paulo Vitor Dias Fuentes (Acadêmico bolsista). 

 
Área 4: Educação 

(Pôster) 
 

Palavras-Chave: Ábaco - Ensino de Geografia – Fusos Horários  
 
A atividade, aqui descrita, foi desenvolvida dentro do subprojeto PIBID: “A 
teoria e as práticas no ensino de Geografia”, na Escola Estadual Monteiro 
Lobato, realizada em 21 e 22 de Março de 2012, com os alunos do 7º ano. A 
atividade consiste na utilização de um ábaco como recurso didático para 
facilitar a compreensão dos fusos horários, tendo como objetivo específico o 
entendimento das horas pelo mundo. Na aplicação da atividade denominada 
“Contando as Horas”, primeiramente dividiu-se a turma em oito grupos onde 
cada acadêmico e o professor regente, bolsistas do PIBID, subprojeto de 
Geografia, abordaram o assunto para quatro alunos.  Nesta primeira aula os 
pibidianos e o docente auxiliaram os discentes na confecção do ábaco, 
explicando para os grupos a utilização do mesmo e a função no espaço 
geográfico. No segundo dia de aula, concluiu-se a montagem dos ábacos 
restantes e se realizou um apanhado geral. Os pibidianos iniciaram com a 
referência a partir do Meridiano de Greenwich e os discentes responderam a 
diferença de horas de um lugar do globo para o outro. Na atividade 
desenvolvida as contribuições esperadas eram que os alunos tivessem maior 
compreensão dos fusos de uma maneira mais didática. Conclui-se que, o 
ensino só faz sentido quando o educador puder estimular, problematizar, 
questionar, provocar, e o educando desejar construir o conhecimento. Esta 
atividade superou as expectativas, pois além de prazerosa, auxiliou 
significativamente no entendimento do conteúdo. 
 
 
Contatos:  
Angela Danielle Kuhn; E-mail: angy_danielle@hotmail.com; Cel: (45) 99118601 

mailto:angy_danielle@hotmail.com


Beatriz Koefender; E-mail: beatriz.koefender@gmail.com; Cel: (45) 88012125 
Camila Heimerdinger; E-mail: camila.heimerdinger@hotmail.com; Cel: (45) 99651437 
Diogo Vieira Silva; E-mail: diogo.vieira91@hotmail.com; Cel: (44) 99599415 
Eliete Woitowicz; E-mail: eliete_wgeo@hotmail.com; Cel: (44) 99431116 
Joice Marceli Weidlich; E-mail: mani_celi@hotmail.com; Cel: (45) 99345162 
Paulo Vitor Dias Fuentes; E-mail: paulo-fuentes@hotmail.com; Cel: (45) 88195156 

mailto:beatriz.koefender@gmail.com
mailto:camila.heimerdinger@hotmail.com
mailto:diogo.vieira91@hotmail.com
mailto:eliete_wgeo@hotmail.com
mailto:mani_celi@hotmail.com
mailto:paulo-fuentes@hotmail.com


 

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES: BICHO-DA-

SEDA COMO MODELO BIOLÓGICO 

 

Brancalhão, R.M.C.1; Torquato, E.F.B.¹; Ribeiro, L.F.C.¹; Paiva, C.R.²; Costa,T.R.G.3; 

Beal, F.3; Baggio, M.P.D3,  Silva, S.V. 

 

Área temática: 04 

 

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 

 

RESUMO: Apesar dos benefícios que metodologias alternativas de ensino trazem 
para o processo educacional, muitos professores ainda resistem em usá-los. Tal fato 
parece ocorrer devido a falhas no processo de formação de professores. Diante 
desta problemática realizamos um curso de capacitação para professores da rede 
publica de ensino, na UNIOESTE – Campus de Cascavel, onde foram sugeridas e 
trabalhadas metodologias de ensino alternativas.  Foram utilizados imagens e vídeos 
de insetos, para explicar sua importância no ecossistema; história em quadrinhos e 
modelos didáticos do bicho-da-seda, Bombyx mori, para o estudo do ciclo de vida e 
morfologia de insetos. Modelos didáticos foram confeccionados pelos professores 
para verificarem a importância desse processo na aquisição de conhecimentos e, 
assim, incentivar o aluno a participar dessa ação. Os professores participaram 
ativamente mostrando interesse na aplicação das metodologias utilizadas. Os 
resultados indicam que estratégias de ensino adequadas e dinâmicas contribuem de 
forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem, incentivando o 
professor a buscar novas metodologias de ensino.     
   

PALAVRAS-CHAVE: Bicho-da-seda; estratégias didáticas, ensino. 

  

INTRODUÇÃO: Atualmente, a educação tem passado por profundas 

transformações, tendo em vista as mudanças constantes que vêm ocorrendo no 

                                                 
1
Docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Campus de Cascavel; ²Agente 

Universitário da UNIOESTE - Campus de Cascavel; ³Acadêmicos da UNIOESTE - Campus de 
Cascavel. 



mundo. Através de novas descobertas, estudos científicos e tecnológicos têm 

avançado constantemente, apontando diferentes competências para atuar na 

sociedade e no campo educacional. Diante disso, novos desafios vêm instigando os 

profissionais a buscarem novos saberes, conhecimentos, metodologias e estratégias 

de ensino.  

No campo do ensino, Delizoicov e Angotti (2000), colocam sobre a 

necessidade de explicitar e fundamentar metodologias e práticas 

estabelecidas durante o processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas de 

cunho científico, além de fazer uma reflexão sobre um conteúdo científico a 

ser desenvolvido com os alunos e a correspondente adequação das 

metodologias de ensino praticadas.  

É necessário que tenhamos professores inquiridores e com um aporte de 

conhecimentos científicos que os habilitem à possibilidade de experiências 

educativas instigadoras, transformando indivíduos passivos em agentes de 

mudanças.  

A utilização de práticas inovadoras para o ensino de ciências e biologia, ainda 

é vista por muitos professores como uma barreira para a evolução da aprendizagem, 

pois às vezes não condizem com sua formação, conceitos e atitudes para o ensino. 

Entretanto, mudanças significativas são perceptíveis quando se utiliza de uma aula 

dinâmica com maior participação do aluno, aguçando os sentidos, tornando real o 

que só pode ser visto por figuras em livros didáticos. 

Como proposta para uma prática pedagógica diferenciada o professor pode 

utilizar se de artifícios como imagens, vídeos, história em quadrinhos, modelos 

didáticos entre outros. Estes representam uma forma lúdica de instigar os alunos a 

pensarem e produzirem novos conhecimentos. 

Neste sentido, o presente trabalho realizou um curso de capacitação na área 

de ciências e biologia utilizando-se meios diferenciados que auxiliam na aquisição 

de conhecimento. O assunto trabalhado foi a importância dos insetos, em especial o 

bicho-da-seda, B. mori, que tem grande importância econômica e social. O inseto 

representa uma excelente ferramenta didática nos estudos da anatomia, fisiologia e 

ciclo de vida de insetos holometábolas, permitindo assim, sua abordagem em vários 

temas transversais e interdisciplinares.    

 



OBJETIVOS: Proporcionar aos professores da área de Ciências e Biologia um curso 

com metodologias de ensino diferenciadas para o estudo do ciclo de vida, morfologia 

e importância de insetos, utilizando o bicho-da-seda como modelo biológico. 

 

MÉTODOS: Nos meses de maio e junho de 2011 foi realizado, na 

UNIOESTE/Campus de Cascavel, curso de capacitação para 60 professores da rede 

pública de ensino fundamental e médio dos municípios de Cascavel e Toledo, Pr.   

Durante a realização do curso procurou-se articular teoria e prática para 

formação e construção do conhecimento do professor sobre os insetos, em especial 

o bicho-da-seda, B. mori. O conteúdo foi organizado na forma de uma apostila, 

distribuída aos professores, abrangendo uma carga horária de 8 horas.  

Nesse sentido, o conteúdo foi trabalhado em módulos, onde, no primeiro foi 

apresentado imagens e filmes em slides sobre a diversidade de insetos na natureza 

e sua importância no ecossistema terrestre. Destacacou-se as relações que eles 

estabelecem com as plantas: polinização, dispersão de sementes, aeração do solo, 

reciclagem de nutrientes, controle de outras populações de insetos, entre outros.  Na 

seqüência, estudou-se o bicho-da-seda, enfatizando sua importância na sericicultura 

e seu uso como modelo experimental para o estudo de insetos.  

No segundo módulo, foi realizado o estudo do ciclo de vida do Bicho-da-Seda 

e a mostra da cadeia produtiva da seda. Primeiramente, foi distribuído aos 

professores, a história em quadrinhos “A Vida do Bicho-da-Seda” (não publicado, 

produzido por nossa equipe de trabalho), material lúdico que explica o ciclo de vida 

do inseto e com exercícios para verificar o conhecimento adquirido pelos alunos.  

Na seqüência os professores observaram e manusearam modelos didáticos 

pedagógicos (tridimensional) e natural do bicho-da-seda (confeccionados por nossa 

equipe) (Brancalhão et al., 2009). Os modelos apresentados compreendem a folha 

de amoreira (alimento exclusivo do inseto), ovos, lagartas, pupa, casulo e mariposa. 

Cada modelo detalha sua morfologia facilitando assim, a explicação e o 

entendimento das fases do desenvolvimento do inseto.   

Em seguida, foi realizado a mostra da cadeia produtiva, onde produtos 

industrializados, como fibras, fios, tecidos e roupas de seda de várias cores e 

texturas foram expostos (material fornecido por empresas sericícolas). Enquanto os 

professores observavam com admiração os produtos da seda, foi explicado sobre a 



importância da sericicultura na agroindústria brasileira, atividade que gera emprego 

no campo e na cidade e ainda, é aliada ao desenvolvimento sustentável. 

No terceiro módulo, os professores produziram modelos didáticos dos 

estágios de desenvolvimento do bicho-da-seda mostrando detalhes da anatomia 

externa da lagarta, da pupa e da mariposa; e da anatomia interna da lagarta. O 

material utilizado para a confecção dos modelos foi de fácil manuseio, para enfatizar 

ao professor que o próprio aluno pode construir os modelos e que, inclusive, esses 

podem ser produzidos com material alternativo e de baixo custo.  

Para tanto, foram utilizados moldes em papel cartão (construídos por nossa 

equipe), papel cartão de várias cores, tesouras, estiletes, canetas de cor preta (tipo 

pincel atômico) e cola. Os tamanhos dos modelos variaram entre 0,5 a 1,90 metros, 

para facilitar o estudo e compreensão do ciclo de vida e anatomia do bicho-da-seda. 

 

RESULTADOS e DISCUSSÃO: Durante a realização do curso os professores 

participaram ativamente de todos os módulos apresentados, verificando-se assim, 

grande interesse pelos métodos de ensino aplicado.  

As imagens e os vídeos apresentados nos slides, de forma clara e adequada, 

permitiram a facilidade do entendimento do conteúdo introduzido. Nas imagens foi 

enfatizado a importância dos insetos sob vários aspectos e relações com o homem, 

com as plantas e com outros animais do cotidiano. Os vídeos mostraram que a 

sobrevivência do homem depende do equilibro deste grupo de animais no 

ecossistema. O desequilíbrio pode afetar vários setores da nossa sociedade como a 

produção agrícola e florestal, além de desencadear uma série de doenças.  

Krasilchik (2004) referenda que, pela dificuldade de se observar um animal no 

ambiente, este pode ser representado na forma de imagem. No campo das ciências 

e da biologia as imagens tornam o ensino muito mais interessante e auxilia a 

compreensão dos alunos.  

Segundo Moran (1995), o vídeo também assessora um bom professor, e pode 

proporcionar uma aula mais atrativa, mostrando imagens em movimento. Traz para a 

aula o cotidiano dos alunos, para as linguagens de aprendizagem a comunicação da 

sociedade urbana, introduzindo novas situações no processo educacional. No 

entanto, Moran (2004) enfatiza que os vídeos devem ser utilizados adequadamente 

para que o conhecimento fique organizado e contribua significativamente para o 

desenvolvimento do trabalho. 



Apesar dos benefícios que os vídeos e as imagens trazem para o ensino, 

muitos professores ainda resistem em aceitá-los como aliado da mediação do 

processo educacional. Giannerini et al. (2005) coloca que este fato se deve a falhas 

no processo de formação de professores, quanto ao uso educativo dos audiovisuais.  

Neste sentido, durante a realização do curso, foi colocado várias situações 

para o uso adequado, tanto das imagens quanto dos vídeos mostrados em slides ou 

outros meios de comunicação, onde o professor deve fazer uma análise competente 

do material disponível. 

A história em quadrinhos, também utilizada é uma atividade muito atrativa, 

porque permite a troca da leitura do livro didático tradicional por uma leitura mais 

dinâmica, que ressalta a linguagem visual, o que também auxilia de maneira 

significava na compreensão do ciclo vital e dos termos técnicos. Trabalhos 

realizados nessa linha de pesquisa ressaltam a importância dos recursos lúdicos na 

motivação do aluno (Wolfart et al., 2006). 

Na confecção dos modelos didáticos, os professores observaram a 

importância do processo de construção e do uso dos modelos para entender cada 

passo do desenvolvimento e morfologia do inseto. Os modelos possibilitam 

relacionar informações teóricas com as contidas no modelo didático.  

Para Silva (2009), o modelo didático é um objeto descritivo que evidencia as 

proporções das dimensões de ensino, e também enfatiza que a sua construção é 

apenas uma das etapas para uma proposta mais ampla sobre o trabalho, para que 

este vise à elaboração de seqüências didáticas e características ensináveis, que se 

espera de seus alunos a desenvolverem. Neste sentido Soares (2010), coloca que o 

modelo concebe ao aluno como o ativo no processo de construção de 

conhecimentos, atribuindo ao professor à responsabilidade de criar situações que 

estimulem e facilitem sua aprendizagem.  

Ao escolher modelos como aporte pedagógico o professor, tem a 

possibilidade de trabalhar a interatividade e raciocínio dos estudantes exercitando a 

mente com uma forma lúdica de assimilar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo o 

professor pratica novas habilidades, que talvez nunca tenha tentado por falta de 

tempo de elaboração do modelo, alto custo dos materiais e a falta de prática com 

novos métodos pedagógicos. O professor pode optar por materiais de baixo custo 

encontrados no cotidiano, sendo mais rentável e de fácil confecção. 



Acredita-se que o professor deve rever a utilização de propostas 

pedagógicas, passando a adotar em suas práticas aquelas que atuem nos 

componentes internos da aprendizagem, já que estes não podem ser ignorados 

quando o objetivo é a apropriação de conhecimentos por parte do aluno. 

 

CONCLUSÕES: Tendo em vista a dificuldade de se ensinar conteúdos de Ciências 

e Biologia e da preocupação em desenvolver estratégias didáticas adequadas, 

metodologias de ensino (imagens, vídeos, gibis, modelos didáticos) surgem como 

alternativa viável para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem. 

Ao destacar a importância e eficácia das metodologias alternativas e sua fácil 

implementação, ressalta-se que o uso destes deve ser incentivado na educação 

para que se obtenha melhores resultados no processo de ensino. 

Modelos didáticos podem ser construídos com materiais alternativos podendo 

ser do cotidiano, contribuindo na diminuição dos gastos. E ainda, podem ser 

desenvolvidos com auxílio dos alunos, visto que este é um dos pontos principais 

para a aprendizagem, a participação do aluno durante a confecção. 
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Área Temática: Área 04: Educação 

Modalidade: Comunicação Oral 

Resumo: 

O projeto de extensão: Aprendendo a Língua Brasileira de Sinais tem durabilidade 

de três anos divididos nos módulos: básico, intermediário e avançado. Desenvolve-

se com o intuito de divulgar a língua de sinais à comunidade ouvinte de maneira a 

garantir o direito do surdo de ter acesso às informações em sua língua natural 

(libras). Busca estimular a curiosidade e instigar o interesse pela comunicação entre 

indivíduos ouvinte/surdo. Tem como premissa garantir a efetivação da lei 

nº10.436/02 e do decreto nº 5626/05 uma vez que expande o nº de pessoas 

conhecedoras da LSB e entendedoras de assuntos como: identidade surda, cultura 

surda e comunidade surda. O curso de Libras faz um elo entre a instituição e a 

comunidade externa (seja surda ou ouvinte). 

Palavras-chave: Libras, Ensino, Comunicação. 
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1. Introdução: 

Baseando-se na Lei nº 10.436/02 que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e dá outras providências e o decreto nº 5.626/05 que regulamenta a 

Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, o qual estabelece a presença do intérprete em 

sala de aula e a obrigatoriedade da inclusão da disciplina de libras nos cursos de 

licenciatura e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Evidencia-se, em caráter emergencial, a propagação da língua de sinais de maneira 

abrangente de forma a facilitar o processo de acessibilidade. 

O projeto de extensão: aprendendo a língua brasileira de sinais (LSB) vem 

dispor a comunidade acadêmica e externa o aprendizado da Libras e o 

conhecimento do processo histórico da educação dos Surdos, bem como 

oportunizar momentos de troca de experiência com a comunidade surda. Buscando 

uma forma de minimizar a barreira da comunicação entre surdo/ouvinte. 

O processo escolar deixa o objetivo de integrar o surdo à comunidade 

ouvinte, para que possamos ter o surdo bem integrado em sua própria comunidade 

e na comunidade ouvinte e os ouvintes integrados as duas comunidades. Com 

compromisso mútuo. Fernandes (2002) acrescenta que as línguas precisam ser 

respeitadas em sua integridade, que não haja interferência e uso de comunicação 

como bimodalismo (uso simultâneo da fala e sinais) ou português sinalizado. Isso 

também exigirá dos profissionais ouvintes o domínio da língua de sinais e dos 

surdos o domínio da língua portuguesa. 

2. Objetivos: 

 Conhecer o processo histórico da educação dos Surdos;  

 Aprender sobre e a língua de sinais;  

 Compreender as relações dessa língua com um melhor atendimento a 

pessoa com necessidade especial dentro do ensino; 

 Oportunizar momentos de troca de experiência surdo/ouvinte. 



3. Métodos: 

O curso de língua brasileira de sinais (LSB) foi organizado com aulas teóricas 

e práticas. Tendo inicio em de março/2011 e término em novembro/2011 totalizando 

carga horária de 116h. 

As aulas teóricas foram ministradas tendo como recurso digital a utilização de 

multimídia e como base teórica os autores: Strobel e Quadros. 

As aulas práticas foram embasadas no dicionário trilíngue de língua de sinais 

brasileira (2009), bem como em informações coletadas com a comunidade surda em 

um processo de atualizações de sinais vinculados ao curso Letras/Libras. 

Com o intuito de troca de experiências surdo/ouvinte e utilização dos 

conhecimentos adquiridos organizaram-se dois encontros socioculturais, criando um 

espaço de desenvolvimento da comunicação em Libras. 

 

4. Discussões e Resultados 

 Este projeto conseguiu dar aos participantes a oportunidade de ter contato 

com as questões históricas da educação dos surdos, com os sujeitos surdos da 

comunidade para poderem desenvolver o aprendizado assimilado. Com aulas 

teóricas que pode ser discutidos temas como: identidade surda, cultura surda, 

comunidade surda e povo surdo dentre os aspectos linguísticos da língua e sem 

menos importância o tradutor/intérprete de LSB. Com as aulas práticas foram 

desenvolvidas atividades de aprendizado da língua e momentos de trocas de 

experiências com dois encontros socioculturais com alunos surdos da Associação de 

Pais e Amigos de Deficientes Auditivos/APADA.  

Foram realizadas duas provas sendo uma teórica e outra prática para o 

fechamento do curso, no decorrer do projeto foram avaliados pelas atividades 

desenvolvidas em sala de aula. 

 Ao término do curso de língua de sinais - módulo básico foram emitidos 22 

certificados (com carga horária de 116h) aos cursistas aptos a frequentar o nível 

intermediário no ano de 2012. 

 



5. Conclusões: 

Tendo como base os objetivos estipulados pelo projeto e os resultados 

alcançados conclui-se que o projeto de extensão foi de grande valia, pois contribuiu 

para a disseminação da língua de sinais (em uma sociedade que ainda pesa a 

comunicação oral) no ambiente de indivíduos ouvintes, o que provavelmente 

contribuirá com o processo de acessibilidade dos surdos na sociedade no momento 

em que a comunicação se efetivar. Bem como, contribuiu com o fortalecimentos dos 

elos entre instituição e comunidade externa, a partir do momento em que esta 

passou a frequentar as dependências da universidade para a realização do curso 

(seja pessoa surda ou ouvinte). Evidenciando, assim, um espaço de usufruto às 

todos.  

Os cursistas a partir do conhecimento que obtiveram da língua 

desenvolveram um maior preparo ao se deparar com a pessoa Surda. 

A realização desse trabalho fomentou, antes de tudo, o conhecimento da 

língua de sinais e a história da educação dos surdos no Brasil, destacando alguns 

dos pontos que julgamos imprescindíveis para uma análise crítica e reflexiva do 

papel do sujeito na sociedade e aprendizado da língua. Discutimos com os 

participantes, o processo de formação do sujeito surdo e desenvolvimento da língua. 

Discussões reflexivas sobre a importância da língua de sinais no ensino 

superior e o aprendizado da mesma também ocorreram. Wittgenstein (1980) 

declarou que “os limites de minha linguagem significam os limites do meu mundo” e 

“a lógica preenche o mundo; os limites do mundo são também seus limites”. E em 

meio a todas essas análises, tivemos a prática da língua de sinais através das aulas 

práticas, atividades com vídeos, filmes e atividades em conjunto com a comunidade 

surda. 
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O 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, conta com a contribuição do Colegiado de Enfermagem, de Biologia 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 a sua organização e 
desenvolvimento. Por fim, apesar de o Projeto receber alunos trabalhadores 
que, geralmente, estão diversos anos fora da escola, os resultados têm sido 
positivos, pois, todos os anos, cerca de 13% dos seus frequentadores 
conseguem ingressar na Universidade Pública.  
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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”, “Statdisk” 

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 “Statdisk” 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 programa STATDISK se adapta muito bem ao conteúdo de Estatística 

básica (TRIOLA, 2004). 

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, STATDISK e o Excel. 

Métodos 

Nesta atividade de extensão foram elaborados tutoriais de três programas de 

Estatística: MINTAB, STATDISK E 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 ensino-

aprendizagem, 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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PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente, ensino. 
 

RESUMO 
Atualmente os problemas ambientais vêm se agravando, causando inúmeros 

desastres e preocupações, devido ao aumento da população, ao surgimento das 
indústrias e dos automóveis, a exploração exacerbada, entre outros. Dessa forma, o 
ar está cada vez mais poluído, as águas mais contaminadas e os verdes mais 
extintos. Faz-se necessário, urgentemente, conhecer e mudar essa realidade, para 
garantir vida às próximas gerações. 

O jogo didático é um instrumento que pode proporcionar esse conhecimento 
de forma divertida, além de promover a socialização, a criatividade, a agilidade no 
raciocínio, etc. Assim, elaborou-se um jogo didático que contempla a Educação 
Ambiental, cujo assunto está intimamente ligado ao cotidiano das pessoas. 

Esse jogo, intitulado “Reciclando a Educação Ambiental”, consiste em um 
tabuleiro com 4 caminhos, um para cada jogador, estes serão representados por 
diferentes materiais recicláveis (alumínio, papel, plástico e vidro). Cada trajeto 
possui 15 casas, dentre elas 4 são diferenciadas com o símbolo de reciclagem, além 
disso apresenta 40 cartas interrogativas, de perguntas e respostas e 20 cartas 
especiais de dicas. É necessário também um dado, com numeração repetida de 1 a 
3. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Jogo didático “Reciclando a Educação Ambiental”. 
 

Os jogadores sairão do Lixão, partindo de um ambiente poluído em busca do 
ambiente preservado. Inicia-se o jogo, o participante que tirar o maior número no 
dado. Em seguida, este deve avançar o número de casas que o dado apontou. Se a 
casa em que parar tiver “?”, seu companheiro a esquerda deve pegar uma carta 
interrogativa e fazer a pergunta, se acertar permanece onde está e  se errar volta o 
número de casas avançadas. Já, se parar na casa que contém o símbolo de 



reciclagem, deve pegar uma carta especial, com gratificações ou punições 
previamente descritas. O vencedor será o jogador que primeiro percorrer as casas 
do tabuleiro chegando a sua respectiva lixeira.  

Espera-se que o uso desse recurso, possa contribuir para o aprendizado e 
esclarecimento do tema abordado, não apenas nas escolas, como também nas 
empresas e nos lares, refletindo em uma mudança de consciência e de atitude. 
 
1 
E-mail: karina_lindinha_@hotmail.com  Fone: (44) 99864175 

2
 E-mail: profqui_karla@hotmail.com  Fone: (44) 99804311 
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Área 4: Educação  
Modalidade de Apresentação: Comunicação Visual / Pôster 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise, escola, criança. 
 
RESUMO 
 
O conjunto de situações que envolvem o sujeito humano e suas particularidades 
enfatiza que a educação escolar não deve se restringir somente às situações 
pedagógicas. A escola deve ser para educandos e educadores um ambiente que 
contribua para o desenvolvimento de um ser saudável, nesse sentido sendo possível 
superar conflitos mais comuns que as neuroses podem trazer já na infância suas 
consequências. Conflitos estes presentes em nosso cotidiano e muitas vezes 
mitificado, como por exemplo, a sexualidade infantil, ponto de origem de muitos 
sintomas neuróticos. Identificar as neuroses infantis e salientar a importância de uma 
formação do educador na compreensão das mesmas é um passo primordial na 
compreensão do psiquismo infantil e um avanço e auxilio no processo de ensino – 
aprendizagem constituindo o objetivo desta pesquisa. A metodologia baseou-se em 
levantamento bibliográfico, leitura, análise, interpretação e fichamento de textos 
selecionados. As contribuições da pesquisa foram satisfatórias e pode-se resaltar a 
necessidade de que o professor possa conhecer e identificar as possíveis neuroses 
em seus educandos, sintomas comuns, mas que muitas vezes possuem conflitos 
psíquicos, como distúrbio alimentar, angustia e inquietação, etc. encaminhando 
estas situações a outros profissionais como o psicólogo clínico para uma avaliação 
psicodiagnóstica, ou até mesmo caber-lhe descartar que não se trata de um 
problema físico patológico e que lhe cabe total atenção. O professor/educador em 
articulação com os conceitos psicanalíticos, a escola e principalmente a família, 
poderão contribuir para o acompanhamento psicológico às crianças que vivem 
situações de desagregação ou desestrutura familiar, crianças violentadas, tanto 
sexualmente, quanto em relação ao trabalho infantil, entre outros do cotidiano social 
que nos deparamos. Não podemos deixar de destacar que não se trata de inversão 
de papéis, o educador não fará um papel de psicanalista nem vice versa, neste 
sentido que Freud (1925) nos enfatiza que não se deve confundir o trabalho 
pedagógico com, ou até mesmo substituí-lo, por uma intervenção psicanalítica.  
 
 
 
FORMAS DE CONTATO: janyckelly@hotmail.com / (45)9109-3921 / 9968-8936 
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RESUMO 

 Este resumo apresenta a proposição da oficina voltada à Educação 
Financeira, Planejamento e Orçamento Doméstico, conteúdo integrante da 
proposta de extensão intitulada: “Primeiros Passos em Economia e Cidadania: 
uma contribuição para a educação financeira na região Oeste do Paraná. 
Metodologicamente as atividades propostas vinculam-se ao planejamento 
financeiro e, principalmente, ao conjunto das escolhas elaboradas por parte 
dos agentes econômicos em seu cotidiano. A idéia do orçamento doméstico 
remete ao contexto das decisões vinculadas à casa e à família. As atividades 
amparam-se em discussões sobre escolhas econômicas e sobre a composição 
de  um orçamento doméstico, elaborado em conjunto pelos participantes das 
oficinas, bem como, a apresentação de definições voltadas à temática 
Educação Financeira que possam auxiliar aos participantes em suas escolhas 
no dia-a-dia. Os resultados esperados voltam-se à ampliação das discussões 
sobre planejamento e educação financeira no cotidiano das famílias. 

Palavras-chave: planejamento e educação financeira; orçamento doméstico;  
Cascavel-PR. 
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EDUCAÇÃO PARA SAÚDE NA TERCEIRA IDADE 

 

Gisele Ferreira Paris1 

Neide Bellandi2 
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Poliana Cristina Osowski Karb3 

 

Área temática: Atenção integral à terceira idade 

Comunicação oral 

 

Resumo  

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Francisco Beltrão, voltada 

para a sua responsabilidade social, promove através de um projeto extensionista 

educação permanente à terceira idade. Observa-se uma necessidade que a 

sociedade entenda o envelhecimento como um processo do ciclo de vida, no Brasil 

10% da população tem idade maior ou igual a 60 anos. Este estudo buscou 

caracterizar o perfil sociodemogáfico dos idosos que freqüentam o projeto de 

educação permanente e descrever as atividades de educação para saúde realizada 

no ano de 2011. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, utilizando como 

instrumento a entrevista com idosos. Os participantes do projeto na maioria são 

mulheres, com idade máxima de 77 e mínima de 62 anos, principalmente na 

condição de viúva, média de sete anos de estudo, aposentadas com profissão 

anterior de comerciante, professora e dona de casa. As ações educativas realizadas 

                                                           
1
 Mestre em Enfermagem. Docente do curso de Economia Doméstica da Unioeste. 

gifsnurse@yahoo.com.br 
2
 Mestres em Economia Doméstica. Professores do curso de Economia Doméstica da Unioeste. 

3
 Discente do 3º ano do curso de Economia Doméstica. 
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foram: leis de amparo aos idosos, obesidade, diabetes, hipertensão arterial, infarto, 

implante dentário, higiene vocal, alimentação saudável e jogo de xadrez.   

Palavras-chave: educação para saúde; pessoa idosa; estilo de vida.  

 

INTRODUÇÃO  

O envelhecimento da população constitui uma tendência mundial, que pode 

ser constatada na sociedade brasileira através do Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) quando indica que a faixa etária de pessoas de 

sessenta anos ou mais do total da população era de 4,8% em 1960, de 6,2% em 

1980, de 8,7% em 1999, de 10% em 2010 e a projeção para 2025 é em torno de 

15% (IBGE, 2010).  

Em 2003 a Lei 10.741 que aprovou o Estatuto do Idoso (Brasil, 2003), vem 

resgatar os princípios constitucionais que garantem aos cidadãos idosos direitos de 

dignidade da pessoa humana, sem discriminação de origem, raça, sexo, cor e idade.  

Dentre as disposições do Estatuto do idoso é previsto o direito à educação, e rege 

que o poder público criará oportunidades de acesso à educação, adequando 

currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados 

aos idosos.  

O Estatuto do idoso ao admitir a educação permanente como instrumento 

eficiente para a valorização e reconhecimento do idoso, como um cidadão atuante, 

participativo e por isso merecedor de atendimento com qualidade vem valorizar 

ainda mais esse segmento da população, destinando maior atenção da sociedade 

política e civil no que se refere as ações práticas voltadas para a melhoria e 

promoção da qualidade de vida do idoso.  

Pela educação permanente assume-se uma nova concepção de vida 

humana, cujo princípio central é só aprender a ser, mas principalmente viver para 

aprender, interagindo com quem está ao seu redor (OLIVEIRA, 2007). A educação 

para saúde se apresenta como a necessidade de ampliar a participação dos 

indivíduos na própria vida, visando a melhoria nas relações interpessoais, na 

qualidade de vida e na saúde. 

Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Francisco Beltrão, 

existe um espaço educacional para idosos a partir do projeto de extensão “Educação 

permanente para terceira idade”. A interdisciplinaridade é tema central do projeto, 



3 

 

pois não se constitui somente do componente cognitivo, mas também de troca de 

vivências, práticas, idéias e atitudes entre os participantes. 

O projeto em questão tem trabalhado para além de promover a educação 

permanente para idosos, contribuir para o seu bem estar físico e psicossocial. O 

projeto estimula a construção de um pensar holístico do indivíduo, oferecendo 

respostas aos problemas que se apresentam na velhice que vão além do biológico, 

envolvendo reflexão sobre a saúde, o autocuidado e a novas posições sociais.  

Os programas de educação para idosos conseguem resgatar o idoso para o 

convívio e integração social através de uma atualização cultural e assim, volta a 

valorizar o idoso e a melhorar sua qualidade de vida a partir do momento em que 

contribui para que eles compartilhem seus sonhos, idéias e retomem a prática de 

construir projetos de vida, conquistando assim de volta uma posição importante no 

seio da família e da comunidade (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2008).  

Os diferentes programas oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior são 

alternativas de atendimento aos idosos, visando valorização dessa clientela e 

conscientização da sociedade em geral a respeito do processo de envelhecimento 

da população (BOTH,2003).  

 

Objetivos 

Para o melhor conhecimento do projeto, buscou-se caracterizar o perfil 

sociodemogáfico dos idosos que freqüentam o projeto de educação permanente e 

descrever as atividades realizadas de educação para saúde. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo e exploratório com os idosos 

participantes do projeto de extensão “Educação permanente na terceira idade” 

vinculado a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Francisco Beltrão.  

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) tem cinco Campus, 

destes, três oferecem educação a terceira idade, sendo Francisco Beltrão, Foz do 

Iguaçu e Toledo. Diferente dos outros Campus que caracterizam Universidade para 

terceira idade com encontros diários e duração de dois anos e meio, o projeto em 

Francisco Beltrão ocorre semanalmente, não tem limite de duração e desde sua 

implantação mantém praticamente os mesmos idosos participantes. 
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 Foi utilizado como instrumento para coleta de dados a entrevista com 

questionário estruturado abrangendo perguntas fechadas para as variáveis 

sociodemográficas e atividades realizadas de educação para saúde no ano de 2011. 

Os resultados foram apresentados em freqüências relativas e, descritivos a partir 

das atividades realizadas.  

 

Resultados e discussão 

A participação do número de idosos no ano de 2011 foi de 25 idosos, sendo 

57% de 60 a 70 anos e 43% de 70 a 80 anos.  Os idosos que participam do projeto 

são na maioria mulheres, reforçando o fenômeno da feminização da velhice. Em 

relação aos anos de estudo, 57% possuem até 4 anos de estudo, 14% possuem até 

8 anos de estudo e 29% com mais de 12 anos de estudo. Quanto ao estado civil, 

71% estão viúvos, 14% estão casadas e 14% estão solteiros. Todos possuem uma 

religião, 86% são católicos e 14% evangélicos. Com relação a composição familiar 

43% moram sozinhos e 57% moram com marido, irmã e cunhado, filho ou neto. 

Analisando a atividade profissional, atualmente todos estão aposentados, sendo que 

desenvolveram trabalhos no comércio, ensino fundamental e médio e no lar. Quanto 

aos problemas de saúde 14% referiu nenhum, 72% pressão alta e 14% artrose. 

O perfil sociodemográfico apresenta os aspectos normais que envolve a 

velhice, para idade, sexo, religião, situação de aposentadoria da ocupação, e o 

maior problema de saúde a pressão alta, resultados compatíveis com os idosos do 

projeto Unioeste Campus Toledo (Tavares Junior; Bordin; Odorizzi, 2008) e os 

investigados em outros Estados do Brasil (Victor et. al., 2009). Entretanto, para anos 

de escolaridade o presente artigo apresentou maior escolaridade, maior presença de 

viúvos e consequentemente maior tendência de morar sozinhos do que as pesquisa 

citadas.  

Às transições dos padrões etários da população brasileira se deve a redução 

dos níveis de fecundidade e mortalidade, associados ao aumento do nível de 

escolaridade e de educação, à relativa melhoria no acesso da população aos 

serviços de saúde, às campanhas nacionais de vacinação, aos avanços 

tecnológicos da medicina, aos investimentos na infra-estrutura de saneamento 

básico, ao incentivo a medidas de prevenção das doenças e promoção da saúde, à 

percepção dos indivíduos com relação às enfermidades (BRASIL, 2010). 
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A informação sobre os direitos dos indivíduos em cada fase de vida vem 

garantir a sua cidadania. Para o idoso é fundamental abranger orientação quanto 

aos direitos da educação, cultura, esporte e lazer; da saúde; da profissionalização e 

do trabalho; da previdência e assistência social; do transporte; e do direito à vida, 

liberdade, respeito e dignidade (BRASIL, 2003).  

Além da abordagem dos direitos dos idosos com a intenção de trazer de volta 

o idoso à prática de atividade psico-motoras, adequando a prática da atividade física 

ao estado geral em que se encontra o idoso e conciliando exercícios do seu agrado 

e com os quais consiga realizar, foi proposto o jogo de xadrez e composição de 

canto coral. Os vários estudos concordam com os benefícios da educação para 

idosos, envolvendo os aspectos fisiológicos, psicológicos (Rabello, 2011), na 

melhoria da realização das atividades diárias, na qualidade de vida, na inserção 

familiar e social (Oliveira, 2007), e nos seus direitos de cidadania (BRASIL, 2003).  

Em estudo realizado em São José do Pinhais-Paraná, a maioria dos idosos 

entrevistados possuiam dificuldades de memorização, devido principalmente à 

senilidade, perdas de células cerebrais ou baixo nível de inteligência. Sabendo que a 

memorização não é uma condição irreversível ou inevitável, o autor sugeria melhora 

da memória através de atividades de estímulo à ação, exercícios de memória, jogos 

de xadrez e outros (Monteiro, 2011).  No âmbito da educação musical, o canto coral 

aborda questões de aprendizagem e desenvolvimento musical além de ressaltar o 

caráter integrador e socializador do coral bem como outros benefícios fisiológicos, 

psicológicos e sociais decorrentes desta prática (RABELLO, 2011).  

Dentre as doenças prevalentes na terceira idade são hipertensão, diabetes e 

obesidade (Victor, 2009) que quando não tratadas normalmente evoluem para 

infarto. Atividades educativas sobre as doenças prevalentes na terceira idade, 

alimentação saudável e implante dentário contribuem para controlar e evitar as 

manifestações das doenças nesta etapa da vida. 

A classificação dos motivos por preferência quanto à motivação dos idosos 

para frequentar a Universidade Aberta, foram respectivamente: aumentar 

conhecimento, aumentar o contato social, investir no aperfeiçoamento e ocupar o 

tempo livre (Ordonez; Cachioni, 2009). Perspectivas compatíveis aos resultados dos 

benefícios deste projeto na velhice, quando todos os idosos responderam 

aprendizado para saúde, amizade, companhia, bem-estar, lazer e ocupação. 
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Conclusões 

O processo de envelhecimento não pode ser encarado apenas no aspecto 

biológico, sinônimo de doença patológica, mas que envelhecer é um processo 

natural e o modo como o indivíduo assimila esta fase contribuirá para a sua 

qualidade de vida. O projeto com a realização de ações multidisciplinares de 

educação permanente, e de ações interdisciplinares de atenção integral e integrada 

à saúde da pessoa idosa consegue promover um envelhecimento ativo e saudável. 

A velhice é um processo histórico e social de cada indivíduo e é um momento 

prazeroso de compartilhar saberes e práticas, de vivenciar novas experiências e 

transformar a rotina em práticas saudáveis de vida, devendo ser encarada com 

otimismo, ocupação e vontade de viver. Nesta fase da vida deve-se valorizar o 

contato, a socialização e a interação, com um enfoque interdisciplinar, além dos 

fatores biológicos, sociais, econômicos, políticos e culturais que influenciam sobre a 

sua vida.  

O número de participantes do projeto de educação permanente reforça o 

interesse dos idosos em freqüentarem cursos em busca de conhecimento, 

informação e atualização. Com a participação no projeto houve aprendizado, 

integração e socialização na manutenção e promoção da velhice saudável.  

Além dos benefícios para a vida dos participantes, o projeto é uma 

multiplicação da educação para saúde na família, comunidade e sociedade. O idoso 

ao receber novos conhecimentos sobre saúde e ao interagir com os demais 

membros, desperta-se para a importância do autocuidado, da autoestima, do papel 

de cidadão, e do seu reconhecimento perante a sociedade. 
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Área temática: Educação 

Modalidade de apresentação: comunicação oral 

Resumo 

O proposta viabiliza momentos de encontros e desenvolvimento de atividades 
entre crianças do quarto ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal São 
Cristovão e pessoas consideradas “antigas”. A designação “antigos” está 
associado à ideia de tempo, tempo ligado a um lugar; no entanto não é a idade 
que lhes confere esse (re)conhecimento, mas a força da narrativa O projeto 
estabelece formas de diálogo entre as narrativas das crianças sobre o seu local 
de vida e as narrativas dos antigos, (re)apresentando lugares, personagens e 
cotidiano do município. Assim, delineamos os objetivos: criar momentos de 
encontro entre “antigos” e crianças tendo como elo as ondulações do fio 
narrativo da história do município; conhecer e valorizar a história, memória de 
diferentes atores e contextos; promover discussões entre ensino de história, 
memória e narrativa; desenvolver atividades teórico-metodológicas entre 
alunas do Curso de Pedagogia e escola da Educação Básica; Dentre as 
atividades propostas consta, organização de rodas de “contação” de histórias, 
trabalho com imagens, identificação de lugares, dentre outras. 
 
Palavras chave: Narrativa - Memória - Ensino de História 
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Introdução  

Duas questões parecem cotidianas quando nos referimos ao ensino de 

história nas séries iniciais: a) as referências ao tempo passado que, para 

muitas crianças, se mostra demasiado distante e ausente de seu cotidiano, de 

forma que têm dificuldades de relacionar os fatos estudados com suas 

vivências; b) as relações entre o tempo histórico no qual se enquadram os 

conteúdos escolares e as possibilidades de apreensão desse conceito para das 

crianças das séries iniciais. Outras dificuldades são somadas a essa: relações 

entre história e datas comemorativas, de tal forma que essa área do 

conhecimento é identificada com eventos e dessa forma, a história passa a ser 

vista como externa a vida cotidiana. Parece que a historicidade de um fato é 

relacionada a um momento inaugurador de uma nova época, de tal forma que 

fica sedimentada na criança uma relação entre história e fatos extraordinários.  

Assim, o cotidiano, e o dia a dia parecem fora da marcação histórica. 

Nesse sentido, o projeto pretende colaborar para que as crianças constituam 

um conceito de história, de memória e de cotidiano, enraizados na vida e em 

suas vibrações. Há muito que se fala sobre a necessidade de diálogo entre 

escolas de Ensino Fundamental e universidade, o que pretendemos é criar 

formas de fortalecer este vínculo uma vez que a atividade conta com a 

participação de uma turma de quarto ano da escola Municipal São Cristovão e 

acadêmicas do curso de Pedagogia e docente da Unioeste. Na proposição e 

organização do projeto foram consideradas as dificuldades para trabalhar os 

conteúdos sócio históricos no Ensino Fundamental e a experiência em 

trabalhos de extensão, pesquisa e ensino que promovem a intersecção entre 

memória, narrativa e ensino de história.  

A discussão sobre memória terá centralidade na organização das 

atividades. Balandier (1999) diz que a memória colabora para a constituição da 

realidade presente. Lembrando Bergson identifica duas manifestações 

importantes da memória. Uma, a memória que registra que trabalha com 

acontecimentos cotidianos decompondo-os em imagens reminiscências do que 

se vê como passado. Essa forma de memória “depende de uma experiência 

absolutamente singular, que se deposita no corpo por uma série de 

mecanismos dispostos para efetivar as lembranças, dessa maneira, fornece 

réplicas para um número crescente de interpretações (todas possíveis e 



passíveis de reconhecimento)”. Essa forma de memória, não tenta constituir o 

passado tal qual ele foi, negocia com ele, joga, a partir do momento presente. 

Outra forma de memória é o reconhecimento “que tem a função de operador e 

permite esse trabalho, escolhe e torna possível a exploração do que foi assim 

selecionado” (Balandier, 1999, 46). Ao considerarmos o reconhecimento como 

operador, afirmamos que esse age e promove ações presentes. Assim, 

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

O projeto memória e identidade: as narrativas de “antigos” e crianças, é 

desenvolvido desde o ano de 2008. No projeto, desenvolvemos atividades de 

docência orientada, planejamento e execução de aulas, pesquisa, publicação e 

apresentação de artigos, participação em eventos, entre outras atividades. No 

ano de 2012, faremos intercâmbio de cartas entre alunos de cidades distintas-

Francisco Beltrão e Capanema. Assim, haverá diálogo sobre a história de suas 

respectivas cidades. 

O Mostrando aos alunos que a história não se limita às datas 

comemorativas, de tal forma que essa área do conhecimento é identificada 

pelos fatos parece que a historicidade é relacionada a um momento 

inaugurador de uma nova época, de tal forma que no entendimento da criança 

isto está muito longe da realidade cotidiana. 

Objetivos  

Obj et i vo Ger al  

- criar momentos de encontro entre “antigos” e crianças tendo como elo as 

ondulações do fio narrativo da história do município. 

 

Obj et i vos específ i cos 

 - conhecer e valorizar a história, memória de diferentes atores e contextos; 

- promover discussões entre ensino de história, memória e narrativa; 

- desenvolver atividades teórico-metodológicas com alunas do Curso de 

Pedagogia e professora da Educação Básica; 



- fortalecer vínculos comunitários e despertar o sentimento de pertença a um 

grupo com identidades historicamente construídas. 

 
 
Métodos 
 
a) Criar, nas aulas de história, atividades semanais que favoreçam a narração; 

a) Discussão teórico-metodológica sobre memória, narrativa e ensino de istória; 

b)Planejamento e execução, reunindo os participantes do projeto em atividades 

como: 

- Encontro de “antigos” narrando fatos cotidianos (primeiramente será feito 

diagnóstico entre as crianças para saber fatos que despertam maior 

curiosidade. 

- As crianças vão narrar sua história relacionada à sua vida no município; 

- Roda de “contação” de histórias; 

- Apreciação de fotos selecionadas pelos envolvidos (crianças e “antigos”); 

- Identificação de lugares e atividades desenvolvidas em diferentes 

temporalidades; 

- Registro escrito (Diário de encontros contendo observações, desenhos e 

impressões); 

- Registro fotográfico; 

c)Reflexão sistemática sobre as atividades executadas e seus desdobramentos 

(avaliação das ações e atividades); 

d) Organização de material didático; 

 

Discussão e Resultados 
-Integração entre escola e universidade por meio da cooperação mútua em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

-Discussão e sistematização dos conceitos de memória, e história e ensino de 

história; 

-Proposição de atividades desenvolvidas com as crianças da turma participante 

do projeto e pessoas antigas; 

Integração, por meio da narrativa, de diferentes faixas etárias, favorecendo o 

respeito às formas de conhecimento e às etapas da vida social; 



Dinamização das aulas de história e ampliação das discussões teórico-

metodológicas sobre ensino de história; 

 
Conclusões 
 
Nas conclusões sobre as atividades do projeto é possível afirmar o entusiasmo 

da escola que, por meio da avaliação anual, demonstra o significado das 

ações; Os alunos do quarto ano demonstram entusiasmo com as atividades 

propostas. No final de 2011, questionavam sobre as possibilidades de 

continuação de atividades para o ano de 2012. Quanto às discentes do Curso 

de Pedagogia que atuam na docência orientada é manifesto o acesso a 

experiência de docência, planejamento e vivências no espaço escolar. A 

coordenação avalia que o projeto mantém o vínculo com a Educação Básica e 

amplia as relações com a comunidade. 
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Resumo  

O projeto realizou várias oficinas e reuniões pedagógicas com as comunidades indígenas 

Guarani da aldeia de Itamarã (município de Diamante de Oeste) e a aldeia de Yv’a Renda Poty 

(município de Santa Helena) com o intuito de discutir a perspectiva histórica das comunidades 

envolvidas, em especial, dos mais velhos, guardiões da memória e historicidade do grupo. Nesse 

sentido fizemos várias gravações e transcrições a respeito da ocupação das terras tradicionais 

Guarani, revelando a visão histórica deste povo que se contrapõe de forma contundente a versão 

oficial da ocupação do oeste do Paraná, que afirma que os pioneiros encontraram um “grande 

vazio demográfico”. A partir destes relatos construímos um DVD documental denominado “Em 

busca do Tekoa” voltado a área de História que deverá ser utilizado no ensino de história dos 

alunos das comunidades indígenas Guarani. O DVD conta com o depoimento de várias 

lideranças indígenas a partir de sua perspectiva territorial, e tem como destaque ser todo falado 

na língua Guarani, sendo as legendas em português. O vídeo foi elaborado e editado em parceria 

com a AJI (Associação Indígena de Jovens de Dourados).  

 
 

 

Introdução 
 

 

 

 

“Vocês perguntam prá gente de onde viemos e quais nossas 

aldeias! A gente não pergunta de onde vocês brancos vieram (...) os 

brancos sempre fazem estas perguntas. A gente sabe muito bem de 

onde vocês vieram, não precisamos perguntar isso.” 
1
 

 

 

 

A partir de abundantes registros arqueológicos e etno-históricos, podemos 

afirmar que os Guarani possuem uma presença imemorial no Estado do Paraná, em 

especial na região da Tríplice Fronteira, evidências que antecedem em muito a 

colonização européia e que remontam a 80 d.C. A conquista também testemunha a 

presença destes povos no sul do Brasil, como nos afirmam os inúmeros relatos de 

viajantes e jesuítas que perambularam na região ainda no inicio do século XVI, como o 

espanhol Cabeza de Vaca e o jesuíta Antonio Ruiz de Montoya. Ainda no final do 
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século XVI são fundadas as primeiras Missões Jesuíticas na faixa que hoje compreende 

a extensa área que abrange as margens do rio Paraná e seus afluentes, e, das quinze 

missões fundadas neste território treze são sobre áreas densamente povoadas por 

comunidades Guarani. No período que compreende os anos de 1610 á 1628, estas 

reduções são destruídas por bandeiras oriundas de São Paulo, com o objetivo de 

apresarem os Guarani e levá-los como escravos para a máquina colonial portuguesa. 

Este conjunto de hecatombes que recaiu sobre a população Guarani, que se inicia com 

as reduções jesuíticas e segue com a vinda das bandeiras paulistas, ocasionou uma 

grande diáspora destas comunidades, que foram mais e mais se internando nas selvas 

brasileiras, paraguaias e argentinas. Estas comunidades viveram uma relativa calmaria 

até meados do século XIX, quando eclode a Guerra do Paraguai, que irá alavancar mais 

um êxodo Guarani, dispersando inúmeros aldeamentos e promovendo novos 

deslocamentos forçados. Apesar da Guerra do Paraguai ser o maior conflito envolvendo 

os povos da Tríplice Fronteira, pouco se sabe sobre o impacto desta guerra junto às 

populações indígenas envolvidas no conflito, como os Terena e os Kadiwéu do Mato 

Grosso do Sul e parte dos chamados Guarani “paraguaios”, que se viram forçados a 

lutarem por seus respectivos governos nacionais. Assim como em relação às diversas 

comunidades indígenas Guarani do Paraguai, Brasil e Argentina que, mesmo não 

pertencendo aos exércitos regulares de seus respectivos países, foram alcançadas pelo 

conflito. Para estas comunidades que até então haviam logrado manter-se relativamente 

a salvo da sociedade não-índia – refugiadas nos recônditos das florestas e regiões pouco 

habitadas – a Guerra do Paraguai terminou por desempenhar um triste papel 

civilizatório ao atravessar, ocupar e destruir o último nicho tradicional de diversos 

grupos Guarani. Abrindo caminho para a total desintrusão destas terras em favor do 

grande capital, pois após a guerra vastas regiões de florestas e ervais até então 

nominalmente indígenas passam para as mãos de companhias privadas, que, passam a 

utilizar a mão-de-obra Guarani em um regime de quase servidão. Parte destas 

comunidades, acompanhando o movimento das frentes de exploração da erva-mate, se 

deslocaram para o Brasil e foram constituindo-se em diversos Tekoha espalhados por 

toda a fronteira, em especial no Mato Grosso do Sul, que então era território paraguaio e 

agora se tornava parte integrante do Brasil, como espólio de guerra. A partir deste 

quadro, o alvorecer do século XX encontra inúmeros aldeamentos Guarani no estado 

Paraná, fruto de dois movimentos distintos, parte resultado da ocupação imemorial dos 

povos Guarani no estado do Paraná e parte resultado das diversas imigrações e 

deslocamentos ocasionados pela Guerra do Paraguai. É importante frisar que para os 

indígenas que se deslocaram do Paraguai esta terra toda “é terra Guarani”, já presente na 

cosmovisão do grupo como área tradicional e pertencente ao seu povo. Estes 

aldeamentos constituídos a partir da extração da erva-mate e da venda madeira irão se 

concentrar especialmente a região oeste do Paraná. Estes dois tipos de ocupação 

indígena – as famílias que vão se radicando por meio do trabalho dos ervais e da 

madeira – e as ocupações mais antigas e tradicionais, vão se mesclando por meio de 

uma intrincada rede de parentesco, de casamentos entre as comunidades e construindo 

novas alianças políticas. Segundo relatos dos indígenas Guarani, ao contrário da versão 

dos colonizadores – que apontam para um “vazio demográfico” – existiam 

aproximadamente trinta e um tekoha’s dispersos pelo estado, cada qual com algumas 

dezenas de famílias, possuindo fortes laços e relações de parentesco ente si, não sendo 

raro visitas para batismo e casamentos, se constituindo em um extenso território de 

trânsito Guarani. Estas visitas e aldeamentos permanece no imaginário e na memória 

Guarani, como nas palavras de Pedro Alves, cacique da aldeia de Yv’a Renda Poty, em 

Santa Helena: 
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 “Minha mãe é nascida aqui no Brasil mesmo, chamava “Cidade” e 

agora é Toledo. Ela nasceu ali, se criou ali, quando tinha quinze anos ela 

foi para lá e casou com meu pai. E aí ele voltou para essa aldeia de 

Jacutinga. E nasci ali mesmo, nessa aldeia de Jacutinga (...). E também 

lembrei que quando eu tinha dez anos, a pessoa que sempre ia à aldeia 

para fazer cerimônia, reza, elas iam daqui de Santa Helena que se 

chamava “Dois Irmãos”, por causa do rio daqui. Eles moravam na beira 

do rio que se chamava “Dois Irmãos”. 
2
 

 

A partir de meados do século XX os Guarani novamente se viram frente ao 

desterro, alcançados pela frente de expansão agro-pastoril que irá convulsionar o estado 

do Paraná, impulsionada pela chamada “marcha para o oeste” – a partir de ondas de 

colonizadores oriundas do sul brasileiro. Os aldeamentos Guarani – que até então 

conviviam com a esparsa sociedade não-índia – se tornam um incômodo entrave para a 

expansão capitalista. Os indígenas guarani com a sua firme obstinação em afirmar que 

estas terras eram “tradicionais” e que “pertenciam a Nãnderu” – “Ko yvy hoguereko 

ijara” – necessitam serem deslocados, reduzidos e confinados em áreas pré-

estabelecidas pelo Estado. A preocupação em ordenar a ocupação territorial do Paraná, 

se lê no relatório de 1934 no qual o então Secretario de Fazenda e Obras Públicas do 

Paraná, Othon Mader, alertava o governador Manuel Ribas a respeito das terras 

devolutas e da necessidade de coibir a prática da grilagem que ano a ano promovia 

notáveis “usurpações de vastos territórios de que usurpadores se apossam com golpes de 

audácia, apoiados em falsos documentos e auxiliados pela conivência de inescrupulosos 

funcionários públicos e serventuários da justiça (...) esse processo de apropriação 

indébita de terras ficou consagrado pela denominação de “Grilo”, que já é hoje uma 

expressão jurídica”. Neste mesmo documento, o secretário Mader também argumenta a 

necessidade de limitar as terras indígenas do estado: “Cremos também na necessidade 

que uma revisão dessas concessões se impõe, fazendo se reverter ao Estado às terras que 

não estejam real e efetivamente sendo usufruídas pelos índios, pois sabemos de grandes 

extensões que lhes foram  reservadas e que hoje estão abandonadas ou apenas ocupadas 

parcialmente ou em pequena parte (...)” ainda segundo o documento, o estado brasileiro 

havia sido generoso demais com as populações indígenas do Paraná e, devido as hordas 

colonizatórias era forçoso rever este quadro em favor do colono e a solução defendida 

era concentração de todos os “índios” – sejam Kaingang, Guarani ou Xetá – em uma 

única reserva. A partir da década de 1940, esta estratégia começou a ser posta em 

prática de forma mais efetiva enquanto uma clara e definida política de estado, com 

participação de diversos órgãos oficiais e do Serviço de Proteção ao Índio, e a área 

escolhida para a concentração dos vários aldeamentos Guarani, foi a A.I Rio das 

Cobras, localizada no município de Nova Laranjeiras. A área indígena Kaingang, 

mesmo sendo demarcada apenas no início dos anos noventa já era destino comum para 

as diversas comunidades Guarani que começaram a ser desterradas de forma metódica 

pelo SPI. Os diversos relatos orais de indígenas Guarani nos permitem reconstruir parte 

da história dos desterros oficiais, que, contraditoriamente, não aparecem nos 

documentos e versões oficiais. As falas dos velhos Guarani – que sobrevivem tanto nos 

indivíduos como na memória coletiva – nos permitem reconstituir uma história “á 

contrapelo”, se contrapõe de forma vigorosa as fontes oficiais que – com raras exceções 

– insistem em ignorar completamente a ocupação Guarani, assim como seus constantes 

deslocamentos migratórios. Nesse sentido, a história oral continua sendo um dos 

principais instrumentos metodológicos do historiador que atua junto aos povos oriundos 

da chamada “civilização da palha”, como as diversas comunidades indígenas, povos 
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ágrafos e, conseqüentemente, de forte tradição oral. As técnicas de história oral nos 

permitem coletar relatos e memórias que valorizam a historicidade de povos 

tradicionais, possibilitando um rico intercâmbio entre a fala destes grupos e a 

documentação oficial. 

 

A partir dos relatos Guarani é possível reconstruirmos parte da história dos 

desterros oficiais, que, contraditoriamente, não aparecem nos documentos e versões 

oficiais. As falas dos velhos Guarani – que sobrevivem tanto nos velhos como na 

memória coletiva – nos permitem reconstituir uma história “á contrapelo”, se 

contrapõem de forma vigorosa as fontes oficiais que – com raras exceções – insistem 

em ignorar completamente a ocupação Guarani, assim como seus constantes 

deslocamentos migratórios.  

A grande maioria dos relatos apontam para uma profunda dispersão que se inicia 

em meados do século XX e se agudiza a partir da década de sessenta.  

 
Na época, existiam diversas famílias espalhadas além da aldeia guarani, que 

era localizada na época no município de Foz do Iguaçu, e também naquela 

época não tinha acompanhamento do governo, tanto como Federal e não- 

governamental também, alguma entidade que acompanha movimentos 

indígenas e algum movimento, assim a respeito, da questão da terra também. 

Era muito difícil, assim, a gente encontrar o apoio, seja alguma entidade que 

acompanhe diretamente, que dê apoio para a comunidade indígena. Assim, 

indiretamente, só tinha a liderança que, que faz parte da organização da 

comunidade e na época não tinha também a idéia, do que é colonização. A 

parte que eu me lembro, que quando se iniciou a colonização, muitas famílias 

moravam espalhadas, vivendo fora da aldeia. É questão de trabalho, 

principalmente a minha família, quase toda a minha família quanto o meu pai 

morava na fazenda ou no sítio de algum proprietário e assim vai, vai 

mudando de um lugar pra outro, terminou o serviço já fica mudando pra 

outro lugar. Não tinha parada.
 3
 

 

A partir de fontes orais recolhidas nos depoimentos Guarani é possível 

identificar aproximadamente três dezenas de aldeamentos indígenas que foram 

metódica e paulatinamente desterritorializados nos anos cinqüenta com anuência e ação 

direta do SPI, caracterizando uma política de estado em relação ao “problema indígena” 

no Paraná. O xamõi Honório Benitez rememora os acontecimentos que os fizeram 

migrar para Rio das Cobras, assim como as demais comunidades que não mais existem 

no Paraná. Nas palavras de Honório:  

 
Nós ficamos em várias aldeias, e meu pai foi trabalhar em Guaira em uma 

firma de mate, e voltamos de novo para a aldeia de Lope’i (município de 

Toledo) e me criei ali e depois nós voltamos, fomos de novo para o Lope’i e 

moramos doze anos ali. E depois fomos para Memória (município de 

Cascavel) e ficamos mais três anos, ali tínhamos cerca de cinquenta famílias 

e depois em Campinas (município de Toledo), ali tinha vinte famílias que 

eram meus avós, todos moraavam ali, toda a minha família, perto do campo 

de aviação (...). Também moramos vários anos na aldeia de Rio Branco 

(município de Marechal Cândido Rondon), e lá tinha quinze famílias. Estas 

aldeias não existem mais por que entraram os colonos naquelas terras para 

colonizar e expulsaram os indígenas do Rio Branco e aqui na Campina 

também, nós morávamos ali quando fomos levados para Laranjeira (reserva 

de Rio das Cobras) por uma firma, nós tínhamos laranja, tinha plantação ali, 

mas ficou tudo, eles nos levaram para lá para o Rio das Cobras. 
4
 

                                                 
3 Teodoro Alves Tupã, depoimento gravado pelo autor.  
4
 Honório Benitez, depoimento gravado pelo autor.  
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Os depoimentos e as falas Guarani apontam para dezenas de aldeias que 

paulatinamente deixaram de existir no Paraná por uma ação intencional e metódica do 

Estado brasileiro; são aldeias que se tornaram invisíveis para a história oficial que 

insiste em afirmar que “estes Guarani vieram do Paraguai”.  

A antropóloga Malu Brant em seu doutorado denominado “Das Terras dos 

Índios a Índios Sem Terras: A trajetória dos Guarani do Oco'y - Violência, Silêncio e 

Luta”
5
 reconstrói um quadro a respeito das aldeias Guarani do século passado, 

apontando para a existência de trinta e uma comunidades Guarani até os anos setenta no 

estado do Paraná. Estas aldeias também aparecem em todos os relatos coletados junto 

aos informantes Guarani em nosso trabalho, o que difere é grafia do nome, o tamanho e 

o numero de famílias, porém, todos se referem a estas comunidades como antigos 

tekoha. E apontam para os principais núcleos indígenas que ficariam nas aldeias de 

Memória, Mato Queimado e “Colônia Guarani”.  

Estes dados nos permitem alguns apontamentos fundamentais, como a 

proximidade das datas nas décadas de cinqüenta e sessenta revela uma política de 

Estado urdida em benefício das frentes de expansão capitalistas, afinal, 70% das áreas 

são esbulhadas neste período, demonstrando uma ação metódica e sistematizada, 

apontando para uma espécie de padrão utilizado pelos órgãos públicos, sendo que parte 

destas áreas, foram posteriormente inundadas pela hidroelétrica de Itaipu, já no início 

dos anos oitenta. Os despejos possuíam um modus operandi que se repetia, que, 

inicialmente se dava com a vinda dos agentes do SPI na tentativa de convencer a 

comunidade a se deslocar para a A.I Rio das Cobras. E, caso os indígenas resistissem 

aos apelos dos agentes, estes retornavam acompanhados de policiais e agentes à paisana 

(possivelmente jagunços a serviço da empresa interessada) e estes ameaçavam os 

indígenas fisicamente com armas e violência. O argumento era sempre os mesmo, que 

aquela terra já tinha dono e ele estava “reclamando a área”, como relembra Honório 

Benitez: “(...) e nesse dia fomos expulsos de Campinas, vieram seguranças armados e 

gente teve que sair por que o dono não queria que a gente ficasse mais, que ‘vocês estão 

invadindo tudo’, o pessoal do SPI veio com uma carreta e nos deram quatro dias para a 

mudança, e ainda ficou muita coisa lá”.
6
 Em relação ao restante das áreas indígenas, em 

sua grande maioria, foram atingidas pela barragem de Itaipu ou pela criação do Parque 

Nacional (PN), e, novamente o estado, por meio do SPI, e agora o INCRA, entram em 

ação nos despejos destas pequenas comunidades.  

A grande maioria destas famílias que foram expulsas por ação do SPI tiveram 

como destino a A.I. Rio das Cobras, originando nas atuais três aldeias Guarani 

incrustadas nesta reserva, a Aldeia da Lebre, Água Santa e Espigão Alto, que são 

comunidades hegemonicamente formadas por indígenas oriundos deste processo de 

desterro.  

É somente a partir de 1990 que se iniciam novas levas de migrações Guarani no 

oeste do Paraná, inicialmente com a ocupação da área de Marangatu/município de 

Guairá por um grupo de Guarani Ñandeva liderados por Inácio Martins, seguido pela 

migração para o sítio arqueológico de Ciudad Real Del Guaira/município de Terra 

Roxa, a entrada no Parque Nacional do Iguaçu em 2005 e, mais recentemente pelos 

deslocamentos para as áreas de Yv’a Renda Poty/município de Santa Helena e Y 

                                                 
5 CARVALHO, Maria Lucia Brant. Das Terras dos Índios a Índios Sem Terras: A trajetória dos Guarani do 

Oco'y - Violência, Silêncio e Luta. Tese Doutorado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo: São Paulo. 2008. 

 
6
 Honório Benitez, depoimento gravado pelo autor.  
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Hovy/município de Guairá. Estas novas aéreas indígenas, reivindicadas como territórios 

tradicionais reconquistados são denominadas pelos velhos como tekoha jevy (“aldeias 

que voltam”) e expressam a materialidade destes relatos orais, calcados nas memórias 

dos antigos.  

O reko Guarani encontra-se baseado no binônimo: terra-sem-mal (mundo 

espiritual) e relações de reciprocidade (mundo material), que se confundem na vivência 

do grupo. Para o Guarani um é indissociável do outro, caminham juntos e 

conjuntamente vão explicando os novos desafios advindos do contato. Nesse sentido, as 

atuais migrações promovidas pelos rezadores Guarani, que nos séculos passados foram 

responsáveis pela grande extensão territorial dos povos Tupi, permanece, atualmente, 

sendo é o principal motor da luta pela terra junto ao grande capital agrário. E, as 

lembranças dos velhos e suas falas a respeito dos aldeamentos que não mais existem – 

submersos, engolidos pelas grandes cidades ou desterrados pelos campos de soja – nos 

indicam a necessidade de reconstruirmos esta “história indígena” que vem sendo negada 

e oculta pelas diversas fontes oficiais, uma história que aponta para o êxodo Guarani e 

para uma política de contenção e confinamento por parte do estado e da FUNAI.  

Este vídeo documental denominado “Em Busca do Tekoa” tem como objetivo 

apontar para esta história tida como “não-oficial” e dar vozes ao povo Guarani e suas 

lideranças políticas e pretende ser o primeiro de uma série voltada a questão territorial, 

sempre preservando e valorizando a perspectiva territorial dos velhos indígenas 

Guarani.  
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA – UM TRABALHO COM 
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Oficina 
PALAVRAS-CHAVE: Língua Inglesa; Leitura; Gênero textual.  
 
RESUMO: O aprendizado dos gêneros possibilita, ao aprendiz, um processo de 
socialização visto a partir de duas esferas: 1) nos modos de organizar o 
conhecimento e 2) na maneira de organizara representação desse 
conhecimento para os outros. Considerando a existência da multiplicidade de 
gêneros com os quais nos deparamos em nosso dia-a-dia, é possível perceber 
que a utilização e aquisição dos mesmos são capazes de transmitir e gerar 
efeitos tanto sociais quanto ideológicos. Ao passo em que 
aprendemos/ensinamos as variadas formas e possibilidades diferentes de 
interação, somos capazes de nos socializarmos com as estruturas e com o 
sistema de valores da sociedade. Ou seja, é somente através do 
reconhecimento dessas formas variadas de interação presentes 
nasmanifestações, ideológicas ou não, verbais ou não-verbais, que seremos 
aptos a nos reconhecermos como sujeitos constituintes e participantes ativos 
no processo de socialização.  

Por outro lado, no que tange a leitura de textos em Língua Inglesa nas 
escolas públicas, é possível perceber que a grande dificuldade sentida pelos 
alunos com a L2 (segunda língua) não se restringe somente à aquisição 
gramatical, mas ela ocorre, principalmente, na leitura. Durante a oficina e as 
atividades realizadas, os participantes poderão perceber que, atentando-se aos 
números, palavras cognatas, títulos, dentre outras estratégias e elementos 
pertencentes ao texto, é possível encontrar informações necessárias que nos 
levam a uma interpretação textual satisfatória. Sendo assim, não é necessário 
ter o conhecimento de todo o vocabulário de um texto para que se possa 
interpretá-lo. Além disso, o uso constante de dicionário, muitas vezes, implica 
em perda de tempo, sendo, não raras vezes, de maior valia a valorização do 
conhecimento prévio para a realização da leitura. Portanto, o presente trabalho 
promove um olhar mais atento ao desenvolvimento das estratégias básicas 
para a interpretação de textos pertencentes a diferentes gêneros em Língua 
Inglesa. A proposta é voltada, principalmente, para acadêmicos do curso de 
Letras, professores da rede estadual ou privada, que trabalham com o 
processo de ensino-aprendizagem desta língua, e para demais interessados, 
que, no geral, atuam ou mantém algum vínculo com a Língua Inglesa. 
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ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA 
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Resumo: Este projeto pretende instrumentalizar acadêmicos e professores para 

analisar e interpretar texto 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 desses elementos, leve o leitor ao entendimento do 

discurso em suas 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 pós-modernidade. Alcançada a compreensão do uso dessas 

estratégias, também a leitura atinge um nível muito mais elevado e o profissional 

passa a desempenhar seu papel com mais eficácia. 

 

Palavras-chave: Literatura; Cultura: Ensino. 

 

Introdução: A leitura é atividade constante e indispensável ao longo da formação 

acadêmica dos profissionais da área de letras e se faz presente tanto nas práticas 

docentes como no cotidiano dos discentes. Desta maneira, quanto mais 



instrumentalizado estiver o leitor para proceder a abordagem ao texto literário que 

lhe for proposto, maior será sua compreensão da arte literária que se vale de uma 

série de estratégias para constituir o discurso que emana do texto. Conhecer e 

compreender o efeito do emprego das mais variadas estratégias que podem 

constituir uma narração, um poema ou um texto dramático faz-se fundamental para 

o desempenho eficaz do leitor. Para tanto é indispensável que a abordagem do texto 

seja feita com base em pressupostos teóricos que sejam capazes de orientar a ação 

do leitor na busca da compreensão da mensagem em toda a sua dimensão. 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. 

A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a incluir a 

prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do curso 

de Letras - deve, necessariamente, criar um espaço de discussão que se volte para 

a formação de leitores críticos, capazes de compreender este processo de 

elaboração do texto literária, sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, aperfeiçoar 

as técnicas de compreensão leitora. Por meio deste projeto, que tem como meta 

principal tal questão, esperamos contribuir de forma essencial, não só na formação 

de leitores, mas no aperfeiçoamento dos propósitos do Ensino visados no curso de 

letras, bem como na formação de Pesquisadores mais qualificados que venham, de 

fato, a gerar conhecimento, pelo emprego das teorias estudadas e de uma formação 

continuada aos professores da rede pública e privada de nossa região. 

 

Objetivos: 

Geral: Ampliar a capacidade de análise literária, a compreensão leitora e o 

entendimento do discurso presente em textos narrativos romanescos de extração 

histórica por meio do estudo e aplicação prática das teorias literárias 

contemporâneas de análise da narrativa, a fim de contribuir para a formação de 

leitores e pesquisadores mais críticos e conscientes da complexidade do processo 

de elaboração do texto narrativo e seus constituintes, instrumentalizando o leitor, 



deste modo, para que seja capaz de apreciar, valorizar, compreender e criticar, de 

forma consistente e pertinente, o texto literário. 

Específicos: Aperfeiçoar técnicas de compreensão e interpretação do texto literário 

em língua materna e estrangeira através de análise de narrativas, leituras 

omentadas 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 lingüístico 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. 

 



Métodos: “Estudos das teorias contemporâneas de análise literária” é um projeto de 

extensão que agrega as experiências vivenciadas nas aulas de literatura com os 

resultados de projetos de iniciação científica realizados pelos acadêmicos do curso 

de letras, envolvidos com o Grupo de pesquisa Confluências da ficção, história e 

memória na literatura 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, adotarão procedimentos adequados às modalidades propostas e condizentes 

com os assuntos abordados, apresentados em seus respectivos formulários. 

Elencamos, abaixo, as principais atividades planejadas e que estarão vinculadas a 

este projeto. Muitas delas já foram realizadas em anos anteriores, como módulos de 

projetos ou cursos isolados. São elas: 

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 execução destas ações extensionistas obedece a um cronograma segundo a 

demanda sentida nas aulas de literatura, ministradas pelos integrantes do grupo de 

pesquisa Confluências da ficção, história e memória na literatura que integram o 

quadro de professores do Colegiado de Letras e o avanço nos resultados dos 

projetos de iniciação científica, orientados por esses professores que ministram 

aulas na Unioeste-Cascavel. Para o ano de 2009 planejou-se, a princípio, o curso 

“Estudo dos elementos da narrativa: o espaço ficcional dissecado” e as oficinas 

sobre “O narrador: visão e voz da narrativa”. 

 



Discussão e Resultados: O projeto objetiva contribuir para a formação de leitores 

críticos e profissionais mais capacitados, instrumentalizados para proceder à 

abordagens ao texto literário de posse de uma bagagem teórica consistente e 

pertinente e, especialmente, promover a integração entre Ensino/Pesquisa e 

Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade pública. Deste 

modo, esperamos conseguir contribuir, não só na formação acadêmica dos 

participantes, mas, em um contexto maior, na efetivação do direito à vivência da 

cidadania plena, pela formação crítica, pelo acesso à educação especializada e pelo 

convívio entre comunidade e universidade. 

 

Conclusões: 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, já realizadas em etapas anteriores, assim como a 

participação de professores do Colegiado de Letras e da comunidade externa em 

tais atividades, 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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ESTUDOS SOBRE BAKHTIN: LINGUAGEM, PESQUISA E FORMAÇÃO 
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Comunicação oral 

Resumo: Este projeto partiu de necessidades apontadas por estudantes dos cursos 
de licenciatura e mestrado do campus de Francisco Beltrão, professores da 
educação básica do município e pesquisadores em Educação, de aprofundarem 
compreensões sobre a teoria da linguagem, de Bakhtin, e refletirem sobre suas 
relações com a Educação e a pesquisa em Ciências Humanas. O objetivo é 
promover formação, mediante estudos e reflexões sobre a filosofia da linguagem, 
para compreensão dessa abordagem teórica. O projeto é desenvolvido em 
encontros periódicos de estudos, registros pessoais e leituras individuais orientadas, 
buscando compreensão dos fundamentos constitutivos da linguagem, na perspectiva 
de Bakhtin, e de questões teóricas e metodológicas inerentes à formação e pesquisa 
em Ciências Humanas. Integrada aos estudos, é desenvolvida a atividade 
“Organização de um acervo de pesquisas em linguagem, ensino e formação de 
professores fundamentados na teoria de Bakhtin”, visando à organização de um 
banco de dados de pesquisas nessa perspectiva, abrangendo o campo da 
linguagem e ensino, alfabetização, literatura infantil e formação de professores. 
 
Palavras chave: Linguagem; Ensino; Formação de Professores. 
 

Introdução 

Bakhtin é um teórico importante na área de Ciências Humanas e precursor de 

questões linguísticas relevantes na atualidade, especificamente na área da 
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educação. Estudar Bakhtin é uma experiência muito significante para aqueles que 

buscam um maior entendimento da dimensão social do processo que constitui o ser 

humano por meio da linguagem. Nesse sentido, o ser humano é considerado em sua 

historicidade, interação social e gradual processo do vir a ser, ou seja, nada está 

acabado, e a constituição do indivíduo como ser social se dá a partir do outro. A 

subjetividade, a atividade mental constituída pela linguagem é permeada e 

constituída nas relações sociais em que o indivíduo interage; é impregnada do 

movimento do real e suas contradições, não se tratando, portanto, de uma 

subjetividade abstrata e descolada do campo ideológico.  

O ensino na graduação, em curso de Pedagogia, e as atividades de extensão 

por nós desenvolvidas em projetos de formação de professores da educação básica 

têm-nos evidenciado importantes desafios relativos ao ensino e aprendizagem e à 

qualificação da formação docente. As discussões e reflexões sobre a formação de 

professores desenvolvidas entre os pesquisadores do Grupo RETLEE – Grupo de 

Pesquisa Representações, Espaços, Tempos e Linguagens em Experiências 

Educativas – corroboram essas evidências. 

A teoria de Bakhtin (2000; 2002) e sua concepção de linguagem constituem 

uma linha de orientação à maioria das diretrizes curriculares para o ensino de língua 

portuguesa, na atualidade, mas nem sempre seus conteúdos são apreendidos de 

forma adequada, até pela forma como tais referenciais são introduzidos entre os 

educadores da educação básica.  

O projeto de Extensão “Estudos sobre Bakhtin: Linguagem, pesquisa e 

formação” promove a formação de estudantes e professores da UNIOESTE, campus 

de Francisco Beltrão, e da educação básica, por meio de encontros periódicos de 

estudos e reflexões sobre a filosofia da linguagem de Bakhtin, partindo da 

necessidade de apropriação dos conhecimentos dessa abordagem teórica. 

Integrada ao projeto, em novembro de 2011 foi iniciada a atividade de extensão 

“Organização de um acervo de pesquisas em linguagem, ensino e formação de 

professores fundamentados na teoria de Bakhtin”, com a finalidade de inserir 

acadêmica de graduação em Pedagogia, ingressa no Ensino Superior por ação 

afirmativa, em processo que potencialize a formação no âmbito da interconexão 

linguagem, ensino e pesquisa, visando à formação para enfrentamento de desafios 

da educação.  A proposta visa à organização de um banco de dados com pesquisas 

relacionadas à teoria de Bakhtin, no campo da linguagem e ensino, alfabetização, 



  

literatura infantil e formação de professores, para uso por acadêmicos de graduação 

e pós-graduação, por pesquisadores e professores da educação básica.  Atuará, 

portanto, no interior da formação inicial e na continuada, seja pelo próprio 

desenvolvimento das atividades pela bolsista, seja pelo aporte de material a ser 

disponibilizado aos envolvidos no curso de Pedagogia, Geografia - licenciatura e aos 

profissionais da educação básica das redes municipal e estadual de Francisco 

Beltrão. 

 

OBJETIVOS  

A extensão universitária é instância relevante para estimular a capacidade de 

compreensão de problemas da sociedade e potencializar saberes e contribuições ao 

desenvolvimento na perspectiva sociocultural e técnica. A inserção de acadêmicos 

em projetos de extensão tem a finalidade de integrá-los à discussão, estudo e ações 

relacionadas a questões do contexto educativo e social, qualificando científica e 

socialmente sua formação e articulando as dimensões de extensão, ensino e 

pesquisa.  

O objetivo dos estudos é promover a formação de estudantes, professores de 

educação básica e pesquisadores, mediante estudos e reflexões sobre a filosofia da 

linguagem de Mikhail Bakhtin, oferecendo subsídios para a compreensão dessa 

abordagem teórica. A atividade da bolsista objetiva organizar um banco de dados 

com pesquisas e estudos relacionados à teoria de Bakhtin, no campo da linguagem 

e ensino, alfabetização, literatura infantil e formação de professores, proporcionando 

o acesso e a integração de acadêmica do curso de Pedagogia em estudos 

sistemáticos articulados ao desenvolvimento de processos formadores dirigidos à 

comunidade interna e externa à Universidade.  

 

MÉTODOS 

Os estudos desenvolvem-se em encontros quinzenais que contemplam a 

fundamentação teórico-metodológica na perspectiva enunciativa, de Bakhtin. As 

discussões buscam fornecer subsídios a professores da educação básica no 

desenvolvimento de propostas de ensino da linguagem fundamentadas nessa 

perspectiva e identificar encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento 

de pesquisas. São organizadas sínteses sobre as leituras. 



  

Para organização do acervo de pesquisas, foram definidos critérios para 

seleção das pesquisas e para a forma de registro. Em seguida passou-se a efetuar 

busca em fontes consolidadas para organização do banco de dados; leitura das 

pesquisas selecionadas; e organização em eixos, conforme as temáticas: linguagem 

e ensino, alfabetização, literatura infantil e formação de professores. Inicialmente, os 

trabalhos foram pautados nos eixos temáticos propostos no projeto, e, a partir 

destes eixos, pesquisaram-se trabalhos também em eixos semelhantes nos anais de 

eventos. 

 Foram analisadas pesquisas nos Anais ANPEd (Associação Nacional de Pós 

Graduação e Pesquisa em Educação), do Congresso de Leitura do Brasil (COLE) e 

da Revista Brasileira de Educação. 

 Na sequência, haverá a produção do CD-Rom com os trabalhos 

selecionados. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Da 32ª Reunião anual da ANPEd, selecionamos trabalhos nos eixos: 

Educação de crianças de 0-6 anos (1 trabalho); Formação de Professores (3 

trabalhos); Alfabetização, Leitura e Escrita (10 trabalhos) e Pôsteres (2 trabalhos).  

Nos anais da 33ª Reunião anual da ANPEd, encontramos trabalhos fundamentados 

em Bakhtin nos grupos de Alfabetização, Leitura e Escrita (7 trabalhos);  Formação 

de Professores (2 trabalhos); e Educação Fundamental (1 trabalho).  

Após a pesquisa na 32ª e 33ª Reunião anual da ANPEd, buscamos nas 34ª  e 

31ª  ANPEd. Na 34ª ANPEd, selecionamos trabalhos dos eixos: Alfabetização, 

Leitura e Escrita (9 trabalhos) e  Educação Fundamental (4 trabalhos). Na 31ª 

ANPEd, selecionamos trabalhos nos eixos: Educação de crianças de 0-6 anos (5 

trabalhos); Alfabetização, Leitura e Escrita (6 trabalhos) e dos pôsteres, 

encontramos um trabalho fundamentado em Bakhtin do eixo Alfabetização, Leitura e 

Escrita. Buscamos trabalhos também na 30ª Reunião anual da ANPEd. 

Selecionamos nos eixos temáticos: Alfabetização, Leitura e Escrita (3 trabalhos) e 

Educação de crianças de 0-6 anos (4 trabalhos).  

Em sequência, buscamos trabalhos nos anais do 16º COLE, realizado em 

2007 na UNICAMP – Campinas – SP. O Congresso de Leitura do Brasil 

(COLE), com o intuito de promover reflexões e ações críticas da sociedade, teve 

como tema: “No mundo há muitas armadilhas e é preciso quebrá-las”.  



  

Selecionamos trabalhos dos seminários de programas e comunicações dos eixos 

Ensino de Língua e Literatura (36 trabalhos); Linguagens em Educação Infantil (3 

trabalhos); e Letramento e Alfabetização (34 trabalhos).   

Nossa busca focalizou, da mesma forma que está apresentado anteriormente, 

os trabalhos no 17º Congresso de Leitura do Brasil (COLE), realizado em 2009 em 

Campinas – SP. Buscando uma perspectiva multidisciplinar, o evento trouxe como 

tema: “O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. É preciso transver o 

mundo”. Dos programas e sessões de comunicação, separamos trabalhos dos eixos 

Ensino de Língua e Literatura (23 trabalhos); Leitura no currículo Escolar – Projetos 

e Programas (7 trabalhos); Letramento e Alfabetização (3 trabalhos); Linguagens em 

Educação Infantil (9 trabalhos) e Produção de conhecimentos, saberes e formação 

docente (4 trabalhos).  

Além de trabalhos nesses anais de eventos, selecionamos a Revista 

Brasileira de Educação (RBE), no site da ANPEd, e buscamos artigos que 

abordassem a teoria de Bakhtin, no período de 2001 – 2011. Encontramos no 

histórico do periódico na coleção disponível no site SCIELO, trabalhos nas revistas 

de números 18 (1 artigo); 21 (2 artigos); 22 (1 artigo); 24 (2 artigos); 25 (2 artigos); 

33 (2 artigos); 34 (1 artigo); 36 (2 artigos); 37 (2 artigos); 38 (1 artigo); 40 (1 artigo) e 

46 (1 artigo).   

Ao selecionar trabalhos nos anais e periódicos, separamos pastas conforme 

os eventos e eixos respectivamente identificados. As pastas de eventos foram 

identificadas como: 16º COLE, 17º COLE, 30ª ANPEd, 31ª ANPEd, 32ª ANPEd, 33ª 

ANPEd, 34ª ANPEd e Revistas da ANPEd.  

Após a pesquisa e seleção de trabalhos em que identificamos a abordagem 

fundamentada em Bakhtin, elaboramos um documento com as referências dos 

trabalhos. Neste documento, separamos as referências de trabalho por evento e 

eixos temáticos. O documento contém, portanto, 25 páginas de referências dos 

trabalhos selecionados. Concomitante a esta organização, nomeamos os trabalhos 

presentes nas pastas. A nomeação contém o nome e sobrenome do autor, título do 

trabalho, local de publicação. Em alguns trabalhos, devido à limitação de caracteres 

em relação à extensão do título do trabalho, não é possível indicar o local de 

publicação, cidade e ano, no entanto, esses dados estão presentes no documento 

de referências.  



  

Procedendo a pesquisa, realizamos sínteses dos trabalhos, buscando em 

todos os eventos especificados, mediante leituras diversas, a forma que os autores 

enfatizavam Bakhtin. Neste trabalho, identificamos diversos conceitos da abordagem 

enunciativa-discursiva de Bakhtin, relacionados aos campos pesquisados, como 

linguagem e ensino, alfabetização, formação de professores e literatura infantil. 

Após a realização das sínteses, possibilitadas durante o processo da 

pesquisa, organizamos pastas com os trabalhos selecionados em cada eixo 

temático. Os eixos são: Linguagem e Ensino, Formação de Professores, 

Alfabetização e Literatura Infantil. 

 

CONCLUSÕES 

Em síntese, os trabalhos selecionados destacam a formação de professores 

como processo de transformação humana e expansão da visão de mundo, através 

da educação; a literatura infantil como expressão artística humana, imersa na cultura 

e integrante das objetivações superiores do gênero humano, com o papel de ampliar 

as formas de apreensão e compreensão do real, portanto, de ampliar as 

possibilidades de emancipação humana.  A alfabetização é abordada em uma 

concepção histórica e social, e a linguagem apresentada em suas dimensões 

dialógicas, determinada historicamente e implicada na ideologia, portanto, com 

extrema importância nos processos de ensino. 

Os objetivos propostos e cumpridos até o momento no projeto foram: inserção 

dos participantes em estudos sistemáticos articulados ao desenvolvimento de 

processos formadores dirigidos à comunidade interna e externa à Universidade; 

organização parcial de um banco de dados com pesquisas e estudos relacionados à 

teoria de Bakhtin no campo da linguagem e ensino, alfabetização, literatura infantil e 

formação de professores; e desenvolvimento de práticas de pesquisa e escrita da 

acadêmica bolsista. A busca ainda terá sequência, e a próxima ação será a 

produção do CD-Rom com os trabalhos selecionados. 
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O PETq-Unioeste, Grupo do Programa de Educação Tutorial do Curso de Química 

da Unioeste, Campus de Toledo, juntamente com o NECTO – Núcleo de Ensino em 
Ciências de Toledo, busca desenvolver atividades  que colaboram para a melhor 
preparação dos jovens estudantes do ensino médio das escolas públicas, tanto no 
aspecto da formação escolar como para estar enfrentando os futuros processos de 
seleção dos cursos de graduação.   

O programa de acompanhamento tutorial de estudantes de escola pública -PATEEP- 
auxilia os alunos a criarem uma rotina de estudos, direcionando-os para sua área de 
interesse. São oferecidas aulas diferenciadas e explicações individualizadas, nas quais, 
os estudantes conseguem esclarecer suas dúvidas de modo natural, sem sofrer 
intimidações por suas perguntas que buscam ser sanadas, gerando uma maior reflexão 
sobre o conteúdo e equilíbrio para enfrentar as adversidades cotidianas com maior 
criatividade e eficácia.  

Do período de 2009 a 2011, os acadêmicos do grupo PETq atenderam um total de 
154 alunos, mediante a formação de grupos de estudo em horários de contra-
turno.Nessa atividade os petianos têm a oportunidade de apoiar os alunos com as 
monitorias nas áreas de Química, Física e Matemática, através da assistência das 
resoluções de questionários, compreensão da bibliografia básica da disciplina, 
orientação quanto às dúvidas das matérias ministradas em aula, dentre diversas 
situações até mesmo inusitadas. 

Assim o trabalho de acompanhamento continua no ano de 2012, visto a importância 
do ensino das ciências exatas, pois existe dificuldade e inclusive certa aversão no 
entendimento por parte dos estudantes do ensino médio.  

Visto que essa modalidade de ensino aprendizagem contribui para a formação 
integrada do monitor nas atividades de ensino, pesquisa e extensão no curso de 
química, que estabelece novas experiências pedagógicas, permitindo portanto uma 
interação dos petianos com a realidade dos estudantes contribuindo com o 
desenvolvimento do senso crítico e compromisso com a responsabilidade social. 

 
Contato: NECTO - (45) 3379-7012, necto@unioeste.br 
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Área Temática: Educação 
Modalidade de apresentação: comunicação oral 

 
Resumo: O objetivo deste projeto foi investigar os elementos que interferem 

nas escolas para surdos em relação ao reconhecimento da condição bilíngue 

desses sujeitos e, a partir desta investigação, propor cursos de formação 

continuada para professores ouvintes e surdos da escola de surdos.  

Fundamentado na concepção de linguagem como essencialmente dialógica 

(BAHKTIN, 2000) e na concepção de cultura como “um conjunto comum de 

esquemas fundamentais, previamente assimilados” (BOURDIEU, 2007), o 

projeto percorrerá os princípios do respeito às identidades múltiplas e das 

manifestações culturais que os grupos linguisticamente diferentes podem 



apresentar no interior do seu próprio grupo e na sociedade em geral. A 

metodologia seguiu uma proposta integrada de grupos de estudos, minicursos, 

seminários e elaboração de material didático. Os estudos buscaram contribuir 

para a compreensão do universo bilíngue do surdo e, principalmente, para o 

ensino da segunda língua, neste caso, a língua portuguesa. 

 

Palavras-chave: educação intercultural bilíngue; formação de professores; 

ensino  

 

Introdução 

 Questões relacionadas com a compreensão do universo da surdez e 

dos mecanismos que envolvem o processamento de uma segunda língua, 

língua dois (L2), talvez sejam os principais fatores que necessitariam de 

atenção quando se trata do ensino/aprencizagem do sujeito bilíngue. O 

contexto da surdez requer a compreensão do trânsito por duas línguas. Sendo 

assim, o modo como as línguas funcionam e como seus usuários a tratam, bem 

como a forma como o professor lida com esse contexto plurilíngue/pluricultural 

nos parecem ser de fundamental importância para o sucesso escolar do surdo. 

 A investigação e a verificação sobre quais meios as pessoas surdas 

costumam utilizar para lidar com a língua de sinais, com a língua portuguesa e 

com o conhecimento de uma forma geral, levando em conta a formação do 

professor para atuar nesse contexto, parece ser o caminho mais seguro numa 

proposta que pretende compreender melhor o universo do bilinguismo das 

pessoas surdas, principalmente quando se trata de uma proposta de educação 

intercultural bilíngue.  

 Primeiramente, faz-se necessário considerar a língua portuguesa como 

aquela que não é a língua natural dos surdos, pelo fato de as línguas serem 

oral-auditivas e sua produção estar condicionada ao que se fala e ao que se 

ouve.  Para as pessoas que não ouvem, isto se torna uma barreira. A Língua 

de Sinais, pelo contrário, não apresenta barreiras para a aprendizagem dos 

surdos e, já que possui modalidade espaço-visual, torna-se uma língua natural 

para os surdos. Nas palavras de Bakhtin (2000):  

A língua materna – a composição de seu léxico e sua estrutura 
gramatical - não a aprendemos nos dicionários e nas 



gramáticas, nós a adquirimos mediante enunciados concretos 
que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação verbal 
viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 
Assimilamos as formas da língua somente nas formas 
assumidas pelo enunciado e juntamente com essas formas. As 
formas da língua e as formas típicas de enunciado, isto é, os 
gêneros do discurso, introduzem-se em nossa experiência e 
em nossa consciência conjuntamente e sem que sua estreita 
correlação seja rompida (BAKHTIN 2000, p.301). 

 

Considerando o posicionamento do autor, podemos afirmar a 

importância da língua de sinais como primeira língua do surdo e sua 

importância para a construção do conhecimento desses sujeitos. 

A segunda questão que parece ser fundamental é a movimentação 

cultural que surge das experiências visuais dos surdos. Ao pensar os aspectos 

culturais resultantes das experiências com o uso de uma ou outra língua em 

espaço e tempo concretos, muitas vezes não se pensa no conjunto de todos os 

elementos históricos que formam identidades culturais dos sujeitos. Na visão 

de Bourdieu (2007): 

A cultura não é apenas um código comum nem mesmo um 
repertório comum de respostas a problemas recorrentes. Ela 
constitui um conjunto comum de esquemas fundamentais, 
previamente assimilados, e a partir dos quais se articula 
segundo uma “arte da invenção” análoga à da escrita musical, 
uma infinidade de esquemas particulares diretamente aplicados 

a situações particulares (BOURDIEU, 2007, p.208).  
 

O bilinguismo dos surdos, considerando os aspectos mencionados acima, 

precisa de um olhar teórico-científico, mas, sobretudo, de um olhar que busque 

se distanciar da discussão que fala do outro, como se o outro não tivesse o que 

dizer de si, recurso discursivo muito utilizado quando se procura encontrar 

respostas finais para os desafios da educação do surdo.  No entanto, não se 

pretende apresentar respostas, soluções, mas tentar compreender e, 

sobretudo, retirar um pouco as palavras das generalizações e das simples 

nomeações. Derrida (1997, p.57), na leitura de Skliar (2002, p.10), faz a 

seguinte reflexão sobre o processo de banalização das palavras, referindo-se à 

cultura: 

Toda cultura se institui pela imposição unilateral de alguma 
“política” da língua. A dominação se sabe, começa pelo poder 
de nomear, de impor e de legitimar os apelativos [...]. Essa 
intimação soberana pode ser aberta, legal, armada ou bem 



solapada, simulada traz as cartadas do “humanismo universal”, 
e, às vezes, da hospitalidade mais generosa. Sempre segue ou 

percebe ou precede à cultura, como sua sombra (SKLIAR, 
2002, p.10).  

 

Tendo como ancoragem as discussões apresentadas, o desenvolvimento 

deste projeto percorrerá os princípios do respeito às identidades complexas, 

tomando como base principalmente a proposta de uma “pedagogia 

culturalmente relevante” apresentada por Gloria Ladson-Billings em entrevista 

realizada por Gandin et.al. (2002). De acordo com as palavras de Ladson-

Billings, essa pedagogia se ancora em três vértices: um dos vértices é do 

desempenho escolar. Este vértice insiste que as crianças precisam aprender 

na escola. Não faz sentido mandarmos as crianças para a escola todos os dias, 

todos os anos se elas não aprenderem nada.” (GANDIN et.all. 2002, p. 282). O 

segundo vértice, de acordo com a autora, é o da competência cultural. “Com 

este conceito quero me referir à capacidade das crianças entenderem quem 

elas são de onde vêm e porque estas coisas são importantes para ajudá-las na 

aprendizagem” (p.282). O último, e que no caso da educação de surdos nos 

parece bastante pertinente e desafiador, é o vértice da consciência 

sociopolítica, segundo o qual “a consciência sociopolítica serve para fazer com 

que eles entendam que os estudos que fazem na escola e o que aprendem aí 

têm um objetivo social maior” (p. 282).  

A partir das perspectivas apresentadas é que foram construídas, 

conjuntamente, as atividades deste projeto.  

 
17. OBJETIVOS:  
 

Geral:  

- Investigar os elementos que interferem nas escolas para surdos em relação 

ao reconhecimento da condição bilíngue dos sujeitos surdos e, a partir desta 

investigação, propor cursos de formação continuada para professores da 

escola de surdos. 

Específicos:  

- Realizar cursos que abordem o letramento bilíngue dos surdos. 

- Discutir os conceitos de cultura e identidade dialogando com os estudos sobre 

cultura surda, surdez e identidade surda; 



- Refletir sobre o processo ensino e aprendizagem da língua portuguesa para 

surdos; 

- Organizar um roteiro de atividades de ensino da língua portuguesa para 

surdos. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O projeto teve duração de 80 horas de atividades como estudo de textos 

relacionados com o tema, discussões, seminários, produção de atividades e 

aplicação das mesmas, pelos professores, com seus respectivos alunos. 

Foram realizados 15 encontros semanais de 4 horas cada, de forma presencial 

e 20 horas de leituras individuais e tarefas propostas pela coordenação do 

projeto. 

Assim, para a concretização do projeto, no ano de 2011 foram realizados 

minicursos ministrados pelas professoras Maria Elena Pires Santos e Marta de 

Fátima da Silva, grupos de estudos quinzenais, seminários apresentados pelos 

professores da APASFI e elaboração conjunta de material didático, no formato 

de mapas conceituais, a partir da leitura dos textos que ancoraram 

teoricamente as discussões,  

  

Discussão e Resultados 

Para a concretização do projeto, no ano de 2011 foram realizados minicursos 

ministrados pelas professoras Maria Elena Pires Santos e Marta de Fátima da 

Silva e grupos de estudos quinzenais com a leitura dos textos teóricos que 

ancoraram teoricamente as discussões, com os seguintes temas: Educação 

intercultural bilíngue para os surdos; Processos de leitura e ensino; Letramento 

em contexto pluricultural/plurilíngue; Gêneros textuais como uma proposta para 

a leitura, escrita e oralidade; projetos de ensino via mapas conceituais para a 

educação intercultural bilíngue para os surdos. Foram realizados ainda 

seminários, apresentados por professores surdos e professores ouvintes, a 

aprtir das leituras realizadas. Para finalizar, os professores organizaram e 

apresentaram uma unidade didática para suas práticas pedagógicas, a partir de 

mapas conceituais, com base nos estudos realizados. Os estudos 

desenvolvidos tiveram como finalidade contribuir para a formação reflexiva dos 

professores surdos e ouvintes em relação a uma educação intercultural 



bilíngue culturalmente relevante/sensível para a compreensão do universo 

bilíngue do surdo e, principalmente, para o ensino da segunda língua, neste 

caso, a língua portuguesa.  

Foi realizado ainda, para o encerramento do projeto, o evento 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: BILINGUISMO PARA ALUNOS 

SURDOS e SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE TRADUTORES/INTÉRPRETES 

DE LÍNGUA DE SINAIS, na UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu, nos dias 21 

e 22 de novembro de 2011, com a participação de pesquisadores de diferentes 

Universidades e 113 participantes, surdos e ouvintes, de Foz do Iguaçu e 

região.  

  

Conclusões 

Com a realização do projeto espera-se que os professores envolvidos 

possam dar continuidade à organização de um roteiro de atividades de leitura e 

escrita da Língua Portuguesa para surdos e ainda que se amplie o espaço de 

diálogo constante entre a Universidade e a educação dos alunos surdos na 

região de Foz do Iguaçu. 
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Resumo:A disciplina de Sociologia no Ensino Médio, no Brasil, teve uma trajetória 

marcada por interrupções. Em toda sua história percebemos avanços e retrocessos. 

Hoje, com a garantia em lei da Sociologia como disciplina curricular do Ensino 

Médio, verificamos que estas interrupções durante sua história, provocaram uma 

defasagem na construção de saberes pedagógicos específicos da disciplina. Diante 

da importância do estudo da Sociologia nas escolas, e partindo do interesse dos 

professores da rede estadual de ensino, elaboramos um Projeto de Extensão 

fundamentado na proposta da Pedagogia Histórico-Crítica. Neste projeto buscamos 

aprofundar os conhecimentos teóricos destes professores, construirmos materiais 

pedagógicos e atividades que possibilitem a reflexão e o entendimento da 

importância do Ensino de Sociologia em nossas escolas. 
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Neste texto, realizaremos um breve histórico sobre a disciplina de Sociologia 

no Ensino Médio no Brasil, problematizando sua importância para a formação dos 

jovens como também. Apresentaremos o “Projeto de Extensão – Formação de 

Professores: Sociologia e Ensino”, destacando as atividades que são realizadas com 

o grupo de professores e as finalidades das mesmas. 

No primeiro semestre de 2011, em resposta ao convite do Núcleo Regional de 

Educação de Francisco Beltrão, docentes da Unioeste realizaram algumas oficinas 

metodológicas de ensino de sociologia para professores desta disciplina no Ensino 

Médio. 

Devido ao interesse dos professores, foi iniciado em setembro de 2011 o 

“Projeto de Extensão – Formação de Professores: Sociologia e Ensino”, tendo como 

público alvo os professores que ministram a disciplina de Sociologia no Ensino 

Médio da rede pública estadual do Núcleo Regional de Educação de Francisco 

Beltrão-PR e demais licenciados. 

Atualmente, conta com a participação de 25 pessoas, sendo 20 professores e 

5 alunos do curso de Pedagogia da Unioeste, Campus de Francisco Beltrão. Entre 

os professores, a maioria 8, é formada em Pedagogia, posteriormente, estão os 

graduados em Ciências Sociais 3, e Filosofia 4 e, em menor quantidade, estão os 

professores das demais Ciências Humanas e Exatas. Entre os professores 9 atuam 

com a disciplina de Sociologia e 4 com a disciplina de Filosofia. Dentre os demais 

professores, especialmente com formação em Pedagogia, muitos atuaram com a 

disciplina o ano passado.  

Os estudos realizados objetivam o aprofundamento teórico-metodológico na 

Sociologia, em específico, estudos das teorias Clássicas e Contemporâneas da 

Sociologia. A opção pelo aprofundamento teórico-metodológico dos clássicos partiu 

do interesse dos próprios participantes nos primeiros encontros do Projeto. 

O Projeto está dividido em três módulos. No Módulo I, trabalhamos a Teoria 

Funcionalista de Émile Durkheim, no período de setembro a dezembro de 2011. No 

Módulo II estamos trabalhando a Sociologia de Marx, de março a junho de 2012. O 

terceiro Módulo então será sobre a Teoria Compreensiva de Max Weber, que 

ocorrerá no segundo semestre de 2012. Nos módulos, além dos estudos dos 

clássicos, busca-se também trazer contribuições de autores contemporâneos, como 

Gramsci, Foucault, Meszáros entre outros. 

 



Objetivos: 

O objetivo principal do projeto é o de “Contribuir para a qualificação das 

práticas educativas dos professores da rede pública de ensino do núcleo de 

Francisco Beltrão-PR que ministram a disciplina de Sociologia no Ensino Médio”. 

Desta forma, a partir dos estudos teóricos que realizamos, discutimos com o grupo e 

elaboramos sínteses dos conceitos e materiais pedagógicos para contribuir com as 

práticas dos professores referentes ao ensino de sociologia. 

 

Métodos: 

A metodologia utilizada está baseada nos pressupostos teórico-metodológicos 

da Pedagogia Histórico-Crítica. Para tanto, realizamos encontros quinzenais com 

professores que ministram a disciplina de Sociologia e demais licenciaturas no 

Ensino Médio, em que estudamos textos referentes a teoria de cada Módulo, 

discutindo os principais conceitos e produzindo materiais pedagógicos que serão 

socializados e disponibilizados aos professores, para que utilizem em suas práticas 

educativas. Buscamos também possibilitar aos professores socializar suas 

experiências com a disciplina.  

Também elaboraremos um banco de dados sobre o Ensino de Sociologia no 

Ensino Médio e outras produções teórico-metodológicas sobre as Ciências Sociais. 

 

Discussão e Resultados: 

A introdução da Sociologia como disciplina no Ensino Médio foi marcada, 

historicamente, por interrupções.Silva (2003), ao apresentar um breve histórico 

afirma que a disciplina é incluída no currículo dos cursos superiores e 

secundários no Brasil em 1890 com Benjamim Constant, mas com sua morte a 

implantação nos currículos foi deixada de lado. Em 1925, com a Reforma Rocha 

Vaz, a Sociologia foi introduzida nas escolas secundárias. Em 1928, ela passa a ser 

ministrada nas Escolas de formação de professores. Já em1931, a Reforma 

Francisco Campos permite que a Sociologia fique no currículo até 1942. Em 1942, a 

Reforma Capanema retira a obrigatoriedade do ensino da Sociologia nas escolas 

secundárias.  

No entanto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)nº 4.024/61 traz o 

retorno da Sociologia nos cursos secundários regulares, o que não ocorre na LDB nº 

5.692/71 que deixa a Sociologia entre um rol de 104 disciplinas optativas.A LDB n.º 



9.493/96, anuncia que os alunos, ao final do Ensino Médio deverão ter domínio dos 

conhecimentos de Sociologia e Filosofia, deste modo em 1999 o MEC publica os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCEM, propondo uma 

organização curricular por áreas, incluindo a Sociologia e a Filosofia na Área de 

Ciências Humanas e suas Tecnologias (SILVA, 2003). 

A sociologia foi descartada do núcleo comum, ficando na parte diversificada, 

podendo ser ou não ministrada pelas escolas. Ou ainda foi tratada como parte dos 

temas transversais, podendo ser contemplada em projetos. Esvaziou-se a 

importância da disciplina. Somente em 2006 é que a Sociologia voltou a se constituir 

como disciplina obrigatória nos currículos do Ensino Médio, a partir do Parecer do 

Conselho Nacional da Educação 38/2007, alterando as DCNEM.  

Compreendendo a trajetória da Sociologia como disciplina escolar, 

percebemos a grande dificuldade em construir um saber pedagógico específico, 

encontrando-se apenas um saber fragmentado em materiais e livros didáticos que 

não proporcionam reflexão e continuidade ao ensino da disciplina. No entanto, 

concordamos com Silva (2005), quando a autora afirma que não podemos ficar 

totalmente desorientados, sem saber o que ensinar em Sociologia nas escolas. 

Segundo a autora, “temos que nos concentrar em duas dimensões da nossa tarefa: 

o saber acumulado da sociologia e as necessidades contemporâneas da juventude, 

da escola, do ensino médio e dos fenômenos sociais mais amplos (SILVA, 2005, 

p.2)”.  

Para tanto, consideramos que um dos passos para qualificarmos nossa 

prática educativa em sociologia é o estudo das teorias Clássicas da Sociologia – 

Durkheim, Marx e Weber e de autores contemporâneos – que podem ajudá-los a 

compreender a realidade social. Todavia, são necessárias metodologias adequadas 

para que tais teorias possam ser trabalhadas com jovens no Ensino Médio. 

Um dos desafios do Projeto tem sido a articulação de aprofundamento teórico 

com propostas metodológicas adequadas. Neste sentido, têm-se trabalhado de 

modo que os professores possam socializar suas experiências educativas com a 

disciplina e, após os estudos elaborar Planos de Ensino com base na proposta 

metodológica da Pedagogia Histórico-Crítica, os quais poderão ser realizados em 

sala de aula. 

Percebemos a importância de trabalhar com esta proposta metodológica, por 

se tratar de uma pedagogia contra-hegemônica, que atua em defesa da classe 



trabalhadora e da escola como espaço de transmissão do saber erudito, construído 

pelo conjunto dos homens em suas relações históricas, em prol da transformação 

social. Consiste em uma concepção revolucionária de educação, correspondente à 

ideologia da classe trabalhadora, que visa a superação das desigualdades, 

contrapondo-se a visão liberal burguesa. A escola deve propiciar as condições 

necessárias para transmissão e assimilação desse saber.  

Assim, surge o método pedagógico da Pedagogia Histórico-Crítica 

sistematizado por Gasparin em cinco passos. Este método parte da prática social, 

comum ao aluno e o professor, porém com compreensões distintas desta. A prática 

social inicial é o ponto de partida do processo de ensino aprendizagem, que gera a 

necessidade da problematização, quando se questiona os problemas da prática 

social, para posteriormente disponibilizar ao aluno a possibilidade da apropriação do 

conhecimento científico por meio da instrumentalização. Na catarse, há uma 

espécie de síntese, ou seja, uma incorporação desses conhecimentos que busca 

efetivar uma nova ação do aluno frente à realidade. E por fim, a prática social final, 

em que o aluno tem a possibilidade de buscar a transformação social, atuando na 

sociedade, procurando mais informações, modificando o meio em que vive. Ela é 

mais ampla e consiste em uma nova maneira de pensar e de ver o mundo, que vai 

muito além da sala de aula (GASPARIN, 2003). 

Consoante com o exposto acima, podemos afirmar que o ensino de sociologia 

no Ensino Médio deve garantir aos alunos a apropriação das teorias e conceitos 

constituídos por esta ciência ao longo da história, ou seja, deve possibilitar aos 

alunos o conhecimento da sociologia clássica e contemporânea nas suas diversas 

perspectivas. Porém, não se trata de ensinar sociologia de forma abstrata e 

fragmentada, mas criar os instrumentos metodológicos adequados para que o aluno 

possa entender as questões sociais de nossa época, tendo condições de ler a 

realidade social a partir dos pressupostos científicos da sociologia e, ao mesmo 

tempo, poder agir sobre esta mesma realidade de maneira mais consciente. 

Tal perspectiva é compartilhada pelos participantes do Projeto. Fizemos aos 

professores a seguinte questão: “Qual a importância do Ensino de Sociologia para o 

Ensino Médio?”. Conforme a resposta dos professores, a importância da Sociologia 

está no fato de sua constituição como uma ciência que contribui para que os alunos 

possam: “compreender historicamente a sociedade, os fenômenos sociais e a sua 

organização”; “analisar as problemáticas sociais de forma contextualizada”; 



“construir um pensamento crítico perante a realidade em que vive”; “fornecer 

conhecimento científico e embasamento teórico para reflexão”; “educar para o 

exercício da cidadania”; “conceber o trabalho como princípio educativo do ser 

humano”; e “mostrar que os alunos podem intervir na realidade social e transformá-

la”. 

Mesmo se tratando de um grupo com formação diversificada, as respostas 

evidenciam que a Sociologia é muito importante no Ensino Médio, por ser uma 

disciplina que provoca nos alunos a reflexão, análise e compreensão da realidade 

em suas dimensões históricas e sociais, bem como, propicia o entendimento da 

sociedade em que está inserido e o conhecimento científico, fundamental para sua 

formação e possivelmente para a transformação de sua realidade. 

 

Conclusões: 

 O retorno da sociologia como disciplina obrigatória no Ensino Médio nos 

coloca o desafio de sua institucionalização nos currículos escolares. Frente a uma 

realidade na qual os docentes que ministram a disciplina, na sua maioria, 

apresentam uma formação diversificada, a necessidade de formação teórica e 

metodológica se constitui como fundamental para evitarmos tanto o teoricismo como 

a reprodução do senso comum nas aulas.  

 Desta forma, ressalta-se a importância deste Projeto de Extensão e das 

atividades que vem sendo desenvolvidas, no município de Francisco Beltrão, e que 

têm contribuído para a formação dos docentes.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2011, 
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. 
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A primeira atividade de extensão associada a este programa, que tem como 
objetivo o ensino de informática básica, foi o projeto Noções Básicas de 
Informática, coordenado pelo Profo 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 60 alunos, 11 
monitores (6 dos quais recebem bolsa – 2 de extensão e 4 de ações 
afirmativas), 7 professores e 1 técnico, totalizando 79 pessoas. Todo semestre 
se renovam as turmas atendendo mais 60 alunos. Desde o início das 
atividades dos projetos foram atendidas aproximadamente 720 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 em duas dimensões concomitantes: 
formação tecnológica e formação cidadã. 
 
A primeira dimensão prevê a oferta de 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, Biologia, Farmácia e Fisioterapia; 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 sendo treinados pelos monitores. 

 
A segunda dimensão metodológica consiste na realização de oficinas e 
palestras com o objetivo de trabalhar conceitos como cidadania, saúde, meio 
ambiente, entre outros. Esta ação possibilita a construção, junto aos 
adolescentes, de uma concepção crítica sobre a sociedade. As palestras, 
descritas no parágrafo anterior, foram importantes para poder desenvolver 
atividades de aprendizado de informática básica reforçando os conceitos 
apresentados. As oficinas, realizadas nas dependências da Guarda Mirim, tem 
uma duração de 2,5 horas e são ofertadas algumas sextas-feiras pela manhã e 
tarde. No ano de 2011 foram desenvolvidas oficinas abordando temas tais 
como: ética e respeito, reciclagem, sustentabilidade, drogas, sexualidade, 
construção de um puff com garrafas pet, etc. (Figura 2). A dinâmica de cada 
oficina dependeu do tema e incluiu a oferta de palestras seguidas de uma 
discussão, como também o desenvolvimento de atividades manuais, muitas 
vezes colaborativamente, para mostrar, por exemplo, que alguns elementos 
considerados lixo podem ser reaproveitados (construção de um puff com 
garrafas pet). 
 

 
 

 



  
 

Figura 2. Meninos da Guarda Mirim participando da oficina 
para construção de um puff com garrafas pet. 

 
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. 
 
Espera-se também que, a partir dos conhecimentos recebidos, os participantes 
tenham condições de criar materiais que preservem a identidade social, cultural 
e ambiental da comunidade onde estão inseridos e compartilhem estas 
expressões através da disponibilização do material gerado na Internet. 
 
Outro resultado esperado é quanto ao reconhecimento e valorização das 
práticas sociais existentes nos seus espaços de pertença, contribuindo na 
construção de uma consciência de cidadania e de respeito aos elementos que 
compõe a identidade social da qual cada indivíduo está inserido. 
 
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; 

 Desenvolvimento de apostilas sobre Redes Sociais (Orkut, facebook e 
Twitter) e Moodle (ambiente de apoio para Educação a Distância); 

 Apresentação de trabalhos (artigos completos, pôsteres e oficinas) nos 
seguintes congressos: XI SEU, 29o SEURS, II SERPROF e IBERO 2011. 

 
No ano de 2011, além das atividades descritas neste trabalho, foram realizadas 
as seguintes ações: 

 Curso de informática para adultos na Associação Beneficiente 



Solidariedade e Paz – Diocese Anglicana do Paraná – Jardim Alvorada - 
Cascavel, PR; 

 Desenvolvimento do site “Microscópio Virtual”; 

 Desenvolvimento do site “Portal de Objetos Educacionais Lúdicos”. 

 
CONCLUSÕES 
 
Neste trabalho apresentamos sucintamente as ações desenvolvidas no ano de 
2011, 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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RESUMO: Este trabalho objetiva relatar uma oficina realizada com estudantes de 
licenciatura em matemática da Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do 
Iguaçu, UNIGUAÇU - FAESI. A Geometria Fractal pode ser utilizada para descrever 
diversos fenômenos na natureza, nos quais não podem ser utilizadas as geometrias 
tradicionais. Para descrever geometricamente elementos como nuvens, montanhas, 
árvores, vasos sanguíneos e outras formas irregulares pode-se utilizar as 
propriedades dos fractais. A Geometria é um conteúdo estruturante da Educação 
Básica, devendo ser explorada pelos educadores durante as aulas. O objetivo da 
oficina foi analisar e discutir o estudo de fractais com os estudantes de matemática, 
a partir de materiais concretos e visualização de imagens. A atividade foi conduzida 
a partir da visualização de imagens de figuras reais e irregulares, solicitando aos 
participantes que dissessem que figuras geométricas mais se aproximavam de sua 
forma, para instigar a curiosidade. No decorrer da oficina foram realizadas atividades 
com materiais manipuláveis, montagem e análise de cartões fractais, estudo de 
propriedades e foram assistidos vídeos curtos ilustrativos sobre o assunto. Foram 
discutidas definições e conteúdos pertinentes ao estudo dos fractais. Ainda foram 
propostas atividades com software gratuito Xaos, no qual é possível visualizar 
diversas propriedades de fractais, experimentar a mudança de parâmetros e ainda 
realizar uma interdisciplinaridade com Arte, uma vez que as figuras formadas são de 
grande beleza visual. A oficina foi muito proveitosa, pois propiciou a troca de 
experiências entre os estudantes de matemática e trouxe novos conhecimentos, e 
uma observação mais atenta às formas geométricas presentes na natureza. 
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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), 

cursos com algumas ferramentas computacionais que auxiliam no desenvolvimento 

e aproveitamento da disciplina de matemática, bem como estimula o estudo de 

matemática de nível médio. 

 

Palavras-chave: Geometria, álgebra, computação. 

 

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 aluno bolsista do 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). 

 

Objetivos: 

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. 

 

Métodos: 

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 quatro turmas, sendo duas 

com inicio em novembro/11 e duas com  inicio previsto para junho de 2012. Os 

cursos têm duração de 30 horas e as aulas são preparadas com a orientação do 

coordenador do projeto. 

 

Discussão e resultados:  

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 outubro/11 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.  

 

 

Conclusões: 

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. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: UMA NOVA PERSPECTIVA PARA O SUCESSO 
DAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 
Coordenador/Autor: Denise Baú;  

Co-autor/apresentador: Márcia Ruth Siqueira;  
Co-autor: Nilza Maria Hoinatz Schmitz 

 
 

Área Temática: 4 Educação 
Modalidade de apresentação: Pôster 

 
 

Palavras-chave: Sistema Escolar, Gestão Democrática, Participação. 

 
Nos últimos anos tem se tido o cuidado com o modo de ver a educação em 
vários aspectos.  Muitos obstáculos têm sido ultrapassados em busca de 
melhorias no campo educacional. Estas mudanças ocorrem baseadas nos 
princípios constitucionais, sobre tudo na área pública. O modo de ver a escola 
como sendo um ambiente que propicia o conhecimento vem se transformando 
aos poucos, e aos olhos de muitos, uma das melhores e maiores conquistas 
alcançadas nessa área, é a forma como o princípio da democracia tem sido 
inserido nestes recintos, embora ainda, que se priorize um ambiente de 
acolhimento que dê segurança e confiança à criança. A gestão democrática, 
tema abordado neste trabalho, é uma nova maneira de se repensar a escola e 
todo o seu contexto. A gestão democrática permite tornar o ambiente escolar 
um lugar capaz de conduzir um debate sobre suas ações, assim sendo capaz 
de definir seus desígnios aos olhos da opinião pública. Podemos elencar a 
educação de qualidade para todos como enfrentamento para essa nova 
proposta no âmbito da gestão democrática. Desse modo, a participação de 
todos (pais, professores, direção, funcionários, equipe pedagógica e 
comunidade em geral), nos distintos níveis decisórios no ambiente escolar, é 
essencial para assegurar a eficiência do desempenho em uma organização 
educacional. Repensar a escola de qualidade faz nos ver a importância de 
cada peça que forma o quebra-cabeça chamado sistema educacional. 
Compreender a gestão democrática participativa no contexto escolar e verificar 
quais as suas principais características, e de seus membros participantes, no 
sistema escolar é o que objetiva este estudo. 
 
FORMAS DE CONTATO: marciaruthsiqueira@hotmail.com; 46-9919-0181; 
denisebau@hotmail.com; 46 – 91094765  

mailto:marciaruthsiqueira@hotmail.com
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Área Temática: Educação  
Comunicação Oral 

 
RESUMO: 
O projeto se resumiu a encontros de estudo, preparação de metodologia e 
apresentação de oficinas lúdicas em entidades de acolhimento institucional de 
crianças e adolescentes. A participação foi de aproximadamente 75 pessoas, entre 
crianças, adolescentes e técnicos das entidades. Em relação às 
crianças/adolescentes, é notória a contribuição que o debate da violência traz para o 
seu cotidiano. Os encontros tiveram a possibilidade de construir conceitos, de 
reafirmar outros já existentes e de, na linguagem infanto-juvenil, discutir essa 
questão que ainda é permeada por tabus e preconceitos. Para as coordenadoras e 
técnicas que participaram dos encontros, nota-se a possibilidade de uma maior 
aproximação a metodologias dialógicas e facilitadoras que a proposta do projeto 
traz. Um resultado que pode ser considerado como de médio prazo é uma maior 
aproximação das equipes destas instituições ao universo infanto-juvenil, através da 
utilização de recursos lúdicos. A partir disto, uma consequência direta seria uma 
maior profundidade no conteúdo dos relatórios, estudos e pareces psicossociais 
protocolados junto a Vara da Infância e Juventude e Ministério Público.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência; Criança e Adolescente; Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

 A defesa e garantia dos Direitos Fundamentais de crianças e adolescentes 

inscritos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei Federal nº 8.069/1990, 

têm se constituído em diretriz básica para a atuação do Ministério Público (MPPR) 



na Comarca de Foz do Iguaçu/PR. A partir de tal diretriz, tem-se estabelecido e 

ampliado conexões e fluxos de informações com Conselheiros Tutelares, 

Conselheiros Municipais dos Direitos, e Equipes de Referência dos diferentes 

serviços de atendimento a esses sujeitos, tanto em Foz do Iguaçu como em Santa 

Terezinha de Itaipu. 

 A partir da inserção do Serviço Social no MPPR da supracitada Comarca, 

surgiu a proposta de aproximar os técnicos atuantes nos serviços de acolhimento 

institucional1 do público infanto-juvenil por eles atendido, isso mediante a discussão 

de temas relevantes, sob a perspectiva da ludicidade. O objetivo foi de oferecer 

sugestões em relação a metodologias de trabalho aos técnicos, e ao mesmo tempo 

trazer para o debate uma questão com a qual a maioria das crianças e adolescentes 

acolhidas já estão familiarizadas: a violência em suas variadas modalidades. Discutir 

tal questão ampliaria o entendimento dessas crianças e adolescentes, dando-lhes 

subsídios para a real apreensão do que vem a ser a violência, de formas de 

identificá-la e de prevenir-se. 

  Tomar esta temática como foco central da ação educativa se justifica na 

medida em que ainda é um tema repleto de tabus, necessitando do devido 

conhecimento e debate para a não-ocorrência de processos de vitimização e de re-

vitimização dessas crianças/adolescentes. “Essa referência de abuso fica muito 

comprometida [pela falta de instruções parentais], os educadores não conseguem 

cumprir esse papel”, afirmou uma das técnicas dos serviços. 

 Para tornar a proposta das Oficinas Lúdicas possível, buscou-se a parceria do 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), o 

qual prontamente se dispôs a participar no processo de pensar metodologias 

facilitadoras e colocá-las em prática. A busca por esta parceria em específico se deu 

na medida em que uma proposta de atuação semelhante vem sendo desenvolvida 

pelo curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) campus Toledo, apresentando resultados significativos2. Difundir este 

                                                 
1
 Serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por 

meio de medida protetiva (ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis 

encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 

viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para 

família substituta. 
2
 Para apreensão de alguns dos resultados obtidos com o Projeto Oficinas de Prevenção à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes vide: SASSON, Susana Karen Hans. Avaliação de uma experiência 

interventiva: o papel das Oficinas de Prevenção à Violência Sexual no processo de garantia de direitos para a 



trabalho em uma perspectiva multi-campi, desta forma, foi mais uma das metas a 

serem alcançadas.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

Difundir a compreensão do “Direito à Liberdade, ao Respeito e a Dignidade” 

preconizado pelo ECA,  trabalhando em caráter informativo e preventivo os 

indicadores e as situações que constituem as práticas da violência sexual contra 

crianças e adolescentes na Comarca de Foz do Iguaçu.  

 

Objetivos específicos:  

- Realizar reuniões de estudo e debate a respeito da temática da violência contra a 

criança e o adolescente que possibilitem fundamentação teórica para o preparo das 

Oficinas; 

- Preparar material pedagógico estratégico, tornando o conteúdo da temática da 

violência acessível à compreensão infantil; 

- Realizar Oficinas bimestrais sobre a violência sexual contra crianças e 

adolescentes em entidades sociais inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 

MÉTODOS 

 Os métodos utilizados, selecionados e, alguns deles, construídos a partir das 

reuniões de estudo e planejamento da equipe formada por profissional do MPPR, 

professores e acadêmicos da UNIOESTE se resumiram nos seguintes: 

 Teatro de fantoches abordando conceitos como direitos e deveres de crianças 

e adolescentes, bem como o conceito de violência, fornecendo indicativos 

para a sua prevenção. 

 Filme educativo “Eu quero Paz” da Turma do Nosso Amiguinho, abordando o 

conceito de violência, formas de manifestação desta e incentivando um 

posicionamento que vise cessá-la; 

 Dinâmica utilizando figuras que reportaram a direitos e deveres de crianças e 

adolescentes e de violência, diferenciando esta de situações de cuidado. 

                                                                                                                                                         
criança. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço Social). Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 2009.  



  

DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 As "Oficinas de Prevenção a Violência contra a Criança", no ano de 2011, se 

resumiram em 08 encontros de apresentação, estudo e preparação da metodologia, 

os quais foram realizados na Universidade Estadual do Paraná. Houve três 

encontros de apresentação do Projeto nas entidades parceiras (Lar de Apoio a 

Criança e ao Adolescente, Comunidade dos Pequenos Trabalhadores e Casa 

Família Maria Porta do Céu), bem como três encontros de execução das atividades 

nestes mesmos locais. A participação foi de aproximadamente 75 pessoas (25 em 

cada encontro), entre crianças, adolescentes e técnicos das entidades.  

 Em relação às crianças/adolescentes, é notória a contribuição que a temática 

da violência traz para o seu cotidiano. A Oficina teve a possibilidade de construir 

conceitos, de reafirmar outros já anteriormente apreendidos pelas crianças, e de 

trazer para o debate na linguagem infanto-juvenil essa questão que ainda é 

permeada por tabus e preconceitos.  

 Para as coordenadoras e técnicas que participaram dos encontros, nota-se a 

possibilidade de uma maior aproximação a metodologias dialógicas e facilitadoras 

que a proposta do Projeto traz. Após a realização das atividades em uma das 

instituições, foi possível apreender a fala de uma assistente social, que relatou a 

respeito da importância do caráter lúdico, e que se utilizaria deste recurso, em 

parceria com a psicóloga, para a realização dos atendimentos, os quais, no padrão 

formal de entrevista, não possibilitam uma coleta de dados consistente. 

 Um resultado que pode ser considerado como de longo prazo e que ainda 

está previsto com a continuidade do projeto, é a utilização dos recursos lúdicos das 

Oficinas pelas profissionais destas instituições em seus atendimentos, melhorando a 

compreensão do universo infanto-juvenil e consequentemente o conteúdo dos 

relatórios, estudos e pareces psicossociais protocolados junto a Vara da Infância e 

Juventude e Ministério Público.  

 

CONCLUSÕES 

 A partir das atividades realizadas, foi possível oportunizar uma maior 

aproximação do MPPR as demandas dos cidadãos que têm seus direitos individuais, 

difusos ou coletivos violados, mais especificamente crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional. Vislumbra-se, desta maneira, uma possibilidade concreta 



de solidificação das atividades da 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do 

Iguaçu na defesa dos direitos da criança e do adolescente, através de atividades 

interventivas na realidade social, inclusive pelo viés profícuo da Extensão 

Universitária. Por fim, cabe ressaltar a contribuição para a o debate da violência 

entre as crianças e adolescentes, e por meio, deste, a aproximação obtida entre 

sujeitos e garantidores de direitos.  
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RESUMO 

O curso Pré-Vestibular ofertado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE teve início no ano de 2006 através de uma iniciativa da própria 
universidade com o intuito de auxiliar os alunos carentes oriundos das escolas 
públicas de Foz do Iguaçu e região. Sendo ministrado por acadêmicos dos cursos da 
Unioeste/Foz (Matemática, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Letras, 
Enfermagem e Pedagogia), os mesmos são supervisionados e orientados 
diretamente pelo coordenador de cada disciplina. O projeto tem por objetivo auxiliar 
os alunos das escolas públicas que tenham boas notas e que pretendem prestar o 
vestibular, especialmente o a UNIOESTE, porém não possuem recursos financeiros 
para ingressarem em um curso Pré-Vestibular particular. Além disso, o Projeto 
busca fazer com que os acadêmicos compreendam as dimensões política, social, 
filosófica e intelectual da prática educacional, ao vivenciarem o trabalho na extensão 
universitária, cumprindo com o nosso papel social enquanto membros da 
Universidade Pública. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino; Pré-Vestibular; Matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

O curso – “O Pré-Vestibular: nas Áreas de Ciências Exatas e Biológicas” - 

instituído em 2006 é uma iniciativa com forte participação de docentes e acadêmicos 

                                                           
1
 Colegiado de Matemática, UNIOESTE, Foz do Iguaçu/PR; e-mail: renatacamachobezerra@gmail.com, 

josericardo1012@gmail.com, kellyrobertaml@gmail.com. 
2
 Acadêmicos de Matemática UNIOESTE, Foz do Iguaçu/PR; e-mail: alexandrealievi@yahoo.com.br, 

deboraklering@gmail.com , evandroandretti@gmail.com , vogt.g.g@gmail.com 



que, comprometidos com a escola pública, propõem discutir temas e conteúdos e 

ministrar aulas, gratuitamente, para alunos, cuja baixa renda familiar os impedem de 

assumir compromissos com o pagamento de mensalidades de um curso pré-

vestibular. O projeto está cadastrado na Pró Reitoria de Extensão – PROEX da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE como projeto de caráter 

permanente, isto significa que é um projeto institucional não sendo estipulado prazo 

para seu término. 

Os acadêmicos ministrantes das aulas são pré-selecionados através de um 

processo de avaliações de currículo e entrevista. Sendo aprovados passam a ser 

orientados pelos coordenadores de seus cursos, no planejamento das aulas, 

contando com a participação de acadêmicos da Faculdade União das Américas – 

Uniamérica. 

O Projeto conta ainda com o apoio da parceria feita entre UNIOESTE, ITAI, 

FPTI e ITAIPU, sendo estes últimos instituições fomentadoras do auxílio aos 

acadêmicos, alimentação aos alunos e as apostilas. Quando necessária, há a 

reformulação da apostila para o ano seguinte. 

Os monitores selecionados recebem auxílio para locomoção e alimentação 

das instituições citadas acima para que assim possam permanecer por maior tempo 

na instituição durante as aulas, para sanar as dúvidas que possam surgir dos 

alunos. 

 

OBJETIVOS 

Construir uma ação conjunta entre comunidade externa e comunidade 

acadêmica para a superação das dificuldades impostas aos cidadãos oriundos da 

Escola Pública, especialmente à formação escolar; 

Organizar Grupos de Estudos sobre temas e conteúdos relativos ao Concurso 

Vestibular (incentivando a pesquisa); 

Preparar acadêmicos oriundos das licenciaturas, preferencialmente, e dos 

bacharelados, esporadicamente, para ministrarem aulas no Curso Pré-Vestibular da 

UNIOESTE/Foz; 

Ampliar os horizontes e a visão de mundo dos acadêmicos da UNIOESTE. 

Contribuir para a formação dos acadêmicos envolvidos nas monitorias do 

projeto, através da experiência adquirida em sala de aula, futuro ambiente de 

trabalho da maioria. 



 

MÉTODOS 

As atividades são planejadas pelos monitores e avaliadas e aprovadas pelos 

coordenadores e sub-coordenadores.  No ano de 2011 as aulas de matemática 

foram desenvolvidas por seis acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática 

em três turmas separadas em A, B e C.  

O cronograma foi programado para atender a demanda do currículo do ensino 

médio.  Antes do início das atividades do Projeto, a apostila foi reformulada pelos 

monitores devido à defasagem do conteúdo; o novo material utilizado passou a ter 

questões de vestibulares atuais.  

As aulas tinham duração de duas horas, contando com recursos como: 

multimídia, computador, materiais pedagógicos e bibliografias de apoio. As duplas 

tinham autonomia para reger as suas aulas de acordo com o desenvolvimento da 

turma, sendo expositivas e com todo o conteúdo disponibilizado posteriormente para 

os alunos. 

Próximo ao final do curso, um simulado, com questões preparadas pelos 

monitores e avaliadas pelos coordenadores, foi aplicado para testar os 

conhecimentos e familiarizar os alunos com o tipo de prova e sistema adotado pela 

Unioeste. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Ao longo dos anos os acadêmicos envolvidos no Projeto tiveram a 

oportunidade de compreender as dimensões política, social, filosófica e intelectual 

da prática educacional, ao vivenciarem o trabalho na extensão universitária, além é 

claro, de cumprirmos com nosso papel social enquanto membros de uma 

Universidade Pública.  

Hoje além de vislumbrarmos ampliar as possibilidades de ingresso na 

Universidade Pública do aluno oriundo da Escola Pública também compreendemos 

que o acadêmico que participa do Projeto não só se envolve muito mais com a 

Universidade, mas acaba compreendendo na sua totalidade o que significa 

compromisso social. 

No ano de 2011, quatorze alunos do curso Pré-Vestibular foram aprovados na 

UNIOESTE, dos quais quatro só no curso de Licenciatura em Matemática, além dos 

que passaram nos vestibulares de outras instituições públicas e privadas.  



 

CONCLUSÕES 

Nota-se que os alunos estão realmente interessados em passar no vestibular 

e consideram que o curso Pré-Vestibular desenvolvido pela UNIOESTE, campus de 

Foz do Iguaçu, contribuirá e muito nessa conquista, até porque se comprometem a 

estar presentes nas aulas nos sábados desde as 07h30 e passam praticamente o 

dia assistindo as aulas. Entretanto, ao serem questionados se estudaram o conteúdo 

abordado nas aulas anteriores e se fizeram os exercícios propostos, alguns 

respondem negativamente e os demais permanecem em silêncio, dando a entender 

que a resposta também é negativa. 

Percebe-se que o ritmo das aulas dificulta a aprendizagem dos alunos, uma 

vez que o número de aulas é muito pequeno em relação à quantidade de conteúdo 

que deve ser trabalhado. A impressão que se tem é que para muitos alunos o que é 

estudado nas aulas nunca foi visto antes, pois ao serem questionados sobre 

assuntos simples, que eles deveriam saber, infelizmente eles não sabem, e atribuem 

aos monitores a função de lhes ensinar tudo o que os seus professores do ensino 

fundamental e médio deveriam ter ensinado. 

O objetivo principal dos monitores para com a sua formação foi atingido, visto 

que o trabalho dentro da sala de aula possibilitou o contato dos mesmos com a sua 

futura profissão. Além disso, o papel social do curso reflete na inclusão de 

estudantes portadores de necessidades especiais nas aulas. 

O curso Pré-Vestibular: Área de Exatas e Biológicas, realizado pela 

UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu acontece com o apoio da Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu – FPTI, do ITAI e da Itaipu Binacional. A FPTI patrocinou as 

bolsas dos monitores e as apostilas do curso e a Prefeitura Municipal de Foz do 

Iguaçu forneceu leite e pão aos alunos. A operacionalização disto ficou sempre a 

cargo da Universidade na figura dos coordenadores e sub-coordenadores do 

Projeto. 
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Modalidade de apresentação: comunicação oral 

 

 

RESUMO:  

O Projeto de Intercâmbio linguístico-cultural entre docentes e discentes do Brasil e 
do Paraguai existe há sete anos e tem como objetivo central promover uma 
interação entre as línguas e culturas paraguaias e a Língua Portuguesa. Dentre os 
objetivos alcançados esta a aprendizagem da língua, dos costumes, e da cultura 
castelhana por parte dos alunos brasileiros, bem como a aprendizagem da língua, 
costumes, e cultura de nosso país por parte dos alunos paraguaios. Outro fator 
interessante é a mudança das mentalidades, isso porque, em sua maioria, a 
população tem uma imagem generalizada do Paraguai comparando-o a Ciudad 
Del Este, esta visão é, muitas vezes, preconceituosa, pois se prende a 
estereótipos e imagens negativas do Paraguai e de sua cultura. O contato real 
com a cultura possibilitou então, a minimização dos preconceitos e estereótipos 
que os participantes tinham consigo. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura, preconceito, ensino. 

 

                                                 
1
 Aluna do Mestrado de Ciências Sociais da UNIOESTE 

2
 Professora Mestre do Curso de Letras Por./Esp. da UNIOESTE 



 

Sahlins (1997) explica que o estudo das culturas sofreu várias criticas por 

parte de alguns pesquisadores por ser considerada marcadora de diferenças, ou 

seja, alguns críticos consideravam que a cultura era um meio de vitimização, de 

marcar alguns grupos como sendo inferiores a outros, uma forma de contribuir 

para a fixação da diferença, do preconceito e da exclusão. Para Woodward (2003) 

a diferença pode ser construída de forma negativa, como forma de exclusão dos 

indivíduos considerados como “outros”, como forasteiros, no entanto a diferença 

também pode ser “celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade e 

hibridismo, sendo vista como enriquecedora” (WOODWARD, 2003, p. 50).  

Tendo como exemplo o contexto escolar, entende-se, portanto, que ao 

estudar outras culturas e as diferenças existentes entre elas, o professor pode ser 

um disseminador ou um rompedor de preconceitos, isso irá depender da formação 

e dos conhecimentos de cada indivíduo. 

Conforme aponta Sahlins (1997, p. 48) “as pessoas não descobrem 

simplesmente o mundo, ele lhes é ensinado”, ensinado a partir de visões 

particulares de acordo com a cultura e a ideologia em que se está inserido, a partir 

de preconceitos e de conhecimentos equivocados. Assim esses conhecimentos 

errados permanecem de geração em geração, criando estigmas e estereótipos.   

Os PCN explicam que a escola, em vários momentos contribuiu para a 

disseminação do preconceito apresentando conteúdos indevidos em livros 

didáticos transformando-se em um espaço de consolidação de estigmas. Os livros 

didáticos veiculavam a ideia de um país sem diferenças, e ainda, de uma nação 

superior a outras. “Assim o educador está sujeito a uma escolha inevitável – ainda 

que inconsciente – quanto a ser agente privilegiado da expansão ou da contração 

do preconceito e da discriminação”. (BRASIL, 2000, p. 24). 

Diante da falta de conhecimento apresentada pelos professores com 

relação a diversidade cultural, registrada por meio de várias pesquisas que 

comprovam que muitos, além de utilizar livros didáticos com conteúdos 

preconceituosos, embasavam-se no senso-comum, atualmente prega-se a 

necessidade de formação dos professores quanto a Pluralidade Cultural.   



 

A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE ESCOLAR NO ESTUDO DA PLURALIDADE 
CULTURAL 

 

“É como se o plural que se constata, seja no convívio direto, seja por outras 

mediações, evidenciasse e ampliasse o plural que potencialmente está em cada 

um” (BRASIL, 2000, p. 21).  

Diante desta citação, aponta-se para a importância do ambiente escolar 

para o rompimento de preconceitos: i. em primeiro lugar a escola é um espaço em 

que convivem crianças de diversas origens, o que significa que cada uma traz 

consigo costumes e visões de mundo distintas; ii. é o local onde se é ensinado 

regras de convívio no espaço público, principalmente o convívio com a diferença, 

seja ela étnica, cultural, socioeconômica, física, etc.; iii. é na escola que a criança 

adquire conhecimentos sobre o mundo. Por isso  

 

“trabalhar a diversidade humana, comporta uma ampliação 
de horizontes para o professor e para o aluno, uma abertura 
para a consciência de que a realidade em que vivem é 
apenas parte do mundo complexo, fascinante e desafiador 
[...] a percepção de que essa característica sociocultural é 
expressão de uma pluralidade dinâmica para além das 
fronteiras do Brasil” (BRASIL, 2000, p. 19). 

 

A história de um país vai além de suas fronteiras, por isso, estudar a 

história e a pluralidade cultural de um país implica também conhecer a história e a 

cultura dos países com os quais se tem fronteiras. No entanto, a abordagem 

etnocêntrica trazida pelos livros didáticos durante muito tempo, é um dos motivos 

que dificultam o diálogo intercultural, impossibilitando o aprendizado que as 

diversas culturas oferecem.  

O estudo das diversas culturas possibilita não só o conhecimento, mas 

auxilia também nas atitudes de respeito para com o outro, o diferente, além da 

valorização e compreensão da sua própria origem. O intercâmbio é um meio de 

conhecer as diversas culturas e entrar em contato direto com elas. 



Além de auxiliar na formação dos professores e de romper preconceitos 

culturais e étnicos, o intercâmbio favorece o processo de ensino-aprendizagem de 

uma língua, tanto para quem está aprendendo a língua, quanto para quem a está 

ensinando. 

Coracini (2007) afirma que a aceitação do diferente “passa, 

necessariamente, pela experiência do estranhamento [...]” (CORACINI, 2007, p. 

132), ressalta-se, no entanto, que o professor necessita estar preparado para 

conduzir esta aceitação, ou seja, lidar com esses conflitos em sala de aula e levar 

os demais alunos a aceitarem o “outro”. Isso porque, em uma região de fronteira 

como a que estamos situados, é possível encontrar alguns alunos estrangeiros 

nas escolas.   

Embora a língua oficial do Brasil seja o português, é preciso considerar e 

respeitar a existência de diversas línguas, culturas e identidades sociais, pelo 

menos dentro do ambiente escolar, já que a escola é um dos principais espaços 

onde se consolidam os discursos identitários, em outras palavras, é o lugar em 

que a criança, está exposta a todas essas situações geradoras de conflitos 

(MOITA LOPES, 2002). 

É importante que se tenham mais reflexões e discussões a respeito das 

dificuldades que a escola encontra ao deparar-se com problemas de conflitos 

étnicos e línguisticos que podem gerar preconceitos e estigmatização ao receber 

alunos estrangeiros e/ou bilíngües como, por exemplo, os alunos brasiguaios, 

pois, embora haja propostas de uma “escola para todos”, esta proposta não se 

sustenta em situações conflitos. 
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INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA BÁSICA E MOZILLA FIREFOX 

Adair Santa Catarina, Carlos José Maria Olguín, Oscar José Busatta,  

Thiago Lermen, Cezar Leandro Manica, Jean de Oliveira, Jonas Trentin e 

Thiago Pessini 

Área temática: Educação 

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. 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. 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. 

 

Formas de contato com a ação 

UNIOESTE / CCET / Colegiado de Ciência da Computação 

Rua Universitária, 2069 – Bloco F – 85819-110 Cascavel, PR 

e-mail: prof.olguin@gmail.com 

url: www.inf.unioeste.br/guardamirim 

fone: (45) 3220-3191 

http://www.inf.unioeste.br/guardamirim


 

LIBRAS: UMA DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NOS CURSOS DE 

LICENCIATURA 

Heloir Aparecido Montanher e Clóvis Batista de Souza,  

 

Educação e Cidadania 

Comunicação Oral 

 

RESUMO: Tendo em vista a obrigatoriedade imposta pela legislação brasileira, 

a disciplina de Libras vem sendo inserida, de forma gradativa, no currículo dos 

cursos de licenciatura da Unioeste. Contudo, destaca-se que o alcance de uma 

legislação conforme o decreto 5626/06 que obriga as instituições de ensino 

superior a reformularem os seus currículos a fim de incluir a referida disciplina 

é expressão das lutas travadas pela comunidade surda no país para promover 

o acesso à educação de qualidade. visando ampliar a inclusão de pessoas 

surdas, nos diferentes espaços do meio social, por isso a importância de 

propagar a Libras para que aconteça a acessibilidade e a inclusão do sujeito 

surdo na sociedade acadêmica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Libras, Educação do Surdo, Formação Docente. 

 

INTRODUÇÃO 

Nesse contexto, a Unioeste, através do Programa Institucional de Ações 

Relativas às Pessoas com Necessidades Especiais – PEE promoveu 

discussões junto a diversos Centros e Colegiados a fim de contribuir na 

implantação da disciplina de Libras na grade curricular dos cursos de 

licenciatura, como disciplina obrigatória e em outros cursos, como disciplina 

optativa.  



Essa ação vem de encontro com o compromisso do PEE, onde seu 

compromisso maior e encontrar alternativas acessíveis para acadêmicos com 

deficiência, disponibilizar o acesso aos conteúdos e garantir a aprendizagem 

destes dos acadêmicos. Diante da experiência que o programa adquiriu na 

medida em que acadêmicos surdos foram aprovados em vestibulares da 

instituição, houve a necessidade de contratação de TILS – Tradutores e 

Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras que veio de encontro com 

Decreto 5626/06, onde trata-se da obrigatoriedade da disciplina em cursos 

licenciatura, da formação de TILS.  

Diante o trabalho intensivo do PEE atualmente o programa é consultado 

nos diversos assuntos relacionados a acessibilidade, para elaboração de 

editais de testes seletivos e concursos, para projetos arquitetônicos, seminários 

anuais reconhecidos por toda região oeste do Paraná. 

Vale ressaltar a parceira que o programa tem com entidades externas: 

associações, centro de atendimentos a diversas áreas de deficiência da 

comunidade de Cascavel e outros municípios. 

 

 

OBJETIVO 

- Contribuir para a formação de professores no que se refere à 

relação/comunicação professor ouvinte e aluno surdo; 

- Instigar os acadêmicos dos cursos de graduação ao aprendizado da Libras. 

 

 

MÉTODO 

A disciplina visa estimular a iniciativa e a capacidade de análise crítica 

acerca das diferenças linguísticas do outro na sociedade acadêmica, 

despertando o acadêmico aos conhecimentos e experiências além da língua  “ 

Libras” para enfrentamento de futuras situações em ambiente escolar conforme 

o capítulo II do decreto 5626/06. 

Nas aulas há momentos de ensino e aprendizagem intermediados por 

atividades didáticas em Libras, aulas expositivas-dialogadas, estudos dirigidos, 

análise crítica de filmes, seminários, trabalhos em grupos e individuais, debates 

e dinâmicas de grupo incentivando a comunicação visual-gestual com o sujeito 



surdo que na ocasião a instituição disponibiliza preferencialmente docentes 

surdos para ministrar as aulas.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADO 

 Muitas foram às discussões de como seriam ministrados a disciplina de 

Libras na instituição visto que o prazo determinado pelo Decreto 5626/06, 

estava por encerrar e outro ponto que é importante ressaltar a falta de 

profissionais surdos graduados para assumirem as disciplinas, visto que a 

primeira graduação em Letras Libras concluiu em 2011. Houve também a 

necessidade de abrir concurso para docentes preferencialmente surdos e 

pouco se inscreverão, pois em sua maioria há poucos docentes surdos 

formados indo ao encontro com mais um obstáculo. 

 Com a disciplina de Libras, docentes e acadêmicos surdos na instituição 

novos desafios e discussões surgiram tais como prova dos vestibulares em 

Libras, a oferta do curso da segunda graduação em Libras, curso de formação 

para TILS, o interesse de toda a comunidade acadêmica (docentes, discentes e 

administrativo) em aprender Libras. 

 

CONCLUSÃO 

A Unioeste busca, através das ações do PEE, integrar as lutas sociais e 

contribuir para a formação do professor que tenha em vista a emancipação de 

TODOS os alunos. 



 

LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS 

 

Marilene Kall Alves 

Gilmei Francisco Fleck 

 

RESUMO: 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. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatório, textos literários, formação de leitores. 

 

INTRODUÇÃO: O aprendizado da leitura é a chave que dá acesso às portas do mundo da 

literatura, ainda desconhecida de muitos, dentre os quais figuram milhões de brasileiros que não 

tiveram oportunidades de serem iniciados nesta prática que conduz ao posicionamento crítico. 

Motivos para isso não faltam. Estes vão desde as condições sociais e econômicas da grande 

maioria da população, que não consegue adquirir livros, até a total desinformação sobre a 

importância da literatura, gerada por um processo educativo no qual ela, caso sigamos os 

caminhos que se vem trilhando nas últimas décadas, tende a desaparecer completamente dos 

programas do ensino fundamental e médio. Assim, “a literatura, que durante séculos ocupara um 

papel relevante na vida social, tornou-se cada vez menos importante. Na ‘sociedade do 

espetáculo’, a escrita literária fica confinada a um espaço restrito na mídia, pelo fato de se 

prestar pouco à espetacularização” (PERRONE-MOISÉS, 1998, p. 177). Cabe, portanto, à 

família e à escola, especialmente à universidade pública, resgatar o valor dessa arte que sempre 

foi fator fundamental na formação dos indivíduos, e é essencial à formação do professor de 

Letras. Saber ler não significa somente saber decifrar ou decodificar os signos lingüísticos; 

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 



fazê-lo, desencadeiam o processo de significação do texto” (ORLANDI, 1988, p. 10). Obter o 

pleno conhecimento e domínio da arte de ler constitui-se em uma caminhada, 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. A leitura é, como já mencionamos, um processo construído, e seu 

aprendizado crítico permite ao homem interpretar o mundo em que vive. É ela, pois, que 

possibilita aos indivíduos compreender os fatos que fizeram com que seu mundo fosse como é. 

A leitura crítica, porém, não se limita a isso. De posse desse saber, o homem torna-se capaz de 

analisar, de confrontar, e, pela reflexão e discernimento que daí decorrem, ele se posiciona, 

buscando soluções àquilo que lhe é problemático. Isso é leitura: conhecimento e compreensão 

do passado que leva à análise, ao entendimento e à confrontação do presente, que, por sua vez, 

induz o indivíduo a posicionar-se e, conseqüentemente, buscar mudanças. Tais mudanças, 

necessariamente, implicarão em transformações em seu futuro. A universidade é o espaço no 

qual o processo de leitura é matéria de Ensino e Campo de Pesquisa. Quando os resultados aí 

alcançados forem, de forma efetiva, repassados à sociedade na qual esta está inserida, cumpre-se 

uma de suas mais valiosas tarefas. As atividades extencionistas são um canal privilegiado deste 

fluxo de construção e compartilhamento de saber, já que elas podem, de forma única, constituir-

se no diálogo da universidade com a sociedade. 

 

OBJETIVOS GERAL: Desenvolver atividades extencionistas junto aos acadêmicos do Curso 

de Letras e aos professores e estudantes da rede pública e privada de Ensino em Cascavel 

voltadas ao incentivo da leitura e à prática da abordagem ao texto literário nas escolas, a fim de 

incentivar a formação do hábito da leitura e subsidiar atividades educativas promovidas pelos 

professores que geram a prática da leitura do texto literário no Ensino Fundamental e Médio. 

 

ESPECÍFICOS: 

- 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; 

- Cooperar na formação continuada de professores da rede pública e privada por meio de 

atividades extensionistas que promovam o estudo das teorias literárias que apóiam a 

interpretação e análise do texto literário; 

- Instrumentalizar acadêmicos do curso de letras, professores e estudantes da rede publica e 

privada de Cascavel, por meio da pesquisa, estudo e prática de aplicação dos conhecimentos 

teóricos do campo da teoria literária; no processo de interpretação e análise do texto literário; 

- Incentivar a leitura da literatura infantil e infanto-juvenil nas escolas de Cascavel, por meio de 

ações como a contação de histórias, a fim de promover a formação do hábito de leitura; 

- Divulgar a leitura de contos entre os acadêmicos do curso de letras para que estes possam, num 

segundo momento, atuar como monitores em atividades extensionistas que busquem incentivar 

tal processo de leitura nas escolas do nível Médio em Cascavel; 



 

MÉTODOS: A concretização dos objetivos deste projeto requer procedimentos metodológicos 

variados, uma vez que se propõem ações diversas, incluindo uma série de cursos, palestras e 

oficinas que se alternam ao longo do ano letivo e mesmo de existência do projeto. Estes, por sua 

vez, adotarão procedimentos adequados às modalidades propostas e condizentes com os 

assuntos abordados, apresentados em seus respectivos formulários. Elencamos, abaixo, as 

principais atividades planejadas e que estarão vinculadas a este projeto. Algumas delas já foram 

realizadas em anos anteriores, como módulos de projetos ou cursos isolados. São elas: 

1-Literatura infantil e infanto-juvenil: a formação do leitor (curso de 45 hs.); 

2- Contação de histórias: uma arte formadora de leitores (curso de 45 horas); 

3- Técnicas para a contação de histórias (Ciclo de oficinas: 20 horas) 

4- O texto lírico na sala de aula: leitura aberta (ciclo de oficina: 20 horas); 

5- O texto dramático na sala de aula: do papel ao palco (ciclo de oficinas: 20 

horas); 

6- Leituras do conto contemporâneo (curso de 45 horas); 

7- Literaturas de Língua Espanhola: uma visão Panorâmica (curso em dois Módulos de 45 horas 

cada. Módulo I: A Literatura Espanhola e seus grandes vultos – Módulo II: A Literatura 

Hispanoamericana – da origem à consagração; 

8- A literatura e o cinema: uma abordagem para a sala de aula; 

A efetivação da oferta destas ações extensionistas obedecerá a um cronograma segundo a 

demanda sentida nas aulas de literatura do curso de Letras da Unioeste, dos contatos e interesses 

dos professores da rede pública e privada de Ensino de Cascavel, da disponibilidade dos 

professores e demais integrantes do grupo de pesquisa “Confluências da ficção, história e 

memória na literatura” que integram o quadro de professores do Colegiado de Letras, do 

Mestrado em Letras e de seus orientandos, bem como do avanço nos resultados dos projetos de 

iniciação científica e de dissertações orientados por estes professores que ministram aulas na 

Unioeste-Cascavel. A grande maioria das atividades relacionadas, além de outras que poderão 

surgir ao longo da vigência do projeto, tem como público alvo os acadêmicos do curso de letras 

que, uma vez devidamente instrumentalizados, atuarão como monitores que estenderão os 

resultados dos estudos e pesquisas realizadas à comunidade escolar de Cascavel. Assim, nossos 

acadêmicos, além de aperfeiçoar conhecimentos e solidificar sua formação profissional, terão 

oportunidades de exercer a prática docente em cursos, oficinas e demais modalidades de 

atividades extencionistas juntos aos professores e estudantes da rede pública e privada de nossa 

cidade, sempre auxiliados pela coordenação do projeto proposto. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: Esperava-se, com a efetiva realização das atividades 

extencionistas aqui elencadas, contribuir 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. Vale destacar que dentre as ações já 

realizadas pelo projeto, a grande maioria conseguiu atingir não apenas o público alvo, que são 

os acadêmicos do curso de Letras, mas sim professores da rede estadual (PDEs) e municipal de 

ensino e também estudantes de escolas públicas. O fato de este projeto conseguir abranger 

professores e alunos de escolas municipais e estaduais é digno de nota, pois, dessa forma, as 

ações extensionistas cumprem seu papel ao propiciar o compartilhamento do saber científico 

produzido na esfera universitária com a comunidade, contribuindo para formação de cidadãos 

críticos. 

 

CONCLUSÕES: O desenvolvimento do hábito da leitura tem início com os primeiros contatos 

da criança com o mundo dos livros. Teorias contemporâneas que buscam analisar o processo da 

leitura pondo o texto e o leitor como peças centrais das atividades a serem desenvolvidas e 

vendo-o como uma tarefa complexa, não só cognitiva, mas também psicolingüística, em que os 

elementos interagem a fim de recriar um discurso significativo, são as linhas mestras que 

conduzem as pesquisas em torno do processo de leitura na contemporaneidade. Desenvolver tal 

processo ao ponto de o indivíduo-leitor, ao aproximar-se de um texto literário, ser capaz de 

compreendê-lo, menos em sua plenitude que em sua magnitude, é o que consideramos um dos 

passos mais avançados no decorrer da formação do leitor, objetivo que almejamos com nossas 

atividades extencionistas. Entretanto, ressaltamos juntamente com Silva (2005, p. 16), que as 

relações entre leitura e literatura nem sempre são analisadas, reavaliadas e praticadas como 

deveriam no contexto escolar. A leitura – como atividade atrelada à consciência crítica do 

mundo, do contexto histórico-social em que o aluno está inserido – precisa ser mais praticada 

em sala de aula. O papel da escola é o de formar leitores críticos e autônomos capazes de 

desenvolver uma leitura crítica de mundo. Contudo, esta noção parece perder-se diante de outras 

concepções que ainda orientam as práticas escolares. Uma realidade que buscamos revisar e se 

possível modificar por meio das ações previstas neste projeto. 
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LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS INTER-

RELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS 

                        Kamyla K. Kawashita 

Área Temática: Educação. 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral. 

Resumo: O presente projeto objetiva incentivar, preparar e orientar práticas de 

pesquisa e estudos em literatura, história, memória e sociedade, voltadas para as 

suas inter-relações e dinâmicas. Para tanto, são propostas ações voltadas à 

execução de atividades na área da literatura e teoria literária, tais como: orientação a 

acadêmicos, discussões teóricas e apoio à realização do Seminário Internacional e 

Literatura, História e Memória, bem como ao Simpósio de pesquisa em Letras da 

Unioeste. As ações voltadas à realização destes eventos anuais concentram-se em 

debates e reflexões 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. Além dessas 

atividades, o projeto prevê ainda a realização de vários cursos. 

 

Palavras-Chave: Estudos Literários; Linguagem e Sociedade; Interdisciplinariedade.  

 

 

Introdução: Este projeto busca incentivar, preparar, orientar e executar as práticas 

de preparação e estudos das pesquisas, das produções intelectuais e outras 

atividades desenvolvidas no campo de investigação da Literatura, História e 

Memória, desenvolvidas nos diferentes segmentos do curso de letras, nos 



programas de pós-graduação e outros com atividades como: reuniões de seleção de 

temáticas para os eventos previstos para o ano, atividades de organização do 

Seminário Internacional de Literatura,História e Memória, assim como do Simpósio 

de pesquisa em Letras da UNIOESTE; realização das atividades previstas como 

integrantes do Seminário e do Simpósio,tais como: Palestras, debates, simpósios, 

sessões de comunicação individual e coordenada, painéis, apresentações culturais e 

outras, seleção, editoração, publicação e divulgação dos resultados mais relevantes 

das atividades desenvolvidas. 

O Seminário 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”, as quais 

estão afiliados vários professores do curso de Letras da Unioeste do Mestrado em 

Letras e pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior. 

Tais ações se mostram relevantes dada a íntima relação que existe entre Literatura 

e Sociedade, suas influências recíprocas que produzem claros efeitos em ambos os 

âmbitos, como bem se percebe em diversas obras de Antonio Cândido (1971, 1993, 

1997, 1998, 1985) e Alfredo Bosi (1973, 1992, 1994, 2002), e mesmo anteriormente 

com Bakhtin (1980, 1992), Auerbach (2004), Carpeaux (1978), Lukacs (1977), entre 

outros. Nesse sentido se faz necessário o constante estudo e análise das obras 

literárias e da própria organização da sociedade, para garantir o aperfeiçoamento e 

aprimoramento dos conhecimentos humanos acerca dos temas. Assim, de suma 

importância é a produção continuada de pesquisas e produções bibliográficas e 

técnicas nesses sentidos. 

 

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. 



Pretende-se 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, algumas já efetivamente materializadas: 

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: Busca-se, com a implantação deste projeto de extensão 

de apoio aos eventos na área de Língua e Literatura e às pesquisas na área da 

literatura, qualificar a produção científica de docentes e discentes da Unioeste, 

ampliar o espaço de discussão das linhas de pesquisa do grupo Confluências da 

ficção, história e memória na literatura, solidificando a prática da produção 

acadêmica nos diferentes segmentos do ensino, pesquisa e extensão. Ao apoiar as 

equipes de coordenação dos eventos, cria-se, também uma maior visibilidade para a 

produção científica, artística e cultural existente nos cursos de graduação e pós-

graduação em Letras, além de congregar docentes e discentes em torno a uma 

mesma temática, fortalecendo os grupos de pesquisa, os cursos de extensão, as 

atividades de orientação de TCC e dissertações, as iniciações científicas e as 

demais atividades de orientação desenvolvidas na graduação e pós-graduação do 

curso de Letras. 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: O conceito que atribuímos à Literatura na atualidade é uma noção da 

modernidade que a considera a arte que se vale do imenso potencial representativo 

dos signos lingüísticos que leva, fundamentalmente, ao uso estético da linguagem. 

Como elemento fundamental da arte literária, a linguagem possui, neste sentido, a 

capacidade de agregar às palavras outros matizes de significação e, assim, 

comunicar novos e inusitados significados, pelas mais diversas formas de 

comunicação. Esta função estética da linguagem é mutável, pois em cada sociedade 

há pactos que estabelecem, em determinado período, o que é literário e o que não o 

é. Cada prática humana conta com uma série de enunciados específicos, que 

adquirem significados uma vez inseridos em seus contextos singulares de 

ocorrência, que os diferenciam das demais práticas discursivas. Sob este ponto de 

vista, a literatura é também um gênero discursivo que insere em seu amplo universo 

uma gama de diferentes subgêneros: o conto, o romance, o poema, a fábula, a 

crônica, a obra de teatro, etc, que podem também ser adaptadas e manter intimas 

relações com outras formas de produção artística, como o cinema, a pintura, etc. 

Analisar textos literários e das demais manifestações artísticas consiste, entre outros 

aspectos, 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. Neste processo de intertextualidade 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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Área temática: Educação 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

 
Resumo: O seguinte artigo tem por objetivo apresentar uma visão contra hegemônica 

referente à grande mídia sobre os violentos massacres que têm ocorrido nos últimos tempos 
em escolas e universidades de todo o mundo, tendo como foco o massacre ocorrido no 
bairro do Realengo, no Rio de Janeiro, em abril de 2011. A grande mídia, como sempre, 
espetacularizou o acontecimento, bombardeando a sociedade com imagens e hipóteses 
sobre o que teria levado o autor do crime a cometê-lo. Apresentando uma série de supostos 
culpados, como os videogames violentos, o bullying e a educação nas escolas, tomando 
uma posição sobre o assunto sem problematizá-lo e sem levar em consideração o contexto 
social em que vivemos.  

Palavras-chave: Mídia, massacre, escola. 

 
INTRODUÇÃO 

O projeto Observatório do Mundo Contemporâneo tem por objetivo promover 

a leitura crítica da realidade em que vivemos, induzindo a discussões sobre temas 

contemporâneos. Produzimos em nossos artigos, uma análise da história recente a 

partir da ideia de que somos sujeitos dessa história. A mídia, principal veículo dessa 

história recente, no entanto, não promove discussões críticas e sim, forjam visões 

sobre o mundo atual com base num projeto hegemônico que busca o convencimento 
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da sociedade de que tudo o que ela transmite é verdadeiro, assumindo posições 

sem esclarecer as notícias. Pois os meios de informação nunca são neutros.  

Na elaboração de nosso trabalho contra a hegemonia da grande mídia, em 

um dos murais produzidos, abordamos a problemática dos massacres ocorridos em 

escolas na atualidade. 

O que nós buscamos foi investigar o significado histórico desse fenômeno na 

sociedade contemporânea a partir de uma leitura problematizadora do seu percurso 

nos grandes meios de comunicação de massa. 

 
OBJETIVOS 

Promover a leitura crítica da realidade em que vivemos, induzindo a 
discussões sobre temas contemporâneos. 

 
MÉTODOS 

Para contrariar o posicionamento da mídia, produzimos um trabalho a partir 

de fontes de imprensa contra-hegemônica. Através de artigos, construímos nosso 

trabalho e expomos em murais na Universidade. Levamos nosso material também 

até as escolas 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. Distribuímos para nas 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).  

 
DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Nos últimos tempos, a violência tem tomado lugar de destaque na grande 

mídia. Com mais precisão, a partir da década de 70. Um dos enfoques referente ao 

assunto são os massacres ocorridos em escolas e universidades por todo o mundo, 

fenômeno social que tem gerado grande polêmica e comoção por parte da 

sociedade. Alguns dos casos que mais chocaram o mundo foram: o massacre 

ocorrido no estado de Colorado, nos Estados Unidos, no instituto de educação 

Columbine em 1999, em que dois estudantes entraram armados atirando em seus 

colegas e professores, causando cerca 13 mortes e 21 feridos; o massacre ocorrido 

na Universidade Virginia Tech (EUA) em abril de 2007, quando um aluno matou a 

tiros 16 pessoas dentro do campus da universidade; e o massacre ocorrido na 

http://www.projetoham.com.br/


Finlândia, em que um estudante de 18 anos tirou a vida de 16 pessoas em uma 

escola e depois cometeu suicídio com um tiro na cabeça. 

 Mais recentemente, em abril de 2011, um jovem de 23 entrou em uma escola 

no bairro do Realengo no estado do Rio de Janeiro matando 11 crianças e deixando 

feridas outras 13. Acontecimento que rapidamente teve repercussão nos jornais, 

revistas, dentre outros difusores midiáticos, que trataram de espetacularizá-lo 

impondo posições sobre o assunto. As imagens do massacre foram editadas – 

apresentando a realidade como um filme – e sistematicamente repetidas na 

televisão e na internet ao longo dos dias após o ocorrido. 

 Na busca de audiência, sob o pretexto de informar, a mídia bombardeava o 

público com imagens, dados e supostos motivos que teriam levado o jovem a 

cometer tal ato, desenvolvendo leituras geralmente superficiais do evento.  

 Entre os diversos motivos apresentados pela mídia para este acontecimento 

(e apresentado para outros acontecimentos similares), os jogos eletrônicos violentos 

tomaram destaque. Em uma reportagem feita pela Rede Record de televisão no dia 

24 de abril – duas semanas após o massacre – mostrou-se uma visão maniqueísta 

em relação aos jogos. O título usado era: “Atirador de Realengo jogava games 

violentos”; e no decorrer da reportagem os apresentadores usaram frases de 

impacto, como “o perigo dos videogames que abusam da violência (...) como estes 

jogos podem estimular comportamentos agressivos”, e ainda, “ele vivia isolado, 

passava boa parte do dia em frente ao computador, consumia e jogava videogames 

violentos por horas a fio”. A reportagem sugeria um estímulo negativo por parte dos 

jogos considerados violentos, que o teriam levado ao comportamento agressivo. 

 A reportagem mostrou apenas um lado da discussão, pois há uma grande 

análise sobre os jogos supostamente violentos e sua influência nos jovens. Há 

pesquisas que digam que o jovem que passa horas jogando nesses simuladores de 

homicídios, supera a aversão em matar, tornando-se insensível e automático nas 

miras fatais. Em contrapartida, inúmeras outras teorias tentam derrubar esse 

estereótipo, desenvolvendo pesquisas que concluem que os jogos, na verdade, 

promovem a interação social, o relaxamento e o alívio, ao invés de promoverem um 

comportamento violento, deixando para nós uma dúvida.  

 Outro motivo apresentado pela mídia como fator determinante do massacre 

foi o bullying escolar e as consequências que este teria causado no atirador. O 

termo é recente, e indica uma violência, um comportamento agressivo manifestado 



sem razão aparente e de maneira repetida, quase sempre numa relação de 

desequilíbrio entre os envolvidos. De modo geral o bullying escolar, segundo 

especialistas, está relacionado com práticas de intimidação que podem ocorrer 

através de agressões físicas e outras formas de sujeições que se traduzem na 

extorsão de dinheiro, na destruição do patrimônio do outro, na imposição de 

determinados comportamentos sexuais e servis, nos comentários preconceituosos e 

na manipulação da vida social alheia. O ato cometido pelo jovem do Realengo, e 

outros tantos jovens que cometem atos semelhantes, seria uma resposta a esse 

conjunto de opressões – às violentas agressões, humilhações e preconceitos – 

sofridos durante a vida escolar. 

 Como ponderaram Antunes e Zuin (2008,40): “O conceito de bullying parece 

exercer o papel de adaptação, ao classificar a barbárie, e pretensamente controla-la 

por esta via. O conceito de bullying coloca tudo em seu lugar, tenta arrumar e 

justificar tudo aquilo que fere a ideologia democrática e acaba por mascarar as 

tensões sociais e contradições que estão na base da própria barbárie”. O conceito 

de bullying encobre o caráter autoritário da sociedade capitalista que impõe padrões 

de comportamentos. Não por acaso, todos aqueles que se envolvem na prática do 

bullying dirigem seu ódio às pessoas que consideram fora dos padrões sociais ou 

culturais dominante. 

 O problema geralmente recai sobre as escolas, sem ressaltar que o meio 

escolar é apenas um reflexo da sociedade e do sistema em que estamos inseridos, 

que nos levam a competitividade. Dentro das próprias escolas somos estimulados 

ao individualismo, ao querer ser melhor que o outro. Em um paralelo com a 

sociedade capitalista, a escola tem como objetivo a formação de “máquinas 

produtivas” respondendo as exigências do mercado, adequando-se a um perfil pré-

moldado: flexibilidade, criatividade, competitividade e superficialidade, sem se 

preocupar com o coletivo. Somos levados a nos preocupar com o sucesso pessoal, 

material, ao invés da prática formação do ser humano a partir o ensino de valores 

como: respeito, educação, compaixão, humildade e tolerância.  

 
CONCLUSÕES 

As explicações dadas pela mídia não foram produtos de uma investigação, e 

sim respostas rápidas e convincentes à sociedade, para que esta não questionasse 

o sistema democrático em que vivemos. Ao focalizar nestes eventos as trajetórias 



individuais de maneira isolada, a grande mídia deixa de lado todo o processo social 

que engendra a violência na sociedade contemporânea impedindo inclusive a 

discussão das soluções para um problema que não é individual, mas antes coletivo 

e, portanto social. 
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RESUMO: 
A análise microscópica de lâminas é fundamental para a compreensão da 
morfologia tecidual, onde se faz necessário o uso do microscópio. Este 
equipamento nem sempre está disponível aos estudantes que se utilizam de 
atlas de histologia e de atlas digitais disponíveis na internet. Esta tecnologia 
possibilita assim a difusão de conhecimentos e a democratização do acesso à 
informação. No laboratório de biologia estrutural e funcional da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) é disponibilizado em aulas práticas 
um conjunto de lâminas histológicas, entretanto a demanda por estudos 
extraclasse gerou a necessidade de se desenvolver um atlas virtual de 
histologia, para o conhecimento das lâminas do acervo estudadas. Este 
apresenta os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso que foram 
preparados, fotomicrografados, digitalizados e disponibilizados em link próprio 
no site da UNIOESTE (projetos.unioeste.br/projetos/microscopio). Abaixo de 
cada imagem, há relação de aumentos diferenciados e estruturas constituintes, 
proporcionando visualização de detalhes morfológicos. Portanto, o Microscópio 
Virtual se apresenta como uma ferramenta 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. 
 
Palavras-chave: metodologia de ensino, atlas interativo, tecidos. 
 
INTRODUÇÃO: 

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. De fato, as células formam a base 

estrutural e funcional de um organismo e no corpo humano existem cerca de 



 

 

250 tipos celulares diferentes. Estas células apresentam adaptações 

morfológicas específicas, que se expressam nas diversas funções metabólicas 

orgânicas (Alberts et al., 2002; Leboffe, 2005).  

Nos órgãos e sistemas corpóreos as células se organizam em grupos 

morfológica e funcionalmente semelhantes, constituindo os tecidos: epitelial, 

conjuntivo, muscular e nervoso. Nos tecidos, as células estão em contato com 

um meio extracelular rico em macromoléculas, que resultam de sua própria 

síntese e secreção (Alberts et al., 2002; Leboffe, 2005)  

O tecido epitelial é multifuncional e se caracteriza pela alta celularidade, 

justaposição celular, escassez de espaço intercelular, ausência de 

vascularização e grande capacidade de renovação. Este tecido se apresenta 

distribuído por todo o corpo: forma o revestimento externo, na epiderme e a 

córnea, e a superfície de revestimento interno nos órgãos ocos, como 

estômago, orelha, nariz, pulmão, boca, útero, bexiga. Além disso, muitos 

epitélios apresentam função secretora, constituindo as glândulas (fígado, 

pâncreas, glândulas salivares, etc.) (Reith, 1994; Keer, 2000; Ovalle & 

Nahirney, 2008; kierszenbaum, 2004). 

O tecido conjuntivo se caracteriza pela presença de grande espaço 

intercelular, matriz extracelular formada de fibras colágenas, elásticas e 

reticulares e substância fundamental amorfa. O conjuntivo é ricamente 

vascularizado e, dentre suas várias funções, oferece estrutura de suporte e 

ligação para os demais tecidos do corpo, armazena metabólitos, age na 

resposta imunológica e inflamatória, além de reparar o tecido após lesões 

(Reith, 1994; Keer, 2000; Ovalle & Nahirney, 2008; kierszenbaum, 2004). 

O tecido muscular apresenta células alongadas e altamente 

diferenciadas, chamadas miofibrilas ou fibras musculares, especializadas na 

contração. Com a evolução humana, este tecido recebeu uma classificação, 

baseada na morfologia e na fisiologia, em três tipos: tecido muscular estriado 

esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Sua 

função é permitir o movimento, realizar a manutenção postural e a produção de 

calor (Reith, 1994; Keer, 2000; Ovalle & Nahirney, 2008; kierszenbaum, 2004; 

Junqueira, 2005). 

Finalmente, o tecido nervoso é formado por células nervosas (neurônios) 

e também por células protetoras e de sustentação, chamadas neuroglias. Os 



 

 

neurônios são formados, basicamente, por três componentes básicos: 

dendritos, corpo neuronal ou soma (pericário) e axônio. Existe entre essas 

células nervosas uma excepcional diversidade morfológica e uma 

correspondente diversidade funcional, que decorrem da maneira pela qual seus 

componentes se organizam na célula. Já as células da glia ou neuroglias, mais 

numerosas do que os neurônios, apresentam capacidade proliferativa, além de 

fornecer, aos neurônios, sustentação estrutural e condições locais para a 

função neuronal (Reith, 1994; Keer, 2000; Ovalle & Nahirney, 2008; 

kierszenbaum, 2004; Junqueira, 2005). 

No conhecimento tecidual, área de ensino da histologia, 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, ferramenta nem sempre disponível aos estudantes que se utilizam 

frequentemente, em estudos extraclasses, de Atlas de histologia.  

O microscópio de luz é um instrumento didático de fundamental 

importância nos processos de ensino e aprendizagem de tecidos corpóreos. 

Diferentemente dos Atlas disponíveis na literatura que, normalmente, 

apresentam a imagem de determinado tecido em apenas um aumento, o 

Microscópio Virtual apresenta imagens em aumentos progressivos, de forma a 

simular uma visualização microscópica.  

O desenvolvimento desse projeto, com enfoque nos tecidos corpóreos, 

representa uma importante ferramenta metodológica de apoio aos processos 

de ensino e aprendizagem nesta área do conhecimento humano, pois 

possibilita difundir conhecimentos, democratizando o acesso à informação. O 

ambiente virtual possibilita, ainda, difundir detalhes morfológicos didaticamente 

estratégicos. O modelo proposto também serve como alternativa na resolução 

de lacunas encontradas no atual sistema de ensino de Histologia. Além do 

exposto, visa possibilitar ao indivíduo relembrar o aspecto normal da histologia 

corpórea diante da morfologia patológica, observadas em outras disciplinas, 

também necessárias na formação profissional. Ainda, pode ser considerada 

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 de cortes histológicos. 

 



 

 

OBJETIVOS: 

Considerando a indisponibilidade do uso do microscópio óptico em estudos 

extraclasse e a importância da compreensão da estrutura tecidual de diversos 

órgãos corpóreos no conhecimento acadêmico, este estudo tem como 

objetivos: 

 Desenvolver e disponibilizar uma ferramenta didática digital para o 

estudo da biologia tecidual, o Microscópio Virtual; 

 Contribuir com os processos de ensino e aprendizagem em biologia 

tecidual, em especial, no estudo extraclasse, atendendo os Campi da 

UNIOESTE e, também, graduandos, docentes e profissionais 

pertencentes a outras instituições de ensino; 

 Democratizar o acesso à informação; 

 Analisar características morfológicas de tecidos corpóreos, incluindo 

detalhes morfológicos didaticamente estratégicos, facilitando o 

estudo de cada um dos tecidos apresentados; 

 Compreender os processos de registro científico das imagens 

coletadas; 

 Permitir que o aluno relembre aspectos normais da morfologia 

corpórea diante da morfologia patológica, observada em outras 

disciplinas, propiciando, assim, análises comparativas do tecido 

normal e do patológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

Os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso foram obtidos a partir 

de órgãos de animais de laboratório, pertencentes ao biotério da UNIOESTE - 

Campus de Cascavel, bem como de material biológico doado de Cooperativas 

Agropecuárias e clínicas veterinárias da região. Os órgãos foram preparados, 

segundo técnicas padrões para processamento histológico, no laboratório de 

Biologia Estrutural e Funcional da universidade, sendo corados pelas técnicas 

de hematoxilina e eosina, ácido periódico de Schiff, tricrômico de Masson e 

tricrômico de Malory, entre outras. O laminário histológico obtido, até então, foi 

analisado no fotomicroscópio Olympus - Micronal e os campos visuais de 

interesse foram selecionados, seguindo-se o registro fotográfico das imagens, 



 

 

com resolução máxima 1.3 megapixels. Na sequência dos trabalhos as 

imagens histológicas dos tecidos corpóreos (banco de imagens) foram 

digitalizadas e estão sendo disponibilizadas em link próprio do Projeto 

Microscópio Virtual no site da UNIOESTE 

(projetos.unioeste.br/projetos/microscopio). Abaixo de cada imagem, há uma 

relação de aumentos diferenciados e das estruturas constituintes, propiciando a 

visualização de detalhes morfológicos quando desejado pelo pesquisador, seja 

ele graduando, docente ou profissional da área das ciências biológicas e da 

saúde. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O banco de imagens de tecidos corpóreos desenvolvido apresenta cerca 

de 220 imagens; sendo 108 de tecido epitelial, 52 de tecido conjuntivo, 30 de 

tecido muscular e 30 de tecido nervoso. no caso do epitélio cilíndrico simples 

foi utilizado o órgão intestino delgado; para epitélio cilíndrico simples ciliado foi 

utilizado amostra de tuba uterina; para o epitélio pavimentoso simples, a 

estrutura de amostra foi o vaso sanguíneo; em epitélios pavimentosos 

estratificados, utilizou-se esôfago e pele. para o estudo do epitélio cúbico 

simples foram utilizados a glândula salivar e o rim; em epitélios 

pseudoestratificados foi utilizado traquéia e epidídimo; em epitélio de transição, 

utilizou-se amostra de tecido da bexiga urinária. para o estudo de tecidos 

conjuntivos utilizou-se traquéia (adiposo e cartilaginoso), bem como mesentério 

e cordão umbilical para tecido conjuntivo frouxo e osso para tecido ósseo.  

Comparado a outros atlas disponíveis na internet, o Atlas Microscópio 

Virtual possui algumas peculiaridades: os textos iniciais de apoio ao estudo, as 

legendas especificadas e os diversos aumentos, que facilitam a pesquisa por 

determinada estrutura tecidual. Além disso, o Microscópio Virtual se 

desenvolve como uma ferramenta de apoio metodológico quando apresenta 

informações relevantes sobre cada tecido, sinalizando, via marcações (setas, 

símbolos, etc.), detalhes celulares e estruturais de interesse. Iguala-se a 

outros, no quesito disponibilidade de imagens, pois esse recurso já havia sido 

implantando por outros na internet. Entretanto, há grandes diferenças na 

didática implementada no site, quando não se utiliza apenas da imagem, mas 

da associação de informações que facilitarão o estudo. 



 

 

 

CONCLUSÃO 

O Microscópio Virtual de Histologia é, sem dúvida, um excelente método 

para utilização no 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 do material disponível 

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 pós-doutorado), sejam plenamente 

realizados e atinjam um objetivo primordial: a utilização desse espaço para a 

aprendizagem e complemento do estudo em sala de aula. 
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Área temática: Educação 

Modalidade: Oficina 

Palavras-chave: instituições de ensino, alunos, gerenciador Moodle. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um tutorial para 

iniciantes na ferramenta Moodle. O Moodle é um ambiente web, desenvolvido 

sob a filosofia de software livre, utilizado em instituições de ensino de todos os 

níveis, no país e no exterior. O ambiente possui essencialmente duas visões: a 

do aluno e a do professor. Nesta oficina abordaremos a perspectiva do aluno. 

Sendo este nosso público-alvo, serão apresentadas algumas funcionalidades 

da plataforma que permitem, dentre outros, acessar materiais para estudo, criar 

fóruns e chats para discussões, enviar trabalhos e acessar 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. Visando 

facilitar as atividades da oficina os participantes contarão com o auxilio de uma 

equipe de apoio. Equipe esta composta por alunos do curso de Ciência da 

Computação/Campus Cascavel. 

 

Formas de contato com a ação 

 

UNIOESTE / CCET / Colegiado de Ciência da Computação 

Rua Universitária, 2069 – Bloco F – 85819-110 Cascavel, PR 

e-mail: prof.olguin@gmail.com 

url: www.inf.unioeste.br/guardamirim 

fone: (45) 3220-3191 

 

http://www.inf.unioeste.br/guardamirim


 

NOÇÕES SOBRE SEGURANÇA NA INTERNET 

 
Claudia Brandelero Rizzi (Coordenador/responsável), Rogério Luís Rizzi 

(professor colaborador), Natal Pereira Júnior (acadêmico). 
 

Área Temática: 04 – Educação 
Modalidade de apresentação: Oficina 

 
PALAVRAS-CHAVE: Informática, Segurança na Internet. 
 
RESUMO: Com o surgimento e popularização da Internet, foram viabilizados 
vários benefícios como a possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa 
em qualquer lugar, a custo reduzido, realizar compras “on-line”, efetuar 
pesquisas, instalar softwares gratuitos, entre outros. Porém, paralelamente, 
surgiram mecanismos que tornaram a Internet não muito segura, como 
invasões, vírus, spywares, entre outros. Esses mecanismos que são 
geralmente criados por crackers e hackers, e têm como objetivo principal o 
roubo de informações, como senhas bancárias, dados pessoais, e até mesmo 
arquivos. É assim que, a navegação pela internet e o uso dos computadores 
passa a não ser muito seguro. A oficina proposta será realizada em um 
laboratório de informática da Unioeste, para um público máximo de 20 
participantes, terá duração de duas horas, e tem como objetivo apresentar aos 
participantes, noções básicas sobre como navegar “seguramente” na Internet, 
baixar arquivos, entre outras ações que podem ser realizadas através dela. 
Para isso, conceitos ligados à internet serão apresentados. O tema, antivírus 
também será enfocado, apresentando, para que servem como funcionam e 
uma análise sobre se realmente funcionam. O público alvo são pessoas 
interessadas no assunto e que tenham alguma experiência no uso da internet. 
O curso faz parte de várias iniciativas realizadas através do projeto Uma 
Contribuição à Promoção da Inclusão Social pelo Uso Instrumental da 
Informática Básica e Internet (InfoSocial),   que tem como objetivo prioritário 
oferecer cursos de inclusão social e digital, para comunidades interessadas 
nessa temática. A abordagem adotada visa atuar com essas comunidades 
sobre como o computador e a internet podem ser utilizados visando à melhoria 
ou aquisição de emprego e renda, inserção social, lazer e cidadania. 
 
FORMAS DE CONTATO: www.inf.unioeste.br/~infosocial, 
claudia.rizzi@unioeste.br, 3220-3191, Rua Universitária, 2069, Colegiado de 
Ciência da Computação. 

http://www.inf.unioeste.br/~infosocial


 

NÚCLEO DE ENSINO EM CIÊNCIAS DE TOLEDO - NECTO: UM BREVE 

HISTÓRICO 

 

Marcia Borin da Cunha,  

Olga Maria Ritter Peres, 

Edson Licurgo,  

Conceição de Fátima Alves Olguin 

 

Estande 

Palavras-chave: formação do professor, atendimento ao estudante, histórico 

Desde a criação do curso de Química Licenciatura da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná/Campus de Toledo, em 1998, emergiu a perspectiva de fortalecimento das 

respectivas áreas de Ensino de Ciências neste campus e região, principalmente nas áreas 

de Química, Física e Matemática em decorrência da vinda de professores para esse 

curso. De modo informal e, algumas vezes, em reuniões de colegiado, ao longo dos 

anos que se passaram, os docentes das diversas áreas envolvidos com o ensino na 

graduação, trocaram idéias em torno das possibilidades efetivas da criação de um 

espaço, no qual fosse possível a realização de atividades destinadas ao fomento da 

Educação em Ciências, nos mais diferentes níveis de ensino. Assim na expectativa e 

aguardando o contexto apropriado, caracterizado pela oferta de editais de financiamento 

para organização do espaço físico, iniciamos a estruturação de projetos para criação do 

Núcleo de Ensino de Ciências na Unioeste, Campus de Toledo.  No ano de 2002 a 

Fundação Araucária lança um edital – Chamada de Projetos 05/2002: Programa de 

Apoio a Projetos Temáticos- Subprograma de apoio de Núcleos de Estudos sobre 

Ensino de Ciência e Matemática, o qual enviamos o projeto: Núcleo de Ensino de 

Ciências de Toledo, sob coordenação da professora Marcia, que foi aprovado com a 

verba. Entretanto, devido a problemas de convênio entre o governo do estado do PR 

com o Fundo Paraná, este valor nunca nos foi repassado e o projeto ficou na gaveta 

aguardando uma próxima oportunidade. No ano de 2004 surgiu um novo edital, desta 

vez do Ministério da Ciência e Tecnologia MCT/FINEP, denominado Ciência de todos 

– 01/2004/47 e em novembro de 2004 remetemos uma proposta que chamamos de 

Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo/ NECTO.  No ano de 2005 a proposta do 

Núcleo de Ensino de Ciências foi aprovada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 



com verba que possibilitou a reforma do atual espaço físico e execução de projetos e 

bolsas para acadêmicos. No ano de 2010 novamente enviamos um novo projeto, desta 

vez ao CNPq, em um edital especial para o Ano Internacional da Química, que nos 

permitiu a ampliação do espaço físico do NECTO e a inclusão de atividades do 

Laboratório Didático de Química e o Laboratório COMQUIMICA das crianças. Assim, 

o NECTO vem desenvolvendo atividades na Unioeste, Campus de Toledo, desde o ano 

de 2005. Estas atividades estão centradas especialmente em projetos de ensino, pesquisa 

e extensão na área de educação e ensino de ciências, formação inicial e continuada de 

professores e no atendimento de estudantes dos diversos níveis de ensino que procuram 

o NECTO para atividades em Química, Física e Matemática. Contamos com apoio de 

professores e acadêmicos dos cursos de Química Licenciatura, Química Bacharelado e 

Engenharia Química. 

 

 

Contato: toledo.necto@unioeste.br 



 

NÚCLEO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES (NEI): EXTENSÃO E 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

FAVORETO, Aparecida (UNIOESTE – cidafavoreto@globo.com) 

BAUMGÄRTNER, Carmen Teresinha (UNIOESTE – 
carmen.baumgartner@yahoo.com.br) 

 

Área Temática: Educação 

Modalidade: Comunicação oral 

 

Palavras-Chave: NEI; Extensão; Formação continuada. 

 

 

As ações de extensão tiveram início, na UNIOESTE, no começo da 

década de 1980, quando ainda era denominada FECIVEL. Segundo 

Szymanski, várias atividades eram executadas voltadas para a formação 

continuada de professores da Educação Básica no Oeste do Paraná. Naquele 

momento, em pleno período de abertura política, a UNIOESTE teve uma 

importante atuação na região. Nesse aspecto, a autora destaca que:  

 

foi formulado um programa de formação com atividades de 
extensão voltadas à área de Ciências e Matemática foram 
provocadas por um convite do Ministério de Educação e 
Cultura e da CAPES, em 1983. Tratava-se da redação de 
um Projeto que concorreria a nível nacional para a 
obtenção de verbas para um trabalho objetivando a 
melhoria da qualidade do ensino de Ciências e 
Matemática. A elaboração desse projeto, na FECIVEL, 

envolveu a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, 
representada pela professora Maria Lídia Sica Szymanski, e a 
Coordenadoria do curso de Ciências e Matemática, na época 
um único curso, representada pela professora Silvia Gomes 
Vieira Fabro. Buscamos então, reunir os professores dessas 

mailto:cidafavoreto@globo.com
mailto:carmen.baumgartner@yahoo.com.br


áreas que atuavam no 1º. Grau (atual Ensino Fundamental) 
para, ouvindo suas necessidades, elaborar o referido projeto 
(SZYMANSKI, 2010, p. 4). 

 
Ao relatar o processo de formação continuada de professores no Oeste 

do Paraná, Szymanski destaca que o Programa teve apoio da SEED-

CETEPAR de Curitiba, do Núcleo Regional de Ensino de Cascavel, da 

Secretaria Municipal de Educação de Cascavel e da ASSOESTE. Naqueles 

primeiros anos, cerca de 2000 professores foram envolvidos nos debates, nos 

quais se buscava “discutir a função própria da escola, esclarecendo o que 

significa o saber sistematizado e a importância do conhecimento científico 

(episteme) na formação de um aluno que de fato pudesse assumir sua 

cidadania” (SZYMANSKI, 2010, p. 7).  

Essas atividades resultaram em um projeto denominado de 

“Treinamento em Ação”, no qual os docentes da UNIOESTE desenvolviam 

atividades de formação sistemática aos professores da Educação Básica, no 

dia a dia pedagógico nas escolas. Szymanski escreve que: 

 

Posteriormente, a UNIOESTE passou a ter uma sala 
específica, ampliando sua atuação para as demais áreas, 
oficializando-se o Centro Interdisciplinar de Ensino de 
Ciências. Em 1996, esse Centro passou a se chamar 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares - NEI, que funciona 
até hoje, promovendo a articulação entre os docentes 
universitários e os professores da Educação Básica 
(SZYMANSKI, 2010, Caderno de resumo).  

 

 Atualmente, o NEI tem como finalidade: 

 

Art. 1º O Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI), é 
órgão suplementar vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e 
tem a finalidade de propor, acompanhar, incentivar as 
atividades de extensão buscando a integração do ensino 
nos diversos níveis do conhecimento, desenvolvidas pela 
UNIOESTE, visando à construção da unidade teórico-
metodológica dessas atividades, preservada a autonomia 
dos centros, num trabalho articulado com a comunidade 
regional e com organismos educacionais, cabendo-lhe: 
I - orientar o desenvolvimento de atividades nas áreas do 
conhecimento de forma multi e interdisciplinar; 
II - incentivar e orientar os professores na busca de novas 
metodologias que propiciem o aprofundamento de 



conhecimentos científicos e tecnológicos, as inovações e 
melhorias didático-pedagógicas para o Ensino; 
III - desenvolver e participar de programas de capacitação 
docente, profissional e formação para cidadania; 
IV - cooperar e incentivar a implantação de laboratórios, 
oficinas para confecção de material de apoio e 
instrumental para atendimento ao ensino nas diversas 
áreas do conhecimento; 
V - incentivar a realização de eventos, mostras, feiras e 
oficinas envolvendo as diversas áreas do conhecimento; 
VI - buscar a viabilização de bolsas para programas 
desenvolvidos pelo NEI; 
VII - apoiar didática e pedagogicamente a programas nas 
áreas do ensino desenvolvidos na comunidade regional; 
VIII - apoiar os acadêmicos nas atividades de extensão 
nos diversos níveis de ensino; 
IX - incentivar atividades de extensão visando estabelecer 
a relação entre ensino e pesquisa desenvolvidas na 
universidade e os saberes sociais; 
X - desenvolver outras atividades correlatas (ANEXO DA 
RESOLUÇÃO Nº 017/2009-COU, p, 2 e 3). 
 

Na busca de atingir as finalidades acimas mencionadas, o NEI coordena 

o “Programa de Formação Continuada de Professores da Educação 

Básica (PROFIC)”. Este tem como foco realizar ações de formação continuada 

de professores, em articulação com as secretarias municipais de educação dos 

municípios que integram a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná 

(AMOP) e a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (AMSUOP), os 

Núcleos Regionais de Educação da região Oeste e do Sudoeste do Paraná. O 

objetivo desta articulação é ampliar a interlocução da UNIOESTE com a 

Educação Básica, por meio da implementação de um espaço de formação, de 

reflexão e de produção de material didático-pedagógico nas diferentes áreas do 

conhecimento, visando estimular novos projetos de ensino, de pesquisa e de 

extensão.  

Na consolidação deste programa de formação, temos buscado elaborar 

atividades a partir do estudo das observações, dos registros e vivências 

proporcionados pelo contato direto com o campo educacional, obtido por meio 

de pesquisas constantes considerando os resultados das atividades de 

extensão realizadas.  

O desafio é buscar uma articulação direta entre a Universidade e a 

Educação Básica e entre a teoria e a prática. Na busca desta articulação, 



realizamos em 2010 e 2011 o “Seminário Regional de Formação Continuada 

de Professores e Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas”, ou seja, 

do SERPROF 2010 e do SERPROF 2011. Estes eventos foram realizados no 

Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, numa parceria entre o Núcleo 

de Estudos Interdisciplinares, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná 

– AMOP e a Fundação do Parque Tecnológico da Itaipu FPTI. O objetivo geral 

dos eventos foi socializar resultados de pesquisas e de ações no campo da 

formação inicial e continuada de professores, da didática e das práticas de 

ensino, em diálogo com diferentes áreas e níveis da educação. Entre os 

objetivos específicos destacam-se o interesse em discutir a produção 

acadêmica no campo das práticas educativas, do trabalho docente e da 

formação de professores; ampliar a compreensão sobre a produção teórica e 

sobre sua aplicação em diferentes espaços educativos; estabelecer 

intercâmbio de experiências pedagógicas entre universidade e professores da 

Educação Básica e provocar novas temáticas para estudo e investigação 

científica. 

Buscando a integração com a Educação Básica, o NEI também tem 

contribuído na organização do “Fórum Permanente da Educação de 

Cascavel”. Em 2010, este Fórum teve como tema a “Integração da Educação 

Básica e Superior: desafios contemporâneos”. Ele foi realizado nos dias 30 de 

novembro e 01 e 02 de dezembro de 2011. Esta atividade foi coordenada pelo 

NUFOPE, com parceria do NRE-Cascavel e SEMED – Cascavel. Participaram 

do Fórum membros das 09 Universidades de Cascavel (pública e particular), da 

Educação Infantil, da Educação Fundamental e do Ensino Médio (Escolas 

Municipais, Estaduais e representantes das Instituições privadas). Também 

participou membros da APP Sindicato, do Conselho Municipal de Educação de 

Cascavel e de outras instituições.  

O principal objetivo foi promover a integração dos diferentes níveis 

educacionais, a partir do envolvimento das instituições públicas e privadas, 

buscando com isso, o diálogo constante entre as instituições. Desta forma, 

buscou-se discutir e desenvolver, conjuntamente, soluções aos desafios que 

engendram a educação na atualidade. 

Na busca de integração entre as diversas áreas de conhecimento, o NEI 

implantou o “PROGRAMA DE AÇÕES DE INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE E 



SOCIEDADE”. Este Programa abriga o Projeto “Reflexões e ações na 

formação multidisciplinar: ciência, cidadania e vestibular – Curso Pré-

Vestibular”. O Curso pré-vestibular destina-se para alunos concluintes ou que 

já concluíram o Ensino Médio em Escolas Públicas e que não possuem 

condições financeiras para pagar um curso particular de qualificação para o 

vestibular. Também atende deficientes auditivos, visuais e físicos. Uma 

oportunidade única, a qual não se repete em outros cursos pré-vestibulares, 

mesmo que pagos, visto que, tais deficiências exigem intérpretes e materiais 

específicos.  

Buscando a integração entre as áreas do conhecimento, o Nei 

desenvolveu durante 2009 e 2010, o Programa “PROEXT – 2009”. Este 

programa teve como finalidade desenvolver ações voltadas para a formação 

integral de adolescentes que habitam nas periferias e nos bolsões de misérias 

de Cascavel/PR. Por meio da formação na área da tecnologia, o programa 

buscou socializar os conhecimentos relativos à saúde, à ciência e ao meio 

ambiente.  

Encontra-se em fase de formulação o “Programa de ações de 

integração entre universidade e comunidade - UNIOESTE – PTI (Parque 

Tecnológico Itaipu)”. Este programa está sendo construído em parceria com o 

PTI. Para isto foram realizadas diversas reuniões ao longo de 2011, prevendo 

outras para 2012. As reuniões foram realizadas sob a coordenação do Núcleo 

de Estudos Interdisciplinares NEI/UNIOESTE e com a participação do Núcleo 

de Formação Docente e Prática de Ensino - NUFOPE. Desta construção 

participaram professores dos 5 campi da UNIOESTE e representantes do PTI. 

Nos diversos encontros foram apresentados os projetos desenvolvidos pelo PTI 

e pelos 5 campi da UNIOESTE. Ouviram-se sugestões e buscou-se traçar um 

plano de integração entre UNIOESTE, PTI e comunidade. 

O NEI, também tem como objetivo realizar ações voltadas para as 

ciências da vida. Nesta área, estão localizados o “Programa de Ciência 

Tecnologia e ambiente da UNIOESTE” e o “Programa Ambiental 

UNIOESTE 5Rs”. Estes programas desenvolvem ações relativas à Educação 

Ambiental. Dentre as atividades, ressalta-se as ações voltadas para a 

preservação e a recuperação do meio ambiente.  Estes programas, além de 

integrarem diversos projetos também realizaram importantes eventos.  



Por fim, grifamos que o NEI tem sido um importante local de interlocução 

entre os professores da universidade com a comunidade externa. Nosso 

contato direto com a extensão tem contribuído com a problematização sobre o 

significado da Universidade em relação ao contexto sócio-histórico e geográfico 

que ela abrange. Todas as atividades têm permitido aprofundar na reflexão 

sobre o que é ser professor, sobre o conhecimento científico e a relação deste 

com a sociedade.  

Para finalizar, destacamos que nossas atividades se voltaram para 

atender a demandas externas, tanto no atendimento da população da região, 

como na busca de parcerias com a AMOP, NRE/Cascavel, SEMED/Cascavel, 

APP/Sindicato, FPTI.  

Sobre os trabalhos realizados pelo NEI, é importante registrar que, se 

por um lado toda sua equipe se desdobrou para realizar todas as atividades 

elencadas, por outro, contamos com a colaboração de muitos outros 

funcionários e professores da UNIOESTE.  
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O CINEMA NA SALA DE AULA 

Kathya Rogéria da Silva1, Lázaro José Gasparrini1, Lilian Rogéria da Silva2, 
Marcia Borin da Cunha3 

1Acadêmico do curso de Química Licenciatura/UNIOESTE 
2Professora da Escola Sagrada  Família 
3Professora  Adjunta da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE 

Área 4 – Educação 
Modalidade de Apresentação: Pôster 

 
Palavras Chaves: animação infantil, cientista, “Os Smurfs” 

 
Os meios midiáticos influenciam nas concepções de ciência e cientista dos 

alunos, porém, é na escola que as crianças formam uma relação concreta com o 
estudo da ciência a partir da ação mediada pelo professor (TOMAZZI, 2009, p. 4). Um 
dos principais meios midiáticos são os filmes. No caso do filme “Smurfs” temos um tipo 
de animação infantil que tem o intuito distrair e, mesmo não tendo a função de ensinar, 
acaba contribuindo para o que denominamos “educação informal”. É por meio da 
educação informal que muitas percepções e concepções de ciência são formadas, 
especialmente na idade infantil. Assim levar o cinema para escola constitui-se como 
uma ferramenta de discussão e apropriação de imagens, cenas, percepções que 
podem e devem ser analisadas criticamente por parte do professor e estudantes. 

Desta forma, o presente trabalho foi até a escola para apresentar o filme “Os 
Smurfs” e, a partir desta apresentação, discutir as percepções de cientista de 44 
estudantes do 9o ano do ensino fundamental do Colégio Sagrada Família, localizado no 
bairro São Cristóvão no município de Cascavel.  

Para o trabalho de análise das percepções dos estudantes sobre cientista foi 
proposto um questionário que foi respondido pelos estudantes antes e depois da 
apresentação do filme na sala de aula. O objetivo desse questionário foi diagnosticar a 
imagem de cientista formada pelos estudantes no decorrer de suas vidas.  

Antes de iniciar o filme foi feita uma breve introdução sobre o filme de modo que 
os estudantes voltassem o foco de sua atenção para a visão de ciência e do cientista 
que era apresentada no filme.  

Dos 44 estudantes avaliados, apenas 18 já tinham assistido ao filme, desses 
56% perceberam a relação do filme com a ciência. Sendo que após assistirem, 100% 
dos participantes constataram essa presença. Em relação à representação dos 
cientistas, 34 alunos desenharam seus cientistas com óculos, cabelos engraçados e 
bagunçados e utilizando jaleco.   



Tendo em vista estas e outras observações realizadas nesse trabalho foi 
possível verificar que os professores devem estimular e trabalhar em sala de aula a 
visão crítica dos estudantes em relação ao conteúdo das mídias sociais, pois elas 
estão diretamente ligadas à construção do caráter e ideologias, bem como das 
percepções de ciência que se formam a partir do que é veiculado.  
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O CONSUMO DE ÁGUA A PARTIR DA PERSPECTIVA DE ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Rute Cristina Bach; Marinêz de Souza; Alex Sandro Chiarello; Rafaela Rauber; 
Cristiane Zine; Vagner Fagnani Linartevichi; Ivani de Carvalho 

 
Área temática: Educação 

Modalidade: Pôster 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino Fundamental; Educação; Ensino de Ciências. 

 
RESUMO: A importância da água na manutenção da vida no planeta Terra está 
estampada nos mais variados lugares. Nesse sentido trabalhar o tema 
“consumo de água” considerando as relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade são de suma importância para o exercício da cidadania, ampliando 
as possibilidades de participação social e desenvolvimento cognitivo e moral 
dos alunos. Diante do exposto o presente trabalho teve como objetivo avaliar 
através de uma proposta de abordagem científica, o conhecimento dos alunos 
sobre a importância da água e de seu alto consumo. Também, procurou-se 
observar o comportamento dos alunos frente ao reaproveitamento da água e 
outras questões relacionadas ao desperdício. A pesquisa foi realizada com 
trinta e cinco alunos de 5º série do ensino fundamental de uma escola da rede 
pública do município de Cascavel, estado do Paraná, através de uma proposta 
com ênfase em ciência, tecnologia e sociedade. Foram utilizados conceitos de 
uma unidade didática da disciplina de Ciências, especificamente da 5º série do 
ensino fundamental. Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas 
atividades que visavam desenvolver no aluno a capacidade de se posicionar e 
tomar decisões. Os resultados revelaram que ao procurar correlacionar 
conhecimentos científicos com questões sociais, ambientais e econômicas, os 
alunos perceberam que todas as suas ações causam impactos no meio 
ambiente, e, que, portanto, é fundamental que modifiquem seus hábitos de 
consumo, principalmente em relação à água. 
 
FORMAS DE CONTATO: (45) 99539334; rutecbach@hotmail.com 
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Área temática: Educação  

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

 

RESUMO: O estudo da morfologia é muito importante para a compreensão da 

organização e constituição do corpo humano. Existe um abismo entre o 

conhecimento desenvolvido pela Universidade e aquele que chega ao cidadão 

comum sem acesso ao ensino superior, e é papel da Universidade, através de seus 

projetos e ações, reduzir esta distância. De outro lado, a escolha vocacional, que é 

feita pelos jovens estudantes ao final do seu ensino médio, é um processo, muitas 

vezes, difícil e prematuro. A oportunidade de ter novas experiências, como o contato 

com estudantes e professores universitários, é importantíssima na definição do 

caminho acadêmico-profissional destes estudantes. Este projeto tem como objetivo 

proporcionar ao jovem estudante a oportunidade de conhecer e interagir com o 
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ambiente universitário, aproximando sociedade e Universidade; desmistificar e 

popularizar o conhecimento científico do corpo humano; fomentar o despertar 

vocacional e oportunizar aos graduandos o exercício de habilidades como disciplina, 

organização, planejamento e didática. Foram desenvolvidas atividades teóricas e 

práticas do corpo humano, que associaram a estrutura dos órgãos e sistemas do 

corpo a sua função. Foram atendidos 3.114 alunos de ensinos fundamental e médio 

das redes pública e privada do município de Cascavel e regiões Oeste e Sudoeste 

do Paraná, no período de maio a novembro de 2011, nas dependências do 

Laboratório de Anatomia Humana da UNIOESTE - Campus de Cascavel. A forma 

dinâmica com que as atividades foram desenvolvidas mostram o enorme potencial e 

motivação dos alunos de graduação em realizar trabalhos para a inclusão social e 

popularização do conhecimento científico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Visitas, Anatomia Humana, Extensão Universitária. 

 

INTRODUÇÃO: A morfologia de cada estrutura do corpo humano está adaptada 

para executar várias funções. No passado, a anatomia era acadêmica, ciência 

puramente descritiva, interessada principalmente em identificar e dar nomes às 

estruturas do corpo. Embora a dissecação e a descrição formem a base da 

disciplina, a importância da Anatomia Humana, hoje, está em sua abordagem 

funcional e nas aplicações clínicas. Anatomia Humana é uma ciência teórico-prática, 

que aplicada propicia os fundamentos para entender o desempenho físico e a saúde 

do corpo. O estudo da história da anatomia nos ajuda apreciar a ciência relevante 

que é hoje (Graaff, 2003). 

Segundo Verri et al. (2008), atualmente as universidades buscam métodos e 

inovações no ensino para atender a falta de conhecimentos nos alunos 

ingressantes, uma vez que oferecer qualidade na formação de um profissional 

criativo e crítico é sempre a intenção. Para isso as instituições criam espaços 

apropriados, tais como museus, que são espaços modernos destinados à difusão e 

popularização do conhecimento, que cada vez mais tornam-se lúdicos, interativos e 

exploram tópicos atuais de forma interdisciplinar. O museu de Anatomia Humana e 

Comparada da Universidade Federal de Goiás - Campus de Jataí é um exemplo 

bem sucedido desse tipo de difusão, pois se utiliza de diversas ações, na 

popularização do conhecimento, para promover a integração da universidade com a 



comunidade, dentre elas: a oferta de cursos de extensão, palestras, assessoria e 

empréstimos de materiais instrucionais e promoção de eventos. 

Outro espaço a ser citado, é o museu de Ciências Morfológicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolve atividades de extensão, 

buscando promover uma interação com a comunidade por meio de exposições e 

mostras itinerantes que abordam a morfologia dos sistemas corporais e sua 

associação com assuntos diários da população, tais como alimentação, reprodução 

e doenças. Desta forma, tem-se percebido a importância das exposições para a 

desmistificação da Anatomia Humana e popularização do conhecimento das 

ciências morfológicas, e consequentemente como ferramenta de promoção à saúde 

(Moura et. al., 2008). 

A Área de Anatomia Humana, Campus de Cascavel da UNIOESTE, nos 

últimos 14 anos, tem ofertado espaço para divulgação da morfologia humana com 

finalidade de difundir a Anatomia Humana além dos limites da universidade 

(Torrejais et al., 2010).  

Araujo et al. (2006), relataram que as atividades em espaços não formais, são 

importantes não somente por constituírem-se em locais potenciais para o processo 

de aprendizagem de conteúdos escolares, mas “também” pelas experiências 

socioculturais que representam, sendo válidas se forem realizadas tanto com o 

grupo escolar como também com a família ou com amigos. 

 

OBJETIVOS: a) Integrar a UNIOESTE - Campus de Cascavel às escolas de ensinos 

fundamental e médio e comunidade extra-universitária 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 no estudo do 

corpo humano e suprir a carência de recursos didáticos dos materiais anatômicos 

existentes na instituição de ensino; d) informar e conscientizar professores, alunos e 

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 2011. Este projeto envolveu a capacitação de estudantes dos cursos das Áreas 

da Saúde e Biológica da UNIOESTE Campus de Cascavel. 



Em cada visita foi feita uma apresentação teórico-prática (Fig. 1A e 1B), com 

duração de duas horas aproximadamente, utilizando-se projetor multimídia, 

maquetes do corpo humano, peças anatômicas isoladas, um esqueleto articulado e 

um cadáver humano preparado. 

Durante as apresentações foram abordados aspectos como: a) origem e 

respeito ao cadáver; b) métodos de conservação do cadáver e das peças 

cadavéricas isoladas; c) cursos de graduação que estudam Anatomia Humana; d) 

conceito de Anatomia Humana; e) organização geral do corpo humano; f) sistemas 

que compõe o corpo humano; g) atividade prática de observação do cadáver, do 

esqueleto articulado e desarticulado (Fig. 1B), e peças cadavéricas isoladas; h) 

encerramento e registro da visita. 

 

  
 

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 desenvolvimento do projeto foram 

atendidas e beneficiadas diversas instituições de ensino e comunidade em geral: (1) 

escolas públicas e privadas de Cascavel e regiões Oeste e Sudoeste do Paraná; (2) 

escolas profissionalizantes; (3) alunos e funcionários da UNIOESTE; (4) Corpo de 

Bombeiros, registrando 102 visitas, totalizando 3.114 participantes (Tabela 1). 

Participaram como colaboradores do projeto 28 pessoas, sendo 6 professores, 3 

técnicos e 19 alunos de graduação. 

Os resultados obtidos neste estudo destacaram a importância da extensão 

universitária em proporcionar meios alternativos de conhecimento à comunidade 

extra-universitária. 

Ferreira et al. (1999), relatam que para o professor a ida a essas visitas 

A B 



também é um processo satisfatório, pois nesse momento ele está fora da 

formalidade da sala de aula, sem canseira, regras, obrigações, cumprimento do 

horário e, também, está aprendendo.  

Durante a visita é importante que os professores percebam que aquele 

espaço não é uma extensão da escola, embora os objetivos sejam o de ensinar 

determinados conceitos científicos e por isso busquem, conforme Marandino (2001), 

um vínculo com os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Araujo et al. (2006) 

apontaram que os alunos quando visitam espaços não formais de ensino, desejam 

observar aspectos que não estão presentes nos livros didáticos. Nesse sentido, a 

sugestão é que o professor deixe os alunos à vontade para apreciar o local, 

entusiasmar-se em alguns momentos, e frustrar-se em outros, conversar com os 

colegas, enfim, permita que aquele ambiente se torne o mais próximo possível do 

que Falk (2001) descreveu como um espaço onde se opera a aprendizagem por livre 

escolha. 

Outro aspecto relevante é a interação social, cujo papel do aluno monitor é 

fundamental e não se pode deixar de mencionar também a importância das 

interações sociais que ocorrem dentro dos grupos de estudantes. É comum os 

alunos buscarem explicações, elaborarem hipóteses, realizarem questionamentos 

sobre o observado, sendo que esta troca de informações também contribui no 

processo de aprendizagem.  

 

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 2011 

 

INSTITUIÇÃO NÚMERO DE VISITANTE 

Instituições Públicas do Município de 
Cascavel 

2.098 

Instituições Públicas das Regiões 
Oeste e Sudoeste do Paraná 

769 

Instituições Privadas de Cascavel e 
Região 

247 

TOTAL 3.114 

 

CONCLUSÕES: As visitas proporcionaram aos alunos e à comunidade em geral, 

uma oportunidade para complementarem seu conhecimento de Anatomia Humana, 



bem como despertar o interesse em procurar fontes e espaços alternativos para 

aprimorarem seus estudos. Além disso, este tipo de atividade possibilita intensa 

interação entre os alunos, e entre estes e o professor em um ambiente informal. 
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Área temática: Educação 

Comunicação Oral (oficina) 

RESUMO 

 Este resumo apresenta uma revisão dos resultados obtidos durante a 
realização das atividades voltadas ao Orçamento Doméstico, conteúdo 
integrante da proposta de Educação Financeira no Projeto “Primeiros Passos 
em Economia e Cidadania: uma contribuição para a educação pública e 
privada no município de Cascavel”, observando-os num contexto de 
planejamento financeiro e, principalmente, no conjunto das escolhas 
elaboradas por parte dos agentes econômicos em seu cotidiano. A idéia do 
orçamento doméstico remete ao contexto das decisões vinculadas à casa e à 
família. Metodologicamente as atividades ampararam-se em discussões sobre 
um orçamento doméstico elaborado pelos participantes das oficinas, bem 
como, a apresentação de definições que possam auxiliar às famílias em suas 
escolhas. Os resultados alcançados ampliaram as discussões e o conteúdo do 
projeto e permitiram que novas orientações fossem tomadas para a 
continuidade da atividade, pois o projeto tem caráter permanente. 

Palavras-chave: planejamento e educação financeira; orçamento doméstico;  
Cascavel-PR. 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO. 

Este resumo expandido objetiva apresentar uma parte dos resultados das 

oficinas realizadas pelo projeto de extensão “Primeiros Passos em Economia e 

Cidadania: uma contribuição para o ensino público e privado no município de 

Cascavel” em seu quarto ano de atividade. Além do estabelecimento de uma 

rotina de pesquisa, leitura e nivelamento conceitual por parte do grupo 

extensionista, houve, ao longo do ano de 2011, uma agenda de atividades que 

possibilitou avançar nos conteúdos elaborados para as oficinas de extensão, 

bem como, rever noções e fundamentos imprescindíveis para a discussão da 

Educação Financeira em seus mais diversos níveis. De modo particular, 

procura-se aqui apresentar os resultados obtidos durante a realização das 

atividades voltadas ao Orçamento Doméstico, observando-o num contexto de 

planejamento financeiro e, principalmente, no conjunto das escolhas 

elaboradas por parte dos agentes econômicos em seu cotidiano 

 

1.1 Objetivos. 

Apresentar os principais resultados das oficinas relacionadas ao Orçamento 

Doméstico como conteúdo elaborado no contexto da Educação e Planejamento 

Financeiro. Além disso, este resumo propõe-se a ampliar o espaço de 

discussão sobre as escolhas familiares, contribuindo para o conhecimento de 

alguns dos aspectos  básicos da educação financeira. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO.  

2.1 Definição de Orçamento Doméstico 

A idéia do orçamento doméstico remete ao contexto das decisões 

vinculadas à casa. O termo economia vem do grego óikos – casa e nomos – 

administrar – ou seja, Administrar a casa... de modo mais específico... “cuidar 

da casa”. Essa definição se ampara num problema fundamental que é a 

escassez, ou seja, as necessidades são ilimitadas mas os recursos utilizados 

para essas necessidades são escassos. Nesse sentido, escassez versus 

necessidade ilimitadas, bem como o conjunto de valores e cidadania formam 



 

 

 

 

um contexto comum à vida das pessoas.  O conjunto destes pontos 

proporciona a reflexão e compreensão acerca da vida, das atitudes cotidianas 

e das escolhas diárias que envolvem razão e emoção, bem como o 

envolvimento familiar nos processos de escolha e planejamento nas diferentes 

etapas da vida. A formulação, ainda que intuitiva e pouco sistematizada de um 

orçamento, é parte integrante da vida de cada um e pode contribuir para que as 

escolhas possam potencializar o exercício da cidadania e da liberdade Desse 

modo, o orçamento doméstico consiste em um dos itens de um planejamento 

de vida e que pode ser modificado ao longo da mesma.  

Conforme Cherobin e Espejo (2010), o orçamento “é o registro 

sistemático das entradas e saídas de recursos da pessoa e/ou família”, sendo 

que as entradas consistem no dinheiro que está disponível para o seu uso 

pessoal ou familiar. 

2.2  A estruturação metodológica proposta nas atividades de extensão 

As referências utilizadas para a construção das planilhas de orçamento 

familiar consideraram como requisito introdutório, a existência de um nível de 

renda determinado pelos participantes. Assim, como metodologia, utilizou-se 

primordialmente a interrogação, ou seja, a técnica do questionamento. Embora 

as atividades realizadas não tenham como finalidade o estabelecimento de 

rotina de pesquisa, ainda assim, utilizam-se ferramentais metodológicos 

vinculados à pesquisa para a consecução dos objetivos das atividades. 

Segundo Gil (1990, p.94) em algumas ciências sociais é possível a obtenção 

de dados mediante a observação direta. As oficinas foram fudamentadas nos 

relatos verbais dos sujeitos participantes. A aceitação desses relatos, embora 

sujeita a críticas, permite que se estabeleçam valores aparentes, atitudes, 

crenças e motivações. O rigor técnico que acompanha a realização das 

oficinas, para que as considerações do grupo de extensionistas sejam 

coerentes, vem sendo fundamentado em referenciais vinculados à temática 

Educação Financeira, oportunizando aos participantes, um nivelamento 

conceitual relevante. A realização das oficinas e atividades considerou a 

apresentação de um modelo básico de orçamento familiar, em planilha Excel 



 

 

 

 

apresentando uma composição de renda variável de acordo com as escolhas 

feitas pelos participantes em cada oficina. (Figura 1)  

Figura 1 Modelo de Orçamento Doméstico proposto nas oficinas



 

 

 

 

 
Considerando essas observações, com o exemplo da Figura 1,  voltou-se ao 

controle do orçamento, conforme planilha disponibilizada no sítio da Bovespa 

(www.bmfbovespa.com.br) e apresentada aos participantes das oficinas. 

3 DISCUSSÃO E RESULTADOS.  

3.1 Questionamentos e aprendizado sobre Orçamento Doméstico.  

Na realização das oficinas ao longo do ano de 2011, foi possível constatar a 

riqueza de informações que os participantes trazem em suas vivências, bem como 

os processos utilizados, ainda que elaborados de forma intuitiva para compor o 

orçamento doméstico. Foram três oficinas realizadas: o grupo de mães auxiliadas 

pelo Centro Educacional Nossa Senhora dos Anjos (ao longo do ano de 2011 com 

encontros mensais); XIV Seminário de Economia Brasileira cuja temática versou 

sobre Educação Financeira com a montagem de mini-cursos específicos, dentre 

estes, uma temática específica vinculada ao Orçamento Doméstico (outubro de 

2011); Cursos Técnicos do Colégio Estadual Wilson Joffre (ao longo de uma jornada 

acadêmica no mês de novembro de 2011).  

Nas discussões propostas aos participantes buscou-se apresentar a idéia do 

Orçamento Doméstico como parcela de um contexto mais amplo, vinculado à 

Educação Financeira. Assim, a ideia de orçamento familiar ou mesmo orçamento 

pessoal é parte desse processo de educação financeira. A educação financeira 

auxilia os agentes econômicos a orçar e gerir sua renda, a poupar e a investir e a 

evitar que se tornem vítimas de fraudes e até mesmo do endividamento pessoal 

(GRANDO et.al, 2011). Somando-se às observações anteriores, pode-se apreender 

que a educação financeira é refletida na administração do dinheiro. De modo mais 

específico, o planejamento financeiro é aqui definido como a situação financeira 

“apta” a atender necessidades e alcançar objetivos no decorrer da vida.  

 

3.2 As Etapas de elaboração do Orçamento Doméstico 
 

A dinâmica no processo de elaboração do Orçamento Doméstico representa 

uma particularidade de cada indivíduo ou família, pois pode ser construída através 

de uma descrição em uma folha de papel, onde são transcritos os valores referentes 

http://www.bmfbovespa.com.br/


 

 

 

 

a receitas e despesas. Nas oficinas elabora-se o indicativo de controle, ainda que de 

modo simples, orientado pelos participantes.  

O que se pôde observar na realização das atividades, diante dos inúmeros 

questionamentos é que, listar os gastos, por si só, não torna o orçamento eficaz e 

nem traz os resultados esperados. Pode-se apreender que o planejamento 

financeiro familiar não será eficiente se não houver equilíbrio orçamentário, que se 

traduz em gastar menos do que se ganha e investir a diferença, por isso a 

importância de conhecer os gastos mensais e manter a disciplina com a elaboração 

do Orçamento Doméstico.   

 

4 CONCLUSÕES  

É relevante evidenciar que é por meio da ampliação do conhecimento, ou 

seja, da difusão da informação voltada à educação financeira, que se pode contribuir 

para um melhor exercício de cidadania bem como para o desenvolvimento da 

sociedade, especialmente no que diz respeito à capacidade de escolha,  para que o 

“cuidar da casa” permita, de fato,  a sustentabilidade dos recursos e promova o  

aumento do bem estar. 

A Ciência Econômica bem como a Matemática, como campos de 

conhecimento, podem contribuir nessa temática para um melhor exercício das 

escolhas mediante uma preparação técnica e científica mais consciente e próxima 

do cotidiano socioeconômico, apresentando reflexões e questionamentos que 

permitam aprofundar o conhecimento em suas respectivas áreas de abrangência, 

ampliando ainda mais as possibilidades da interdisciplinaridade na universidade. 
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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 2010/2011. O Programa se constitui numa atividade de 
Extensão, de caráter multidisciplinar e permanente iniciada em 2000, vinculada á 
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE, com sede no Campus de Toledo e Sub-Programa no Campus de Foz 
de Iguaçu a partir de 2008 e projeto vinculado ao Programa desde 2007 
desenvolvido no Campus de Cascavel.  A execução do programa envolve 86 
pessoas adultas e idosas, sendo que destes, 57 são participantes turma 2007-2008 
e 29 pessoas adultas e/ou idosas na qualidade de monitores; 02 professores da área 
de educação física da Instituição; 06 professores colaboradores coordenadores de 
oficinas; 10 acadêmicos colaboradores dos Cursos de Serviço Social, Educação 
Física, Nutrição, Ciências Sociais, Secretariado Executivo Bilíngüe; Diversos 
profissionais colaboradores da comunidade interna e externa à instituição de 
diferentes cursos e áreas do conhecimento; 02 acadêmicas bolsistas de extensão e, 
02 acadêmicas do Curso de Serviço Social em Estágio Curricular; 01 Técnica 
Administrativa. Os resultados apontam, numa perspectiva pedagógica da educação 
permanente, a efetividade do Programa na qualidade de vida, na inserção e 
participação social da pessoa adulta e idosa e na construção e efetivação do 
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exercício da cidadania ativa da pessoa adulta e/ou idosa participante do programa e 
dos projetos na instituição. 
 
 

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

  

INTRODUÇÃO: O aumento acelerado enfrentado por todos os países da população 

idosa seja pelos progressos da medicina e/ou dos estímulos à manutenção de 

hábitos mais saudáveis, nos apresenta uma nova realidade - que é a de idosos cada 

vez mais ativos e participantes da vida social - ou seja, cidadãos que conseguem 

manter um ritmo de atividade contínua, que vivem com intensidade e fazem questão 

de ocupar-se com afazeres produtivos, revelando o segredo de uma longevidade 

com saúde. Idosos que, apesar de sua experiência são afastados do mercado de 

trabalho, que irracionalmente não admite empregar pessoas após certo limite de 

idade. 

Dessa forma, muitas vezes, se desperdiça um enorme potencial. Alie-se a 

isso a alta taxa de preconceito que envolve o idoso, demonstrado pela peça 

publicitária que, ao enaltecer a juventude, tradicionalmente ignora esse grupo etário. 

Dentro de alguns anos esse contingente populacional será tão significativo, como 

mostram as estatísticas, que forçará necessariamente uma reformulação do sistema 

previdenciário, provocando alterações na legislação e no comportamento da 

sociedade em geral, que deverá considerar – e aceitar – o idoso como cidadão ativo 

e participante. 

É neste contexto que a terceira idade também se coloca como uma nova 

demanda às instituições de ensino superior, que devem propor iniciativas para a 

formação social e política e atividades que vão de encontro aos seus interesses 

através da implantação das Universidades Abertas à Terceira Idade, segundo o que 

preconiza a Política Nacional do Idoso, diretrizes e projeções da Organização das 

Nações Unidas, do Ministério da Educação e Cultura, e da Organização Mundial da 

Saúde e o Estatuto do Idoso. 

O êxito alcançado pelas Universidades da Terceira Idade ou Universidades 

Abertas à Terceira Idade ou ainda, Universidades para a Terceira Idade no contexto 

brasileiro, a sua rápida proliferação e a aceitação desses programas, propiciaram 

uma maior visibilidade ao idoso e ao envelhecimento populacional demográfico, 

confirmando a função social das Universidades e seu comprometimento com as 



 

novas demandas de sua população através do papel destinado à Extensão 

Universitária que é a sua inserção na comunidade. 

E, neste sentido, os programas e projetos de extensão Comunitária com a 

população idosa se constituem na década de 90 numa forma da Universidade 

cumprir o seu compromisso com a educação popular, oferecendo espaços e 

condições biopsicossociais e de participação social e política para que o idoso possa 

criar e recriar seu cotidiano sempre visualizando novos enfoques e perspectivas que 

o emancipe enquanto ser social a partir das condições físicas e psicossociais. Neste 

sentido, com a compreensão, análise e sistematização de conhecimentos adquiridos 

possam construir uma nova visão de homem e de mundo, redimensionando a sua 

vida. 

Resgatar a dignidade do idoso, reduzir os problemas de solidão, quebrar 

preconceitos e estereótipos no indivíduo e oferecer oportunidades de lazer e de 

socialização, reinserindo-o na sociedade, é desafio que precisamos enfrentar. O 

conhecimento e a experiência popular que ele traz ao seio da universidade, assim 

como sua presença ativa nesse contexto, 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. 

 

OBJETIVOS: criar espaço na Universidade de inserção da população adulta e/ou 

idosa para formação política, social, econômica e cultural no desenvolvimento de 

suas potencialidades para que, tendo consciência de seu protagonismo no exercício 

da cidadania, atue e interaja no contexto em que vive, promovendo a conquista de 

uma maior participação social e política na melhoria da sua qualidade de vida; 

Promover ações de inserção dos idosos em programas e projetos sociais no 

Município e Região e estimular para que sejam multiplicadores de ações e 

informações na comunidade e subsidiar as pessoas adultas na faixa etária de 55 a 



 

59 anos com conhecimento acadêmico e o desenvolvimento de habilidades para o 

enfrentamento do processo de envelhecimento e preparação para a aposentadoria. 

 

METODOLOGIA: Atendendo a uma perspectiva pedagógica da educação 

permanente, a metodologia de ação se dá atendendo a uma organização modular 

integrativa envolvendo 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 pelas pessoas adultas e idosas participantes do Programa; 

amostras de artes realizadas em diversos espaços públicos internos e externos à 

Instituição, realização anual do Bazar da UNATI, realização da festa junina da 

UNATI; realização da formatura dos participantes da UNATI; participação em 

eventos científicos de pesquisa e extensão no espaço interno e externo à Instituição; 



 

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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RESUMO: O ensino para o idoso, historicamente, tem-se pautado prioritariamente 
em sua alfabetização e nessa perspectiva, muitos métodos foram aplicados com 
êxito. No entanto, diante das inovações do mundo globalizado, o perfil e a maior 
longevidade dos idosos mudaram muito nos últimos tempos e desafiam os 
projetos/ações para a construção de alternativas na preservação e no aumento da 
qualidade de vida do idoso. O presente artigo trata das atividades desenvolvidas no 
Projeto “Oficina da Memória” vinculado ao Programa de Extensão Universidade 
Aberta à Terceira Idade – UNATI da UNIOESTE/Campus de Toledo, no período 
2008/2011, enfatizando os resultados alcançados na qualidade de vida dos adultos e 
idosos participantes. Os resultados apontam que as atividades do projeto 
proporcionam ao adulto e idoso a apropriação de conhecimentos cognitivos 
decorrentes do processo de envelhecimento e o desenvolvimento de 
atitudes/habilidades na preservação da saúde mental e na prevenção de doenças 
degenerativas do cérebro estimulando, através das atividades, maior interação e 
participação do adulto e idoso no ambiente familiar e comunitário. 
 
PALAVRAS CHAVE: Envelhecimento Cognitivo, Qualidade de Vida, Idoso 
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RESUMO: O artigo trata do Projeto Monitoria e sua contribuição, no período 

2010/2011, na constituição de processos de inclusão e participação social do adulto 

e idoso na comunidade local. O Projeto “Monitoria”, criado em 2002, vinculado ao 

Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI na 

UNIOESTE/Campus de Toledo, a partir da perspectiva pedagógica da educação 

permanente, agrega homens e mulheres adultas e idosas que ao se inserirem no 

Programa UNATI constataram mudanças em sua vida pessoal, comunitária e familiar 

expressando o interesse e a vontade de permanecerem vinculados ao seu processo, 

a fim de não perderem o ânimo que o programa lhes reavivou e, ao mesmo tempo, 

de poderem multiplicar toda essa positiva experiência na comunidade local. Os 

resultados apontam a efetiva contribuição do adulto e idoso como colaborador 

voluntário no Programa e o seu envolvimento em ações, projetos e programas na 

comunidade local e regional como multiplicadores de informações como cidadãos 

ativos na sociedade local.  
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PALAVRAS-CHAVE: UNATI, Monitoria, Inclusão social. 

 

INTRODUÇÃO: Se por um lado, o crescimento acelerado e o aumento da 

expectativa de vida da população decorrem do sucesso de conquistas no campo 

social e de saúde, por outro, o envelhecimento, como um processo, representa 

novas demandas por serviços, benefícios e atenções que se constituem em desafios 

para o ensino e a pesquisa nas Instituições de Ensino Superior. 

Os progressos científicos realizados nas mais diferentes áreas do 

conhecimento humano, que aumentaram a expectativa de vida da população, 

criaram para os estudiosos de temáticas que se referem á Terceira Idade3 novos 

desafios e impasses, tanto em relação ao uso do denominado tempo livre, como em 

relação às possibilidades de participação e inserção social dessa faixa etária em 

sociedades cada vez mais complexas como é o caso da brasileira, permeada por 

contradições e conflitos sociais de difícil resolução.  

Dados fornecidos pela ONU· apontam para um crescimento da população 

mundial na ordem de 66% (de seis bilhões em 2000 para 10 bilhões em 2050), 

sendo que deve triplicar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, (de 

600 milhões para 2 bilhões). Os idosos representarão então, 25% da população do 

planeta. Em projeções feitas pela ONU para a América Latina, a perspectiva é de 

que em 2025 haverá 93 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade, 

significando um aumento de 35% do número de pessoas nessa faixa etária. E, para 

o Brasil, os 5,1% de idosos de hoje passarão a ser 14,5% da população em 2040. 

Para Kachar (2003), “O perfil do idoso mudou muito nos últimos tempos (...) 

cabe aos educadores a responsabilidade de pesquisar e criar espaços de ensino-

aprendizagem que insiram os idosos na dinâmica participativa da sociedade e 

atendam ao desejo do ser humano de aprender continuamente e projetar-se no vir a 

ser” (KACHAR, 2003, p.19).  

A Política Nacional do Idoso, ratificada pelo Decreto de número 1.948, de 03 

de julho de 1996, tem o objetivo de assegurar os direitos sociais do idoso, criando 

                                                                                                                                                         
Toledo.  
3
 Terceira Idade é uma expressão que, nas últimas décadas e com muita rapidez, se popularizou no 

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



condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade e a assertiva de que o processo de envelhecimento diz respeito à  

sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para 

todos.  

Neste sentido, a implementação da nova legislação social direcionada ao 

público idoso na realidade brasileira, necessita de uma extensa reformulação da 

relação entre Estado e Sociedade Civil, que principia na superação das ações 

pontuais e/ou assistenciais, até a formulação de novas estratégias de administração 

da política, nas quais estejam contempladas a primazia do Estado na condução da 

política de assistência e a participação da sociedade, inclusive universidades, na 

definição de sua gestão, na preocupação dos estereótipos sociais em torno da 

velhice que se construiu histórica e socialmente e na criação de mecanismos 

educacionais que tenham como horizonte à emancipação humana dos indivíduos e 

almeje a inserção e integração social deste segmento social. 

 O artigo 43, item VII, da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 

LDB/96 é claro ao se referir à extensão universitária como uma das funções da 

educação superior, qual seja o de “promover a extensão, aberta à participação da 

população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. O item V deste 

mesmo artigo fala da promoção e divulgação “de conhecimentos culturais, científicos 

que constituem patrimônio da humanidade através do ensino, de publicações e de 

outras formas de comunicação”.  

O parágrafo segundo do capítulo V, artigo 21, do Estatuto do Idoso estabelece 

que “os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para 

transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da 

preservação da memória e da identidade culturais”. Neste sentido, o 

envelhecimento, como um processo, representa novas demandas por serviços, 

benefícios e atenções que se constituem em desafios para o ensino, a pesquisa e a 

extensão universitária. Portanto, valorizar e resgatar a memória cultural local e 

regional é entender a cultura como mediadora da relação sociedade e universidade 

e, o envolvimento das pessoas adultas e idosas no desempenho desse papel, 

destaca a sua importância na preservação desse patrimônio cultural de nossa 

sociedade.  



Assim, buscando oportunizar aos idosos do Programa UNATI da 

UNIOESTE/Campus de Toledo, com base no que estabelece o capítulo V, artigo 21, 

do Estatuto do Idoso, quando cita na área da Educação e da Cultura, Esporte e 

Lazer que “O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 

a ele destinados”, e ainda, atendendo a uma demanda de idosos que desejavam 

permanecer incorporados ao espaço universitário, implantou-se no Programa de 

Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI na UNIOESTE/Campus de 

Toledo, no ano de 2002, o projeto denominado “Monitoria”.  

 

OBJETIVOS: possibilitar aos adultos e idosos a sua efetiva contribuição e 

participação como colaboradores voluntários nas atividades de ensino e pesquisa no 

Programa, bem como, o seu envolvimento em ações, projetos e programas da 

comunidade local e regional como cidadãos ativos na sociedade como 

multiplicadores de informações no município nas áreas de educação, saúde e meio-

ambiente. 

 

METODOLOGIA: A metodologia de ação se dá através de encontros periódicos com 

preparação e desenvolvimento de atividades como: preparação de multiplicadores 

de informações e ações em projetos e programas nas áreas de educação, saúde e 

meio-ambiente do Município; o desenvolvimento de atividades junto a instituições 

sociais e escolas da comunidade local e regional; participação e execução em 

atividades de pesquisa junto à biblioteca pública para o desenvolvimento de ações 

como “o contador de história”, que é desenvolvido, pelos monitores, em hospitais, 

creches e escolas nas mediações da Universidade e atividades junto ao Museu 

Municipal; participação dos monitores no Conselho Municipal do Idoso e atividades 

como as conferências municipais relacionadas à situação do idoso no Município; 

participação dos monitores junto às diversas atividades desenvolvidas pelo 

Programa UNATI compreendendo sala de aula, atividades artístico-culturais; 

participação no desenvolvimento de atividades como: Cursos e palestras junto aos 

participantes novos do Programa, conforme suas habilidades; envolvimento em 

atividades artísticas, envolvimento em atividades de pesquisa do Programa,  

participação dos monitores como instrutores nas aulas conjuntas e diferentes 

oficinas do Programa; participação no desenvolvimento de atividades das diferentes 



oficinas e atividades artísticas/culturais; ações intergeracionais, mostras de artes, 

bazar da UNATI, visitas técnicas e outras ações programadas no decorrer do 

período letivo. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS: O Projeto Monitoria, através das diferentes 

atividades realizadas, tem contribuído efetivamente para manter o adulto e o idoso 

mais integrado/envolvido e participante no desenvolvimento das atividades do 

Programa UNATI, obtendo novos conhecimentos e habilidades, que, aliado as suas 

potencialidades, habilita-o a ser multiplicador de conhecimentos/experiências, 

colaborando, desta forma, com a universidade no seu papel fundamental que é Na 

promoção do diálogo de saberes e na integração/interação com a comunidade.  

Percebe-se nos monitores, a necessidade de se sentirem úteis e integrados 

no contexto social através de projetos e/ou ações comunitárias, como uma forma de 

vivenciar melhor o prolongamento da vida. Pois, como aponta recentes pesquisas na 

área do idoso, o bem-estar próprio, o estabelecimento de relações saudáveis, a 

alegria e o sentimento de utilidade, propiciado também por sua maior participação na 

comunidade, é fator fundamental que faz parte de um envelhecimento mais saudável 

e uma vida mais longeva. 

Pôde-se perceber que, através da monitoria, os idosos propiciam novos 

conhecimentos/informações também a outros idosos da comunidade local, bem 

como, aos seus familiares, pois os participantes atuam como multiplicadores de 

informações em relação à melhoria da qualidade de vida, direitos sociais e políticas 

e programas criados para o atendimento deste segmento social nas diferentes 

esferas governamentais. 

Ao atuarem no espaço escolar, contribuem na preservação e no resgate do 

folclore, das cantigas de roda, do contador de história, dos contos, lendas e 

brincadeiras infantis, propiciando através do encontro intergeracional a preservação 

da memória cultural e o repasse de sua experiência de vida e de sua cultura no 

tempo e no espaço vivido. O processo de envelhecimento humano acarreta uma 

série de mudanças como biológicas, físicas e psicológicas e este processo podem 

levar as limitações, mas não à inércia, pois cabe a busca de possibilidades que 

garantam o sentido de continuidade no exercício de viver dignamente. 

 



CONCLUSÕES: Os Programas e/ou Projetos denominados de Universidades 

Abertas à Terceira Idade ou provenientes desta proposta, têm sido apontados como 

uma “porta de entrada” na elaboração de propostas cuja essência contempla formas 

diferenciadas de maior integração e participação social da população adulta ou 

idosa. Ao operar sob a égide da educação permanente, elaboram suas propostas 

pedagógicas cujas diretrizes e princípios apontam para um trabalho e o 

desenvolvimento de uma perspectiva essencialmente cultural que proporcionam e 

viabilizam processos de cidadania, de maior integração e participação ativa dos 

idosos num mundo em constante transformação, além de buscar, é claro, nas suas 

ações inter e multidisciplinares, contribuir para mudanças no contexto social e 

econômico da terceira idade.  

Neste sentido, a extensão universitária da UNIOESTE, com suas ações 

multifacetadas, contribui para que a Universidade assuma uma posição voltada para 

os interesses e as necessidades da população adulta ou idosa, colaborando 

significativamente para as mudanças necessárias da sociedade em geral no que se 

refere a este segmento populacional. 

 Conclui-se, portanto, que o Projeto “monitoria” do Programa de Extensão 

UNATI na UNIOESTE se constitui num espaço efetivo de inclusão da pessoa adulta 

ou idosa na dinâmica da vida social, permitindo que ele dê continuidade a iniciativas 

ativas, de modo que o processo de envelhecimento seja vivido com maior 

tranqüilidade e naturalidade, valorizando e conquistando sua permanência como 

multiplicador de informações e de experiências de vida às gerações vindouras. 

Com isso, espera-se que as pessoas adultas ou idosas participantes das 

atividades do projeto monitoria sejam vistas como um referencial no resgate da 

memória histórica e cultural da comunidade local e regional e que as suas 

experiências de vida possam colaborar com a geração vindoura de modo a 

despertar o contínuo interesse do ser humano na busca de novos conhecimentos 

para que, desta forma, mantenham-se atuantes na sociedade e, com isso, obtenham 

uma melhor qualidade de vida e participem substancialmente do processo de 

construção e consolidação efetiva de sua cidadania.  

Neste sentido, percebe-se que o Projeto Monitoria se constitui num espaço 

de inclusão do idoso na dinâmica da vida social, permitindo a ele que dê 

continuidade a iniciativas ativas, de modo que, esse processo natural de 

envelhecimento o qual todo indivíduo passa desde o início da sua vida, ou seja, 



desde o nascimento, seja vivido com maior tranqüilidade e dignidade, permitindo 

dessa forma a construção e reconstrução de processos participativos na sociedade. 
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Resumo 

Este material pretende expor a contribuição com a comunidade acadêmica ao 

capacitá-los para treinarem pessoas sobre os assuntos absorvidos nas disciplinas 

dos cursos de graduação a que pertencem. Os acadêmicos ministram aulas para os 

membros da comunidade carente do município. O projeto prima pela qualificação da 

mão-de-obra na área de serviços domésticos de nossa comunidade, trazendo desta 

forma o enriquecimento de seus participantes, tanto acadêmico como comunidade, 

do projeto como um todo e dando-lhes uma melhor qualidade de vida e maiores 

chances no mercado de trabalho.  

Palavras-chave: Treinamento, Qualificação, Secretária do Lar. 

 

Introdução 

Em nossa sociedade as profissões se aperfeiçoam com o passar dos tempos, 

de acordo com os avanços tecnológicos, conhecimentos culturais e as relações de 
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produção. Pode-se imaginar nos dias de hoje uma pessoa analfabeta? A 50 anos 

atrás essa realidade era considerada normal. 

Na atualidade, com o mundo globalizado, a escolha da profissão tem sido 

determinada tanto pelo mercado quanto pelo envolvimento do profissional com a 

área que escolheu. O projeto “Secretária do lar” foi idealizado pensando no 

comprometimento dos acadêmicos com a realidade de mercado e com seu 

crescimento profissional. 

Conforme BISSOLI, 2002:  

 

A integração teoria/prática vivenciada e inserida em um contexto envolvendo 

diferentes visões e dimensões da realidade (social, econômica, política, cultural, 

ética) possibilita a formação de um profissional apto a enfrentar desafios. 

 

O projeto de extensão “Secretária do Lar” é uma das oportunidades 

acadêmicas para aprimoramento de seus conhecimentos técnicos. Para que os 

acadêmicos consigam ver a utilidade efetiva destes conhecimentos é preciso que 

desenvolvam metodologicamente suas disciplinas de acordo com o currículo do 

curso. 

Para que se tenha um melhor entendimento do que se trata o projeto 

“Secretária do Lar”, essa denominação é atualmente usada para designar a 

empregada doméstica. 

A seguir informa-se o conceito do governo brasileiro ao assunto:  

 

De acordo com a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972: 

... Art. 1° Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta 

serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no 

âmbito residencial destas... 

De acordo com o site do Ministério do Trabalho, 2012: 

...Nesses termos, integram a categoria os(as) seguintes trabalhadores(as): 

cozinheiro(a), governanta, babá, lavadeira, faxineiro(a), vigia, motorista particular, 

jardineiro(a), acompanhante de idosos(as), entre outras. O(a) caseiro(a) também é 

considerado(a) empregado(a) doméstico(a), quando o sítio ou local onde exerce a 

sua atividade não possui finalidade lucrativa. 

 



Os acadêmicos da UNIOESTE, do curso de hotelaria desde sua 1ª turma 

formada, em 2003, observavam que na universidade aprendiam técnicas de limpeza 

que as empregadas da família – Secretárias do Lar – não tinham conhecimento e, 

que poderiam passar esses conhecimentos através de cursos.  

Com uma ação conjunta entre docentes e discentes do curso de hotelaria em 

abril de 2005 organizou-se a primeira equipe do projeto de extensão “Secretária do 

lar”. Onde os acadêmicos participaram como assessores dos professores que 

ministraram aulas, sendo que, a partir da 2ª edição do projeto, os alunos que foram 

assessores na 1ª edição atuaram como professores e tiveram novos alunos como 

seus assessores, estes já em treinamento para a edição seguinte e assim 

sucessivamente. Durante a confecção dos materiais para as edições seguintes do 

projeto, os alunos apresentam seus materiais aos professores que ministram os 

assuntos em seus cursos, para assim atualizarem os assuntos e verificarem se 

estão dentro de uma didática correta. 

A cada nova edição é formado um novo grupo de trabalho onde surgem ideias 

para disciplinas e procura-se o aprimoramento dos assuntos. 

 

Objetivo.  

Divulgar o projeto “Secretária do Lar” e mostrar sua importância diante do 

mercado de trabalho atual na formação do perfil profissional dos acadêmicos da 

UNIOESTE. 

 

Métodos.  

Para a realização do projeto são efetuadas reuniões de discussão e 

organização das aulas. Estas são aplicadas de forma expositiva com multimídia e 

atividades práticas voltadas as técnicas de trabalho além de dinâmicas com peças 

teatrais e utilização de produtos e equipamentos para apoio as aulas. 

Entre as disciplinas ministradas no projeto estão: 

- Aproveitamento e reaproveitamento de alimentos – cursos de hotelaria 

- Cerimonial e protocolo de recebimento de visitas – curso de hotelaria e turismo 

- Como fazer um orçamento doméstico – curso de contábeis 

- Conhecimento de equipamentos – curso de hotelaria 

- Cuidados com o vestuário – curso de hotelaria 

- Direito do trabalho – curso de direito 



- Economia e meio ambiente – curso de hotelaria 

- Elaboração de currículos – curso de administração 

- Etiqueta a mesa – curso de hotelaria 

- Festas familiares – curso de turismo 

- Organização das tarefas e serviços – curso de hotelaria 

- Planejamento e organização de cardápios – curso de hotelaria 

- Preparo de alimentos – curso de hotelaria  

- Prevenção e primeiros socorros – curso de enfermagem e hotelaria 

- Psicologia humana – curso de enfermagem 

- Responsabilidades no trabalho – curso de administração 

- Saúde da família – curso de enfermagem 

- Segurança alimentar – curso de hotelaria 

- Técnicas de arrumação de malas e limpeza de calçados – curso de hotelaria 

- Técnicas de organização do Lar – curso hotelaria 

 

Discussão e Resultados.  

Este projeto de extensão articula o ensino de sala de aula com a pesquisa 

dos acadêmicos para elaboração das disciplinas viabilizando a relação 

transformadora entre a Universidade e a sociedade, ao proporcionar aos alunos 

repassarem para os participantes do curso seus conhecimentos adquiridos nas suas 

graduações. 

O projeto destaca a relação entre os docentes que exercitam o aprendizado 

dos discentes e, estes por sua vez, praticam o conhecimento adquirido com a 

sociedade e, esta, se qualifica para obter uma renda maior. Quando do término do 

curso os alunos respondem questionários abrindo as possibilidades de análises e 

pesquisas para o aperfeiçoamento das próximas edições. 

Ocorre também que expor a interação dos acadêmicos com uma parcela da 

sociedade ainda bastante excluída das bases de conhecimento, parcela esta que 

muitas vezes só aguarda a chance de poder participar de uma qualificação e 

demonstra um entusiasmo gratificante aos acadêmicos participantes do projeto. 

 

Conclusão.  

O projeto exibe uma interdisciplinaridade ao apresentar assuntos das 

graduações de hotelaria, turismo, direito, enfermagem, administração e ciências 



contábeis, ainda em estudos a participação de outros cursos, a interação dos 

acadêmicos se torna saudável e importante para o respeito entre as profissões. 

O fortalecimento do processo de formação dos acadêmicos e o treinamento 

em divulgar seus conhecimentos trazem à base técnica do profissional e sua 

capacidade cidadã de transformar a sociedade em um lugar melhor. 

Por fim, vale lembrar expor alguns trechos de um artigo de HATCHWELL: 

 

... o conhecimento não é privilégio de alguns, mas de todo ser humano. (...) é 

necessário que se obtenha o conhecimento, e sobre tudo o conhecimento científico, 

para que se tenha uma visão verdadeira das coisas e acontecimentos que nos 

rodeiam.  
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RESUMO 

O presente artigo ressalta a importância de estudar e conhecer a disciplina História, desafio este 

encontrado pelos docentes ao ensinar História. O artigo propõe o uso de instrumentos metodológicos 

utilizáveis em sala de aula, estes que vão desde o conhecimento mais aprofundado do Livro didático, 

sugestiona o uso do Cinema e Televisão, jornais e Revistas, histórias em quadrinhos, Música e o Rádio, 

de Novas Tecnologias de Informações e comunicação (TIC). A utilização das diferentes linguagens 

objetiva contribuir e proporcionar uma reflexão a cerca da verdadeira História entre linhas, de modo a 

contribuir na formação crítica e social do indivíduo. 
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This article emphasizes the importance of studying and knowing the history course, this challenge 

encountered by teachers in teaching history. The paper proposes the use of methodological tools 

usable in the classroom, these ranging from the deeper knowledge of Textbooks, suggests the use of 

Cinema and Television, newspapers and magazines, comic books, Music and Radio, New 

Technologies information and communication technology (ICT). The use of different languages and 

aims to contribute to provide a reflection about the true history between the lines, so as to contribute 

to the formation of the individual and social critique. 

 

Keywords: Teaching history, teaching tools, and understanding. 

 

RÉSUMÉ 

Cet article met l'accent sur l'importance d'étudier et de connaître le cours d'histoire, ce défi rencontré 

par les enseignants dans l'histoire de l'enseignement. Le document propose l'utilisation d'outils 

méthodologiques utilisables dans la salle de classe, ceux-ci allant de la connaissance plus approfondie 

des manuels scolaires, suggère l'utilisation de cinéma et télévision, journaux et magazines, bandes 

dessinées, musique et radio, des nouvelles technologies technologies de l'information et de la 

communication (TIC). L'utilisation de différentes langues et vise à contribuer à fournir une réflexion 

sur la véritable histoire entre les lignes, de manière à contribuer à la formation de la critique 

individuelle et sociale. 

 

Mots-clés: Enseignement de l'histoire, des outils pédagogiques, et la compréhension. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Com intuito de apresentar um trabalho plausível e de credibilidade, foram pesquisados 

diversos autores, contrapondo suas idéias e teorias, de forma critica e embasada. Através desses, 
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pode-se perceber que a História mesmo ensinando sobre o passado, é uma disciplina interligada ao 

passado e futuro.  

 Ao falarmos de História, logo nos vem em mente a definição de uma disciplina cansativa, 

repetitiva com varias datas e períodos que sugerem sua memorização. O presente artigo trata do uso 

de linguagens no ensino de História que objetiva valorizar a disciplina com o uso de diferentes 

instrumentos e facilitar a compreensão do discente para com as datas e periodizações sem precisar 

decorá-las. Nesse emaranhado de informações surgem algumas duvidas quanto à disciplina 

acadêmica: - qual sua importância na vida dos docentes e discentes? – por que estudar História se é 

uma disciplina que praticamente ensina somente sobre o passado? Tais questões são respondidas ao 

passo em que se conhece o verdadeiro Ensino da disciplina, por ensinar cronologicamente sobre o 

passado, ela faz-se importante para a compreensão do presente, uma vez que sem o passado não 

existiria o presente, e para compreender as questões que afetam o memento presente é necessário o 

conhecimento da História passada. Para que haja uma assimilação positiva por parte do discente par 

com a disciplina, faz-se importante que o decente conduza e oriente o educando a conhecer e 

compreender a própria história, pois assim como experiências alheias foram vividas em outros 

tempos, há também suas próprias experiências, as quais além de contribuir na melhor compreensão 

da disciplina, o colocará com sendo um agente da historia. 

 A disciplina História tem mudado muito à maneira com que era ensinada, a cada nova 

geração os profissionais as área surgem com novas interpretações, nesse contexto pode-se observar 

que a história permanece em constante evolução. 

 O objetivo central e desafiador do artigo, supõe o uso de alguns instrumentos metodológicos 

no ensino de História, com intuito de tornar as aulas mais aprazíveis e de fácil compreensão, 

quebrando o velho paradigma de disciplina chata e cansativa. Neste contexto utiliza-se o cinema e a 

televisão, instrumentos utilizados cotidianamente sem muitos pormenores e de grande valia quando 

transformado em recursos didático. O fato de apresentar um baixo custo e acesso rápido contribui 

para um melhor desenvolvimento e compreensão dos alunos, além de contribuir através da 



3 
 

caracterização de paisagens, regiões, costumes, informações e programas atuais. O uso da música e do 

rádio em sala de aula torna as aulas mais prazerosas e descontraídas. As musicas utilizadas 

corretamente através de suas letras podem levar a várias interpretações. As pesquisas no banco de 

dados das rádios podem levar ao conhecimento detalhes esquecidos ou não descritos nos livros 

didáticos, auxiliando e enriquecendo as aulas. Já o uso do jornal e Revistas, quando utilizados 

adequadamente contribuem de maneira fantástica, pois i fato de serem impressos registra fatos 

pormenores, detalhes que facilitam o entendimento do período, ato, fato, data. Há os que são online, 

acessadas por sites, que dispõem de uma ampla e grande variedade de conteúdos, informações e 

pesquisas. As Histórias em quadrinho quando utilizadas com criatividade e bom censo por parte do 

professor, levará os discentes a identificar e conhecer aspectos e símbolos, períodos e acontecimentos e 

representá-los em forma de desenhos em seqüência caracterizando a historia no tempo e no espaço. As 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação importantes veículos transmissores de informações, 

acessadas através da internet, de computadores no intuito de contribuir para uma melhor 

compreensão e visualização de informações, por ser um veiculo de rápido acesso que contem 

informações do mundo todo, faz se importante sua utilização acompanhada pelo docente. A utilização 

do Livro Didático se faz de suma importância, porém, ressalta-se que o mesmo não deve ser a única 

fonte e apoio, deve ser utilizado como complemento às aulas, seus conteúdos embasados propiciam 

seqüência cronológica e didática, auxiliando na compreensão e conhecimento dos alunos para com  a 

disciplina. 

 

 POR QUE ESTUDAR HISTÓRIA? 

 

 De acordo com Moreira e Vasconcelos (p.17, 2007) a História sempre fez parte do currículo 

escolar, podendo ser observado no período Colonial onde os jesuítas a utilizavam para ensinar 

História Sagrada ou Histórias de vida de Santos. 
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 A História embora seja uma disciplina acadêmica, sempre é levada a transferir ao passado as 

questões que estão afetando a sociedade do presente (OLIVEIRA, 2011, p.16). Assim, pode se observar 

que a História é um processo contínuo, esta em permanente transformação. Nesse contexto surgem 

duvidas em relação ao seu ensino nas escolas, afinal, se ela é uma disciplina que retrata o passado, 

ensinam sobre o passado, períodos, datas, acontecimentos, qual seria sua finalidade, pois se levarmos 

em conta seu conteúdo, será que irá ajudar-nos a conseguir emprego, a Sr promovido no emprego? De 

fato, seu conteúdo não ajudará ninguém a conseguir emprego ou ser promovido, porém, se a História 

ensina sobre o passado, e neste, pessoas que de alguma forma deixaram suas experiências e  

contribuições. Da mesma forma é o ser humano, ele só consegue construir sua própria identidade por 

que teve em seu passado experiências, as quais, de alguma forma o ajudarão e/ou influenciarão na 

tomada de suas decisões e atitudes do presente, caracterizando-o como ser único. Portanto, estudar 

História passada é fundamental para se conhecer o presente, as ações que foram determinantes para 

se chegar ao presente, assim, pode-se analisar que a História é um processo contínuo, está em 

permanente transformação, porém, remonta a história passada para se compreender as questões da 

atualidade. 

 Um dos desafios encontrados pelos docentes além de “sofrer diversas pressões em 

terminarem todos os capítulos do livro, dar todo o conteúdo que vai cair na seleção para o ensino 

médio ou no vestibular” (MOREIRA e VASCONCELOS, p.20, 2007), é como ensinas a História sem 

cobrar dos discentes a memorização de data e períodos. De acordo com Trepat (1995), sugere-se que o 

trabalho de compreensão seja organizado em quatro passos: 

 

1 – Identificar os conceitos em fontes primarias e/ou secundárias; 

2- Orientar a organização dos conceitos com base em algum critério de 

classificação. 

3- Identificar conceitos em fontes diferentes, compará-las observando as 

semelhanças e diferenças. 
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4- Comunicar os conceitos em diferentes contextos, como frases, parágrafos, 

dissertações, temas e narrativas históricas (TREPAT 1995, apud SCHIMIDT e 

CAINELLI; MOREIRA e Vasconcelos, p.23, 2007). 

 

 

 Conforme preconiza Thompson (1981) a História estuda a experiência das pessoas no tempo. 

A prática educativa deve objetivar que cada discente perceba que além das experiências alheias 

vividas em outros tempos, há as suas próprias experiências que ocorrem na História (THOMPSON, 

1981, apud MOREIRA e VASCONCELOS, p. 21, 2007) [grifo do autor]. Nesse preâmbulo, entende-se 

que a reflexão sobre as identidades pessoais ajudará o discente na compreensão de sua articulação 

com a História geral. 

 Faz-se importante ressaltar sobre os cuidados que se deve tomas quanto á historicidade dos 

conceitos. Muitas vezes ao trabalhar períodos como Idade Média, Idade Antiga entre outro, usa-se 

somente o livro didático que, de acordo com os interesses e ideologias do escritor, poderá abordar 

somente temas ligados às guerras e tragédias, porém, o fato de trabalhar somente nessa linha de 

pensamento levará o discente a acreditar e conseqüentemente a caracterizar o período como tal lhe é 

ensinado. Nesse contexto, faz-se importante a preparação e dedicação do docente em conhecer a 

História passada, tal qual realmente aconteceu, ou pelo menos a mais próxima da realidade, buscando 

em outros livros e instrumentos didáticos outros pontos importantes do período como as construções 

medievais, os avanços da tecnologia, a valorização da classe operária entre outros. 

 A disciplina História tem mudado muito à maneira com que era ensinada, a cada nova 

geração, a cada nova época, os profissionais dessa área são instigados à pesquisa, a novas 

interpretações, ao uso de diferentes mecanismos de atuação. Alguns fatores como o aprimoramento de 

historiadores, de professores em estudarem línguas antigas como a latina, hebraica, egípcia e 

mesopotâmica, deram acesso a documentos originais antigos, os quais comprovaram essa mudança, 

chegando a conclusão que a História permanece em constante evolução. 
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 De acordo com Costa (2011, p.23) “hoje, essa ciência já não possui datas e dados prontos, mas 

periodizações de cada civilização em constante reconstrução,” compreende-se que não é possível 

definirmos uma data específica para a Idade Antiga, Média, Moderna, uma vez que os 

acontecimentos, problemas e transformações não abrangem o mundo inteiro no mesmo momento, o 

que os pode ajudar para a definição dos períodos são as características das épocas, os costumes, as 

formas de pensamentos e tradições e relacionar com as datas prováveis. 

 Apesar de alguns paradigmas e conceitos de História ter sido mudado quanto à forma de 

ensinar a disciplina, existem ainda muitos docentes de História que cultuam métodos tradicionais de 

ensino, transmitindo aos alunos a idéia de passado, de matéria chata e cansativa, sempre igual, que 

não pode ser mudada, cobrando dos alunos que decorem datas e períodos. 

 A prática docente atualmente, tem se tornado um desafio para os educadores, os inúmeros 

problemas e dificuldades encontradas na área, tais como baixos salários, alunos cada vez mais 

agressivos, cobrança por parte da equipe pedagógica em aplicar todos os conteúdos, déficit de 

materiais e ampliação de espaços por parte do governo entre outros fatores, acabam desestimulando 

os docentes a buscarem inovações em seus métodos didáticos aplicando única e somente os conteúdos 

do livro didático. 

 O docente de História deve instigar seus educandos à prática da pesquisa no intuito de 

contribuir na formação crítica e transformadora, cumprindo a missão de educador que é educar e 

transformar pessoas por meio da educação. Nesse preâmbulo, comentar-se-á algumas linguagens 

cotidianas que poderão fazer parte das aulas de História, porém, cabe ao professor, aliando a sua 

capacidade de criar e experimentar com a criatividade e interesses de seus alunos, usar 

convenientemente os materiais escolhidos em favor do ensino-aprendizagem de sua disciplina. Nem 

sempre a escolha por materiais [...] será feita, pois, antes deles, independente dos mesmos, existe todo 

um planejamento necessário, além de objetivos pedagógicos bem claros (OLIVEIRA...,on-line, 2012). 

 

O USO DAS DIFERENTES LINGUAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA 
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O USO DO CINEMA E A TELEVISÃO NA SALA DE AULA 

 

 “O cinema nos possibilita laser e diversão, mas também acesso a informações e cenários a um 

baixo custo e de forma rápida” (PEREIRA...,on-line, 2012). O seu uso em sala de aula contribui para 

um melhor desenvolvimento e compreensão dos alunos para com o assunto proposto, algumas formas 

de expressões como angustias, medos, repressões e sonhos podem expressar contextos de uma 

determinada época e/ou sociedade. A escolha dos filmes, documentários e desenhos pode ser feita no 

início do ano letivo, tais, atrelados aos conteúdos didáticos. È importante conhecer alguns elementos 

básicos dos materiais tais como um breve resumo, a época que retrata a história que encena, alguns 

textos de apoio como entrevistas feitas com o diretor e autores, críticas dos filmes divulgadas nos 

jornais, também é bom conhecer o gosto da classe para melhor aceitação do instrumento. 

Primeiramente faz-se a elaboração de um questionário, um roteiro que expressa à intenção da escola 

desse filme, documentário ou desenho que irá nortear os alunos na compreensão e assimilação do 

conteúdo e intenções didáticas do professor.  

 Posterior ao filme, documentário ou desenho e ao questionário, o docente poderá organizar 

grupos de discussão, onde, depois de formalizado pelo docente poderão escrever ilustrar a mensagem 

que o material traz. Em seguida, faz-se um fechamento, um resumo do filme, onde o professor utilize 

as opiniões e abordagens dos grupos de discussão, e correlacionando ao conteúdo curricular, faz-se 

um fechamento aprazível de forma a entender que ensinar a História é utilizar-se de diferentes 

linguagens. 

 Para utilizar a televisão em sala de aula, faz-se de suma importância que haja também um 

planejamento, tanto na escolha de programas, como de conteúdos, explicitando que, após a utilização 

das ferramentas, ter-se-á um trabalho a ser feito, não um laser. 

 No decorrer das atividades, surge dúvidas quanto a formação do professor, se ele 

necessariamente precisa ser um pesquisador, ter formação nas áreas humanas que envolvem 

pesquisas, ou, pode adaptá-las à sua docência. Nesse contexto, preconiza Napolitano (2002 a, apud 
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COSTA 2011) ser um docente pesquisador do ensino fundamental e médio, é possuir autonomia 

intelectual, ser capaz de planejar e organizar novas técnicas, novos projetos, utilizar-se de novas 

ferramentas para ensinar. Portanto, conclui-se que é possível ensinar História sem depender ou usar 

exclusivamente o livro didático. 

 Primeiramente faz-se a seleção de temas e do material, minisséries, telenovelas, jornais, ambos 

com temas transversais e/ou comportamentais, contudo, que sejam adequados para as faixas etárias. 

 Posterior ao acesso do material, o docente orienta a formação de grupos de debate, apontando 

algumas perspectivas complementares que devem apontar “a fixação de conteúdos e o 

desenvolvimento de habilidades no início da atividade; a articulação com temas e conteúdos 

sugeridos na seqüência do próprio curso; a abertura para temas conexos e complementares, que 

podem motiva o aluno a buscar mais conhecimento por conta própria, com base nas habilidades e 

conteúdos fixados” (COSTA 2011, p. 74). 

 Ao termino da atividade o docente faz um fechamento, expondo as idéias e intenções 

planejadas inicialmente, relacionado os resultados e discussões. 

 O USO DA MÚSICA E O RÁDIO NA SALA DE AULA 

 

 Considerada uma das atividades mais antigas de comunicação, a musica, antes mesmo da 

fala, era utilizada para comunicação, os sons dos pássaros, dos animais, em diversos instrumentos e 

matérias de propagava. 

 A utilização da musica em sala de aula, desde que planejada e inserida adequadamente pode 

levar os alunos a uma diversidade de conhecimentos. O fato de a mesma estar atrelada no cotidiano, 

sua utilização tornar-se-á um trabalho mais prazeroso e descontraído. Faz-se importante uma seleção 

de letras e repertórios (não podendo esquecer-se de combinar ou aproximar-se os ritmos da musica 

com o gosto da turma), de pesquisar sobre o autor, a letra, o contexto em que foi escrita, se caiu no 

gosto popular. 



9 
 

 Ensinar História com a musica tornar-se-á uma forma diferente de conhecer e aprender a 

História sem precisar decorar datas e livros. De acordo com Costa (2011, p.90) exemplificam-se alguns 

acontecimentos históricos e as musicas utilizadas para tal compreensão e relação: - ao ensinar o estudo 

dos Índios brasileiros e sua participação na formação da sociedade brasileira pode-se ouvir: - Índios 

Jaboti de Rondônia. Tchori, Tchori. Interprete: Marlui, Miranda. In: MIRANDA, M. Ihu: todos os sons 

[S.I.]: Pau-Brasil, 1998. Faixa 01. – Índios Juruna de Mato Grosso. Ju Paraná. Intérprete: Marlui 

Miranda. In: MIRANDA, M. Ihu: Todos os sons. [S.I] : Pau-Brasil, 1995, faixa 4. Tais musicas falam da 

cultura indígena, costumes, religiões, tradições, alem de fazer-nos refletir as diferentes realidades de 

tribos indígenas, por serem do norte do Brasil, em geral são pouco conhecidas pela maioria dos 

brasileiros. 

 Ao ensinar sobre o descobrimento do Brasil, um dos conteúdos mais importantes para a 

disciplina História, pois após a chegada dos europeus inicia-se um novo ciclo, tanto para os indígenas 

como para os europeus. Salienta-se, de acordo com Costa (2011, p. 91) letras de músicas como: - 

WANDY. Bem Brasil. Intérprete: Premeditando o breque. In: PREMEDITANDO O BREQUE. O 

melhor dos iguais. Rios de Janeiro: EMI-Odeon, 1985.faixa 9. – GONZAGUINHA. Desenredo (G, 

R.E.S. Unidos do Pau-Brasil). Interprete: Gonzaguinha. In: GONZAGUINHA. Gonzaguinha da vida. 

Rio de  Janeiro: EMI-Odeon, 1979, faixa8. 

 Quando se comenta sobre política, surgem muitas discussões a respeito, são inúmeras idéias e 

opiniões, críticas, verdades e mentiras. De fato, nada melhor que utilizar letras de músicas e através de 

analise e compreensão, contrapor as idéias e analisar os períodos. Utiliza-se para isso, exemplos de 

musicas que, segundo Costa (2011, p. 94) “permite a exposição de um panorama sobre aspectos da 

classe política do século XX”: - Rosa, N. Onde esta a honestidades. Interprete: Ivan Lins. In: LINS, I. 

Viva Noel: tributo a Noel Rosa. Rio de Janeiro. Vilas, 1997. V.1. Faixa 7. – CHAVES, J. Presidente 

bossa nova. Interprete: Jucka Chaves. In: CHAVES, J. Os grandes sucessos de Jucka Chaves. Rio de 

Janeiro. Premier- RGE, 1967. Faixa 1. 
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 Posterior a execução da musica, orienta-se o docente a providenciar a letra das musicas e 

disponibilizar aos discentes, os quais poderão analisar as letras das musicas, em grupos escrever uma 

nova letra, com melodias, ritmos e organizar um plenário. 

 Costa (2011, p. 96) exemplifica algumas questões para serem direcionadas posteriores a analise 

das músicas: 

 

- Com base nas letras das musicas escolha períodos da política brasileira 

para cada grupo (a República Velha; O Primeiro governo de Getúlio Vargas, 

de 1930 a 1945; O Governo Militar). 

- Quais os principais políticos do período? Como funcionava o Brasil no 

período retratado pela musica? 

- Como a carreira desses políticos foi iniciada? Há quanto tempo eles estão 

na política? São de famílias de políticos? 

- Qual a principal contribuição que os políticos do período mencionado na 

musica deram no Brasil?(COSTA, 2011, p. 96). 

 

 Salientam-se apenas algumas questões que poderão ser trabalhadas em sala de aula, as quais 

podem ser alteradas, substituídas de acordo com a intenção do docente. 

 Assim como outros instrumentos de ensino, o radio ao ser levado para a sala de aula precisa 

ser planejado, afinal, por ser um instrumento utilizado no cotidiano da população, seu poder e sua 

influencia poderão ser revertidos em conhecimentos escolares ao passo que, os diversos programas 

por ele transmitidos sejam acompanhados por atividades e reflexões orientadas pelo docente. 

  O planejamento se dá na escolha do conteúdo, na seleção de períodos históricos significativos: 

- A Primeira Guerra Mundial; a Crise de 1929 e sua influencia no Brasil; os governos Militares entre 

outros. È possível escolher figuras marcantes como: Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I, Dom Pedro II 

(COSTA, 2011). 
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 Posterior a escolha e distribuição dos temas, o docente precisa obter esses materiais dos 

programas e outras produções radiofônicas, entrando em contato com a rádio. Orienta-se o contato 

com Rádios de grande poder de abrangência e antigas, rádios que mantém em seu banco de dados os 

materiais pertinentes, podendo estes ser documentos, noticia, textos, gravações com fala de ou 

entrevistas relacionada aos assuntos, não podendo esquecer-se de citar as fontes. Exemplifica-se a 

rádio CÂMARA disponível em: http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp. A 

pesquisa pode ser feita colocando o tema à ser pesquisado no campo PESQUISAR. 

 O docente pode propor um roteiro, o qual irá nortear as pesquisas dos alunos: 

- peça aos alunos que façam uma pesquisa sobre o período ou acontecimento a ser estudado; ouçam e 

analisem o material recebido do rádio; oriente que façam anotações, após, reúna-os em grupos para 

que troquem informações, peça que comparem o material resultante da pesquisa com o material 

recebido da radio, solicite que apresentem em plenário o resultado das anotações (COSTA, 2011). 

 Salienta-se a importância de orientar o aluno na elaboração de síntese dos conteúdos vistos 

com esse instrumento, afinal, o presente artigo propõe o ensino de Historia com a utilização de 

diferentes instrumentos, no intuito de tornar as aulas de Historia mais compreensíveis, dinâmicas e 

que resultem no aprendizado, valorizando a formação critica de opiniões. 

 O USO DO JORNAL E REVISTAS EM SALA DE AULA 

 

 Exemplificam-se aqui outros instrumentos ou linguagens que podem ser utilizados na 

complementação das aulas de Historia. O jornal impresso possui alguns determinantes peculiares, os 

quais quando utilizados coerentemente podem contribuir no ensino de Historia em sala de aula. O 

fato de ser diário retrata e acompanha situações cotidianas atreladas aos acontecimentos do “país, do 

Estado, da região, da cidade ou de determinados personagens em destaques que nenhum outro meio 

de comunicação registra com tantos pormenores” (COSTA, 2011, p.123). Sendo um material impresso, 

pode ser utilizado muito tempo após os acontecimentos, sendo encontrado, sobretudo em bibliotecas 

http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp
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que armazenam as coleções ou também nas sedes dos programas dos próprios jornais ou nos bancos 

de dados de rádios. 

 Faz-se importante ressaltar para os docentes que, mesmo os jornais apresentando discursos de 

liberdades, os mesmos possuem objetivos financeiros, ou seja, vender notícias, vender anúncios e 

obter lucros. Em detrimento de tal questão, suas noticias impressas são resultantes dos objetivos, de 

submissões políticas de seus anunciantes, levando ao publico leitor assuntos que despertam 

curiosidades e interesses, para obtenção de lucros. 

 Posterior a leitura, reflexão e analise do material, o docente faz a seleção de materiais atrelados 

aos conteúdos, dispõe aos alunos, orienta-os a compararem os conteúdos do jornal com o do livro 

didático, propõe a realização de um plenário para apresentação dos resultados e discussões, fazendo 

uma conclusão a respeito no sentido de comparação de ambos os materiais (COSTA, 2011). Outro 

exemplo de utilização do material em sala de aula é a organização de uma Reporteca. O trabalho pode 

ser feito em grupos onde os discentes deverão pesquisar noticias de jornais ou em revistas, temas 

atuais e de grande relevância, poderão utilizar cartazes ou montar slides para a apresentação, nos 

quais recortarão as figuras ou imagens e produzirão um texto sobre a notícia, com suas próprias 

palavras e apresentar para a turma (O USO DE..., on-line, 2012). As notícias jornalísticas apresentadas 

na Reporteca poderão ser semanais ou quinzenais, tempo em que serão disponibilizadas varias 

informações que poderão ser escolhidas pelos grupos. O fato de o jornal ser um importante veículo de 

comunicação, podendo ser acessado diariamente e por grande parte da população (nesse caso o jornal 

apresentado pelas emissoras de televisão, que pode ser acessado posteriormente pela internet ou 

impressos mediante assinatura), disponibiliza uma grande variedade de noticias e informações, as 

quais além dos discentes interagirem com o mundo atual, poderá desenvolver com a ajuda do docente 

o seu lado crítico, consciente e reflexivo. 

 Outro tipo de material impresso útil na complementação dos estudos são as revistas. Seus 

conteúdos são abrangentes, desde noticias, reportagens locais, regionais, internacionais. Quando 

designa-se revista como complemento no ensino de História, destaca-se as revista históricas, contendo 
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linguagens acessíveis são compostas por artigos, dossiês, reportagens, entrevistas, informações sobre 

congressos e eventos nacionais e internacionais de História, fotos, ilustrações, e muito mais atrativos e 

informações ( COSTA, 2011). 

 Orienta-se a escola e/ou ao docente a assinatura de revistas da área, estas podem ser acessadas 

através do site: http://www.scielo.com.br. O site possui inúmeras revistas de diversas áreas, contendo 

nestas, artigos científicos, resumos, variadas informações sobre os mais diversos contextos 

historiográficos, problemas atuais enfrentado pelos docentes, opções metodológicas e didáticas, todas 

as revistas são submetidas a rigorosas correções por mestres, doutores e PHD para o enriquecimento 

dos docentes, supõe-se seu uso em sala de aula. 

 De acordo com Costa (2011) pode-se elencar alguns exemplos de revistas, tais como a Revista 

de História da Biblioteca Nacional e seu site: http://www.revistadehistoria.com.br; a revista de historia 

viva que apresenta tema, personagens e cenário histórico sobre momentos significativos da jornada 

traçada pelo homem; a Revista de História e Estudos Culturais compostos por artigos oriundos de 

diferentes estados do Brasil; as Revistas Científicas que constituem em periódico selecionado pela 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); a Revista de História da USP; 

a Revista Eletrônica de História do Brasil da UFJF-MG. Destaca-se também, entidades na área de 

História que promovem encontros, os quais são constituídos por ótimos materiais: a ANPUH - 

Associação Nacional dos Professores Universitários de História que realiza o Simpósio Nacional de 

Historia a cada dois anos, além de possuir uma revista eletrônica que publica artigos , teses, 

dissertações, resumos expandidos tanto nacionais como internacionais, sobre os mais variados e atuais 

temas ligados à Historia. Este pode ser acessado através do site: http://www.anpuh.org/site/capa; a 

SBPH – Sociedade Brasileira de Pesquisas Histórica possui revista eletrônica disponível em 

http://sbph.cliomatica.com e revistas impressas, onde contribui para o desenvolvimento da pesquisa 

histórica publicando documentos, artigos, teses, monografias e resumos expandidos, facilitando a 

compreensão de Historia do Brasil para brasileiros e estrangeiros. Outra entidade que merece 

destaque é a ABPHE – Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica pode ser 

http://www.scielo.com.br/
http://www.revistadehistoria.com.br/
http://www.anpuh.org/site/capa
http://sbph.cliomatica.com/
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acessada em http://www.abphe.org.br onde divulga pesquisas em andamento, artigos e teses. 

Também atua no sentido de garantir a localização e preservação de fontes documentais, também 

organiza Congressos e Conferências (COSTA, 2011, p.120). 

 Pode-se observar a grandeza de riquezas possíveis para sua utilização em sala de aula, de fato, 

instrumentos úteis e com resultados aprazíveis somente com a orientação do docente. Assim, 

posterior a seleção do conteúdo e das revistas feitas pelo professor, faz-se a disponibilização do 

material para os alunos, para que leiam e analisem o material seguindo um roteiro disponibilizado 

pelo orientador. O debate sobre o material é realizado em plenário, com o fechamento e conclusões 

das atividades realizadas pelo orientador. 

 

O USO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA 

 

 O uso das historias em quadrinhos deve ser visto como uma forma de interação com o 

conteúdo de História, não apenas como adversária ao ensino. 

 Assim como outras linguagens, a ferramenta de ser planejada, a escolha do tema deve-se 

seguir dentro dos conteúdos curriculares, com ênfase na aplicação dos mesmos, sobretudo na faixa 

etária sendo esta adequada conforme o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

 Esta ferramenta contribui na complementação das aulas de Historia ao passo que seja 

planejada. Como citado anteriormente, com criatividade e um bom censo. Seu uso pode estar atrelado 

à conteúdos como a Segunda Guerra Mundial, A Crise de 1929 e a Industrialização no Brasil; a Guerra 

Fria; Guerra dos Farrapos; Revolução Industrial entre outros. Faz-se importante ressaltar aos discentes 

no momento da elaboração dos quadrinhos, que os mesmos contenham objetos característicos dos 

períodos como vestimentas, os meios de transporte; símbolos, poder-se-á desenhar símbolos como 

moedas de Cezar; expressões nos rostos das pessoas caracterizando obediência, submissão, felicidade; 

as construções com seus modelos, formas e materiais com que as casa, os templos, Igrejas e prédios se 

caracterizavam no período; o tempo, utilizado para seu desígnio astros como o Sol, a Lua, estrelas, ou 

http://www.abphe.org.br/
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ate mesmo relógios. Alguns elementos devem servir de base para nortear o trabalho dos alunos o 

professor poderá sugerir também que os alunos realizem pesquisas no intuito de conhecer alguns 

elementos que caracterizam as historias em quadrinhos no tempo e no espaço, não os deixando com a 

impressão de ser apenas um passa tempo. 

 

 O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 “Atualmente, as tecnologias de informações e comunicação (TIC) vêm ganhando destaque na 

vida das pessoas que constituem “as educações” estando presentes como recursos diários de 

comunicação, lazer e trabalho” (SALES...,on-line, 2012). Ao utilizar essa ferramenta em sala de aula, 

dá-se o destaque ao computador e a internet, ambos de grande utilidade, devido sua abrangência de 

informações que lhe são disponibilizadas. 

 O uso de computadores ligados à internet, disponibiliza-nos inúmeras informações que  vão 

desde a Idade Antiga à Pós-moderna, disponibiliza fotos, desenhos, figuras, poemas mensagens, 

vídeos, informações, artigos, depoimentos, livros, estudos, entrevistas, documentos antigos, passeios 

virtuais, freqüência de rádios, musicas, filmes, jogos, jornais, dicionários, cursos de capacitação, 

aperfeiçoamento, disponibiliza através dos Ambientes Virtuais de aprendizagem  graduações à 

distancia,  pós-graduações, entre inúmeros outros. 

 Através de programas virtuais, podem-se obter imagens de satélites, posicionados em 

diversas partes do Planeta. A utilização desse programa se faz útil ao estudar problemas ambientais 

ocasionados pela ação antrópica, visíveis ao olho humano tais com desmatamentos, queimadas, 

atividades de extração de minerais... 

 O uso dessas tecnologias tendem a ampliar as possibilidades de uma melhor compreensão dos 

conteúdos, assim como despertar interesses para seu uso no campo da pesquisa. 

 Nesse preâmbulo, “não tem como a escola ficar alheia a essa realidade e não inserir no 

cotidiano pedagógico o uso de recursos tecnológicos que possibilitem o enriquecimento do fazer 
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educativo e o crescimento do docente e discente, e o uso ampliado das novas linguagens [...] (SALES..., 

on-line,2009). 

 Ao utiliza-se dos instrumentos de linguagens nas aulas de História, vale ressaltar a 

importância do planejamento para o uso do recurso bem como o tempo estipulado e alguns endereços 

eletrônicos confiáveis, pois, ao mesmo tempo em que o meio tecnológico pode ser de grande valia, tão 

quanto poderá ser também de inútil, quando não conduzido e orientado corretamente. 

 

 O USO DO LIVRO DIDÁTICO EM SALA DE AULA 

 

 È observável que nas escolas de maneira geral, o material mais utilizado pelos docentes é o 

livro didático. Alguns fatores são coadjuvantes a essa realidade tais como excesso de aulas, pois os 

professores e obrigam a pegar aulas tão quanto lhe é permitido devido a remuneração baixa, outros 

são prejudicados quanto à distancia entre as escolas quando estes trabalham em ambas e diferentes 

municípios. Fatores esses que acabam por tornar rotina e mecanicamente o uso do livro didático, 

muitas vezes sem preparação. 

 Neste contexto, faz-se importante conhecer e analisar a importância e utilização do livro 

didático, pois, conforme preconiza Castrogiovanni e Goulart: 

 

“O livro didático precisa ser um complemento às atividades didático-

pedagógicas, as quais necessitam estar pautadas na construção do 

conhecimento, objetivando melhorar o comportamento do aluno perante a 

realidade” (CASTROGIOVANNI e GOULART 2003, apud STEFANELLO 

2011, p. 97). 

 

 A maioria dos docentes utiliza o citado recurso didático sem preparação prévia, 

mecanicamente segue a leitura ou explicação do conteúdo muitas vezes sem observar figuras, gráficos, 
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textos explicativos, textos reflexivos pautados no final do capitulo. A leitura preparatória por parte do 

docente se faz necessária para uma melhor contextualização do assunto, podendo este procurar ou 

acessar outros materiais com objetivo de complementar as aulas de História. 

 O presente artigo sugere, além da escolha de um bom livro didático com linguajar acessível, 

conteúdos aprazíveis e próprios para a idade dos discentes, que o docente seja um historiador ativo, 

participante de Seminários, Congressos, Workshops nacionais e internacionais, anais de Congressos, 

assinatura de Revistas confiáveis e de qualidade para o aprimoramento e desenvolvimento do saber 

histórico.  
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Ensino Fundamental 
Modalidade pôster 
Palavras-chave: Solo, Ensino Fundamental, Materiais Didáticos. 
 
        As atividades práticas pedagógicas sobre o Meio Ambiente no Ensino 
Fundamental contribuem para um aprendizado mais dinâmico e para a elaboração e 
reelaboração de novas ideias, condutas e valores sobre a questão ambiental. Assim, o 
professor de Geografia da educação formal pode lançar mão de instrumentos teóricos e 
práticos que levam o aluno a uma educação cognitiva que o ajudará na sua formação 
de cidadão consciente. Para isso é necessário mais do que informações e conceitos: o 
educador deve trabalhar com atitudes, com a formação de valores, com o ensino e a 
aprendizagem por meio de procedimentos que relacionam as questões ambientais com 
o cotidiano dos alunos das comunidades locais. Dessa forma foram desenvolvidas e 
trabalhadas atividades práticas direcionadas ao ensino do solo e a educação ambiental, 
com o sexto e o sétimo ano do Ensino Fundamental, no colégio estadual Frentino 
Sackser, Marechal Cândido Rondon-PR. Os materiais didático-pedagógicos (kit 
pedológico) elaborados por docentes e acadêmicos vinculados ao grupo de pesquisas 
GEA** e ao projeto “A questão ambiental em discussão: trabalhos teóricos e práticos 
aplicados no Ensino Fundamental em colégios públicos da cidade de Marechal Cândido 
Rondon-PR” auxiliaram as aulas teórico-práticas, a partir de uma perspectiva 
multidisciplinar e com base, não apenas na transmissão de conteúdos, mas sim, a partir 
da experimentação e do resgate do conhecimento sobre o solo e o ambiente local. As 
atividades foram aplicadas em 05 turmas em duas etapas: a) aula teórica em que foram 
discutidos os conceitos que envolvem os processos de origem e formação do solo e b) 
aula prática em que foram realizados os ensaios de infiltração e de erosão; 
apresentação de ensaios de germinação e de pedoturbação; observação e análise de 
perfis esquemáticos de solos com ênfase na identificação da morfologia dos horizontes 
(cor, textura, espessura, profundidade, conteúdo de MOS, atividade biológica, 
porosidade...), etc. O uso do Kit pedológico e os ensaios contribuíram, de maneira 
instigante e satisfatória, como atividades educativas de apoio às aulas teóricas, 
facilitando o entendimento por parte dos alunos, os quais demonstraram interesse e 
curiosidade, apresentaram argumentos, contribuições e dúvidas a respeito do tema 
“solos”. 
 
*Coordenadora do projeto de Extensão/Grupo GEA “A questão ambiental em discussão: trabalhos teóricos e práticos 
aplicados no Ensino Fundamental em colégios públicos da cidade de Marechal Cândido Rondon-PR”.        
** GEA – Grupo Multidisciplinar de Estudos Ambientais 
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Área Temática: Educação 
Modalidade de Apresentação: comunicação oral 
 
Resumo: O presente projeto, financiado pela CAPES/INEP, 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, tem como objetivo a constituição de 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 e a formação de pesquisadores em nível de 
graduação e pós-graduação, principalmente em cenários plurilíngues/pluriculturais 
de fronteira, como se caracteriza a região oeste do Paraná. Para atingir a finalidade 
aqui proposta, torna-se primordial contribuir para a formação inicial e a formação 
continuada do professor aliada à pesquisa, entendendo o conhecimento não como 
um fato pronto e acabado, mas como um processo em permanente construção, o 
que preconiza, conforme propõem Kleiman (2001) e Magalhães (2004), a formação 
de um professor reflexivo, no sentido de adquirir uma maior consciência crítica de 
seus valores, pensamentos e práticas. Desta forma, pretendemos contribuir para o 
sistema de ensino eficiente que almejamos em nosso país. 
  
Palavras-chave: leitura escrita, oralidade; formação de professores, ensino. 

Introdução 



Os resultados de diversos mecanismos de avaliação institucional como, por 
exemplo, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) e a Prova Brasil 
têm comprovado os baixos índices de aproveitamento escolar dos alunos nas 
escolas públicas brasileiras. De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Brasil tem ficado muito aquém 
daquele atingido pelos países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). A média nacional registrada em 2009 para os 
anos iniciais do ensino fundamental público ficou em 4,4 e para os anos finais do 
ensino fundamental público ficou em 3,7. Embora esses índices tenham superado as 
Metas propostas pelo INEP para o referido ano (respectivamente 4,0 e 3,4), estão 
longe dos índices dos países da OCDE, que atingem em média 6,0.  

Frente ao quadro apresentado, uma das ações que poderá contribuir para a 
construção do sistema de ensino que almejamos para o nosso país e, mais 
especificamente, para a região fronteiriça do Oeste do Paraná, é o investimento na 
capacitação dos professores em todos os níveis (pré-serviço, em serviço, graduação 
e mestrado) aliado à pesquisa que propicie tanto a percepção das necessidades 
imediatas, como a organização de planejamentos para ações futuras contínuas.  

A oferta de Cursos de Formação Continuada (Rojo, 2000; Kleiman, 2001, 
2004,2007; Magalhães,2004; Bunzen & Mendonça,2006), focalizando basicamente a 
leitura, a escrita e a oralidade, é de fundamental importância, por serem estes temas 
basilares para a construção do conhecimento em todas as disciplinas que fazem 
parte dos currículos do Ensino Fundamental e Médio. É importante lembrar também 
a articulação entre o Mestrado, a Graduação e a Escola Pública como forma de 
cooperação mútua para a implementação da pesquisa e da extensão com vistas à 
melhoria do ensino em todos os níveis. 

Os Cursos de Letras da UNIOESTE/campus de Foz do Iguaçu vem 
desenvolvendo diferentes projetos voltados para a educação básica das escolas 
públicas da região. O projeto de que a equipe proponente do Observatório da 
Educação tem participado é o “Projeto de Formação Continuada em Leitura e 
Escrita” para professores do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública, que já 
está em funcionamento há 11 anos, tendo passado por reformulações constantes 
para se adequar às necessidades dos professores e alunos envolvidos.  

Ao priorizarmos a leitura, a escrita e a oralidade, levando em conta o cenário 
linguisticamente complexo de fronteira consideramos, primeiramente, a necessidade 
de que a escola, que tem priorizado a escrita, salvo raras exceções, também passe 
a trabalhar com os diversos gêneros orais, fundamentais para possibilitar ao aluno 
inserção mais ampla em diferentes domínios sociais.  

Para intervir neste panorama, a formação continuada do professor torna-se 
primordial, porque pressupõe o conhecimento não como um fato pronto e acabado, 
mas como um processo em permanente construção, o que preconiza, conforme 
propõem Kleiman (2001) e Magalhães (2004), a formação de um professor reflexivo, 
no sentido de adquirir uma maior consciência crítica de seus valores, pensamentos e 
práticas.  

Para a elaboração das atividades a serem desenvolvidas, partimos da 
concepção de linguagem, por esta tecer relações entre os demais conceitos e 
também por propiciar a interdisciplinaridade já que perpassa todas as áreas do 
conhecimento. Para a realização dos objetivos propostos, nos ancoramos na 
concepção de linguagem proposta por Bakhtin (1990) quanto à característica 
essencialmente dialógica da linguagem. Seguindo na mesma direção, Fairclough 



(2001) propõe que se considere o discurso como uma prática social particular (entre 
outras práticas, como a prática econômica, a prática política, etc.). Isso significa 
considerar a linguagem como uma ação e não simplesmente como manifestação 
individual, correlacionada a variáveis de uso. Com base nesta concepção de 
linguagem, o autor conceitua discurso como uma forma de as pessoas agirem sobre 
o mundo, sobre os outros e também uma forma de representação. Nessa 
perspectiva, o discurso é simultaneamente um modo de representação e de 
significação do mundo contribuindo, de forma dialética, ao mesmo tempo para a sua 
criação e para a sua transformação. 

Ancorada nesta concepção de linguagem, a leitura e a escrita não podem ser 
vistas fora do contexto social em que as práticas discursivas ocorrem sendo, por 
isso, consideradas como práticas sociais específicas (Garcez, 2001; Kleiman, 2004, 
2007; Koch e Elias, 2007, 2009, entre outros ), pois são construções sociais e 
coletivas, tanto na história da humanidade como na história de cada um. 

 
Objetivos do Projeto 

- 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, articulando Mestrado, Graduação e Rede Pública de 
Ensino. 

- Propor e organizar com os professores da Rede Pública, participantes do projeto, a 
formação de grupos de estudos que abordem leitura, escrita e oralidade como 
temas que tecem interdisciplinaridade entre todas as áreas do conhecimento. 

- Incentivar o uso da tecnologia para o ensino/aprendizagem, contribuindo para o 
letramento digital de professores e alunos.  

- 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. 

- Estimular a utilização dos livros de referência através de reflexões acerca dos tipos 
de dicionários existentes, suas finalidades e seus usos em sala de aula enquanto 
ferramenta de aprendizagem. 

- Utilizar e articular as bases de dados do INEP para a compreensão tanto do 
sistema educacional brasileiro como, mais pontualmente, daquele compreendido 
pelos cursos de Graduação e Pós-Graduação da UNIOESTE/Foz do Iguaçu e 
também pela Rede Pública de Ensino, com a finalidade de utilizar esses dados 
como suporte às pesquisas a serem desenvolvidas no cenário 
sociolinguisticamente complexo de fronteira, e também para detectar as 
necessidades a serem propostas para os cursos de Formação Continuada em 
Leitura, Escrita e oralidade. 

 
Métodos 

 O projeto aqui proposto seguiu três perspectivas integradas: uma para o 
ensino e extensão e outra para a pesquisa. 
 O número de bolsistas são 5 acadêmicas dos cursos de Letras e 06 
professores da rede pública que trabalham na Escola Estadual Ipê Roxo, de Foz do 
Iguaçu.  Os demais professores trabalham como voluntários. 



Os cursos de Formação Continuada em Leitura, Escrita e Oralidade, 
ofertados aos professores da Rede Pública –  em número de 82 professores no ano 
de 2012 – foram organizados em forma de minicursos, conforme relação abaixo: 
1 - Mariângela Garcia Lunardelli - Título: Esferas e gêneros no plano de 
trabalho docente: O objetivo deste minicurso é discutir o plano de trabalho docente 
a partir do conteúdo básico proposto pelas DCE-PR: os gêneros discursivos – suas 
práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística – conforme as esferas 
sociais de circulação, tendo como pressupostos teórico-metodológicos as 
abordagens de Peixoto (2001), Dolz e Schneuwly (2004) e Gasparin (2005). 
2 - Martha Ribeiro Parayba – Título: Gênero poético e suas possibilidades 
didáticas: Exame de princípios teóricos de gênero poético como suporte para as 
reflexões do poema, com ênfase  na composição, estilo, tema e suas possibilidades 
didáticas. 
3 - Maria Elena Pires Santos – Títulos a) Gêneros do Discurso: uma 
possibilidade para a prática docente  I – O objetivo do presente minicurso é 
apresentar estratégias de leitura, escrita e oralidade, seguindo uma perspectiva do 
gênero discursivo (conf.Bakhtin, 1999; Dolz e Schneuwly, 2004; Marcuschi, 2008) e 
focalizando a forma composicional, estilo e situação social de produção de diversos 
gêneros. b) Gêneros do Discurso: uma possibilidade para a prática docente II - 
Apresentar e propor, a partir da perspectiva dos gêneros do discurso, práticas 
pedagógicas para o desenvolvimento da leitura, escrita e oralidade de diferentes 
gêneros. c) Título: Políticas linguísticas, plurilinguismo e escolarização em 
contexto de fronteira: mitos, preconceitos, desafios e possibilidades - A 
Formação de professores para atuar no contexto sociolinguisticamente complexo de 
fronteira: concepções de linguagem, bilinguismo, interculturalidade e suas 
implicações para uma pedagogia culturalmente relevante. 
4 - Josiele Kaminski Corso Ozelame – Título: Experiências de leitura - 
Literatura, experiência e leitor. A leitura e a formação da cidadania. Literatura, leitura 
e ensino. Texto, contexto e a construção do olhar crítico. Problemas atuais de leitura 
na escola.   
5 - Ivo José Ditrich – Título: Retórica e Metáfora: ensino de leitura e escrita - O 
estudo da metáfora, na maioria das vezes, fica restrito à área de Literatura, com uma 
abordagem de natureza apenas estética: como uma das figuras de linguagem. É 
possível, no entanto, ampliar esta abordagem, compreendendo a metáfora como 
construção do conhecimento, vinculando-a ao modo de pensar. Além disso, pode 
ser estudada como estratégia retórica no sentido de condensar analogias e como 
recurso de referenciação, responsável pela organização semântico-discursiva do 
texto. Isso aponta para a sua presença nos mais diversos gêneros textuais, inclusive 
científicos, independenente da área de conhecimento. Ressalta-se, portanto, a sua 
relevância como mecanismo de produção textual e, mais ainda, como determinante 
significativa que interfere na produção de sentidos: exige, portanto, ser “desvelada” 
para favorecer interpretações seguras no processo de leitura.   
6 - Ildo Carbonera – Título: Romance moderno - História, tradição e 
caracterização do romance brasileiro; Dom Casmurro, São Bernardo e Grande 
Sertão: Veredas; tempo da narração X tempo da ficção; memória e consciência; a 
instauração da dúvida.  
7 - Silvia Letícia Matieivicz Pereira – Título: Níveis de Leitura e Compreensão 
de textos escritos - Estudo dos conhecimentos envolvidos no processo de leitura e 
compreensão de textos escritos e análise do aprofundamento do nível de leitura que 
propiciam alguns manuais escolares.  



8 - Maridelma Laperuta Martins – Título: O Preconceito linguístico e o ensino 
de língua portuguesa - A gramática e o ensino de língua portuguesa nos Níveis 
Fundamental e Médio. Necessidade (ou não?) do ensino de gramática. Os tipos de 
gramática e sua relação com o ensino. A relação entre ensino de gramática e 
preconceito linguístico. O papel da escola e do professor de língua portuguesa na 
propagação do preconceito linguístico. 
9 - Mirna Fernanda de Oliveira – Título: Lexicografia - Breve introdução, tipologia 
de dicionários, panorama da dicionarística no Brasil. A lexicografia pedagógica e 
suas aplicações. Sugestões de trabalho em sala de aula a partir do uso de 
dicionários. 
10 - Deise da Silva Guttierrez – Título: Literatura Infantil Juvenil - Panorama 
sobre a evolução psicológica da criança e do jovem de 12-16 anos. As narrativas 
literárias para crianças e jovens. A poesia infantil. Literatura Infantil: texto e 
renovação. Manifestações da literatura oral. 

A partir dos minicursos, os professores da rede desenvolveram, junto a seus 
alunos, diferentes projetos, individuais ou coletivos, que serão apresentados pelos 
respectivos proponentes no XII Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do CEL-
2012. 

Foram ainda realizadas as seguintes atividades em 2012: a) defesa da 
dissertação de Mestrado pela professora Ana Maria Kaust, intiulada 
“Representações de Identidades Nacionais em contexto Multilíngue, Multicultural e 
Intercultural de Fronteira: desafios para a formação de professores”; b) Estágio de 
docência realizado no Colégio Ipê Roxo pela acadêmica Josiane Soares Rodrigues, 
do Curso de Letras Português/Espanhol da UNIOESTE; c) Iniciação científica 
realizada pela acadêmica Ana Cláudia Pakuszewski, no Colégio Ipê Roxo, 
resultando na monografia intitulada “Um estudo da escolha e do uso de dicionários 
bilíngues por professores e aprendizes da língua espanhola como língua 
estrangeira”; d) pesquisa realizada pela professora Dra. Regina Coeli Machado e 
Silva, com a participação das acadêmicas do Curso de Letras e bolsistas do projeto, 
com o título “O que leem os alunos do Colégio Ipê Roxo”; e) Minicurso realizado pela 
professora Maria Elena Pires Santos, para as equipes de ensino de todas as áreas, 
do Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu, intitulada “A Formação de 
Professores para o Contexto de Fronteira”; f) Pesquisa realizada pela profa. Mariana 
Girata Francis.  

As atividades terão continuidade no ano de 2012, sendo que já foram 
iniciados os minicursos para os professores, bem como o grupo de estudo e o 
projeto “Memórias”, no Colégio Estadual Ipê Roxo. Também no ano de 2012 a profa. 
Mariângela Garcia Lunardelli defenderá sua tese de doutorado e a profa. Regina 
Coeli Machado e Silva dará prosseguimento a sua pesquisa. 
  
Resultados Esperados 
 Espera-se que a criação do Núcleo Pesquisa/Extensão: Formação 
Continuada em Leitura, Escrita e Oralidade propicie: a articulação entre 
Universidade, Mestrado, Graduação e Rede Pública de Ensino, com a finalidade de 
elevar a qualidade da educação básica no Brasil; a ampliação e implantação de 
projetos de extensão e pesquisa que focalizem o contexto escolar, objetivando o 
desenvolvimento de práticas pedagógicas culturalmente sensíveis; a divulgação dos 
dados estatísticos educacionais do INEP, como suporte para a ampliação e 
aprofundamento dos estudos de Língua Portuguesa. 
 



Conclusões 
 

As ações desenvolvidas, que tiveram como finalidade principal a articulação 
entre Mestrado Interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteiras, Cursos de Letras 
Português/Espanhol/Inglês, Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu/SEED e 
Professores da Educação Básica da Rede Pública, com o apoio da CAPES/INEP, 
objetivaram contribuir para melhoria na formação reflexiva crítica de professores, 
buscando uma aproximação e cooperação entre estes diferentes segmentos 
educacionais que, quase sempre, desenvolvem ações isoladas. O distanciamento 
entre as pesquisas e ações realizadas na academia e as práticas dos professores da 
educação básica tem sido apontado como um dos grandes desafios a ser superado. 
Este projeto vem trabalhando nesse sentido, ao buscar uma articulação e esforços 
conjuntos na direção de uma educação diferenciada, culturalmente sensível e de 
qualidade.    

Entendemos que, uma das principais ações (entre várias outras que não cabe 
aqui mencionar) para a melhoria do ensino em nosso país, então, passa pela 
formação contínua dos professores, principalmente em relação à leitura, escrita e 
oralidade, áreas que vêm sendo reiteradamente apontadas como frágeis na 
educação brasileira, pelos diversos mecanismos de avaliação como PISA e Prova 
Brasil, entre outros. Assim, a partir dos conhecimentos construídos pelos 
professores, os benefícios daí advindos poderão ser revertidos para seus respectivos 
alunos. e, consequentemente, poderão contribuir para a melhoria  do IDEB das 
escolas dos municípios envolvidos.   
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Área Temática: 4 – Educação 

Modalidade de apresentação: Painel 
 

Palavras-chave: Laboratório, Ensino, Experimentação. 

 

No período compreendido entre agosto a outubro do ano de 2011 foi realizada 
no Colégio Estadual Senador Attílio Fontana a organização do laboratório de 
ciências, que até então, era utilizado com pouca frequência. O principal objetivo 
desta atividade foi melhorar a qualidade e a quantidade das aulas práticas 
oferecidas aos estudantes. Ao utilizar esta ferramenta de ensino os estudantes 
podem relacionar com mais facilidade a teoria e a prática. 

 Nesta perspectiva os acadêmicos do curso de Química - Licenciatura da 
Unioeste encarregaram-se de organizar o laboratório de ciências para que este 
ficasse em condições plenas de uso, pois esta era uma necessidade da escola. Este 
laboratório havia recentemente passado por uma reforma para sua ampliação e 
adequação das instalações físicas. 

Realizamos então uma limpeza e organização no espaço físico do laboratório, 
dispondo os reagentes, vidrarias e equipamentos em geral de forma adequada, 
descartando aqueles que se encontravam em más condições de uso. Armários 
foram instalados e estes foram identificados de acordo com os respectivos materiais 
que armazenavam. Fez-se também um descarte de muitos objetos que estavam 
inadequados para o espaço, já que o laboratório era utilizado como um “depósito”. 
Convidamos um professor de Física do curso de Química da Unioeste para testar e 
identificar o funcionamento de alguns equipamentos. 

Logo após a organização do laboratório, os acadêmicos ofereceram uma 
oficina de sabonetes e realizaram experimentos demonstrativos para os estudantes 
do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana.  

Atualmente o laboratório está sendo utilizado pelos professores da área de 
ciências, que aprovaram o trabalho realizado. 
 
 
Kathya Rogéria da Silva: e-mail: ka_thya@hotmail.com 

                                         telefone: (45) 8407-8058 
Raquel Roberta Bertoldo: e-mail: raquel.bertoldo@hotmail.com 
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Modalidade Estande  

  A Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu esteve representada por 
acadêmicos no XII SEU através de um estande, onde foram apresentadas 
algumas atividades extensionistas do campus. Um deles foi o Curso Pré-
Vestibular da Unioeste – Campus Foz que se realiza há seis anos, destinado a 
alunos da Rede Pública de ensino que não possuem condições de arcar com 
as despesas de um curso pré-vestibular privado e pretendem ingressar em 
uma Universidade. Este projeto é consolidado, pois trata-se de um projeto 
contínuo. Outra atividade apresentada no estande foi a Revista Ideação do 
Centro de Educação e Letras, que reuni artigos de discentes e docentes dos 
cursos de Letras, Pedagogia e Enfermagem. Também divulgou-se o Livro 
Atividades Matemáticas na Formação de Professores - Aprendendo com o 
Lúdico, que é resultado de um projeto de extensão desenvolvido por 
professores e discentes do Curso de Matemática da Unioeste - Foz do Iguaçu e 
professores da Rede Pública, com o apoio do Projeto Universidade Sem 
Fronteiras do Governo Estadual.  
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Resumo - A internet é uma ferramenta poderosa no processo de ensino aprendizado 

e incentiva a formação de um aluno ativo na busca de conhecimento, visto que ela 

possibilita inúmeras formas de navegação e acesso. 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 em 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. O aumento no número de acessos no último ano e a 

melhoria no método de ensino-aprendizado das disciplinas de Estomatologia e 

Patologia é um incentivo à manutenção e atualização da página. 

Palavras Chaves: Internet; patologia; estomatologia.  

Acadêmico do 4º ano 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
e-mail: robertolgn@hotmail.com 
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Introdução 

 O conhecimento se multiplica rapidamente e adquire um valor de mercadoria 

altamente requisitada em qualquer área profissional (Nogi, 2005). Portanto, unindo os 

recursos de telecomunicação com a informática, surge uma nova fase, denominada 

de educação à distância (Dias, 2004). Galvão, (2009), diz que divulgar informações 

verbais e visuais aumenta consideravelmente as chances de fixação das mesmas. 

Sarmet, (2007), diz que há necessidade de refletir sobre como o ensino deve ser 

estruturado, devido às mudanças na sociedade, pois as inovações tecnológicas 

assumem cada vez mais um papel importante no cotidiano da população. O Artigo 80, 

o qual incentiva a educação à distância, foi regulamentado pelo ex-presidente da 

república Fernando Henrique Cardoso em 10 de fevereiro 1998 com o decreto nº 

2494, estabelecendo que: 

Art. 1º - Educação à distância é uma forma de ensino que 

possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos 

diversos meios de comunicação. (Decreto, 1998).  

Pesquisa literária entre 1997 a 2008 com as palavras chave “internet" 

e "educação" e "odontologia" foram listados 333 trabalhos, na base LILACS, nenhum 

deles foi publicado no Brasil. E para as palavras “educação” e  

“distancia” e “odontologia”, foram encontrados apenas 8 trabalhos, na base BBO, 

todos eles publicados no Brasil, apenas um relacionava o ensino da patologia com o 

ensino a distância, os demais falavam sobre a mudança no paradigma de 

aprendizado em odontologia. Nenhum abordava a interdisciplinaridade de 

estomatologia e patologia. 

Frente à baixa disponibilidade de materiais de livre acesso na internet que 

sirvam de apoio ao ensino do aluno da graduação em odontologia no Brasil e que 

contemple a interdisciplinaridade em patologia bucal e estomatologia criou-se, em 

2008 a página eletrônica www.unioeste.br/projetos/patologia. Esta página vem sendo 

atualizada à medida que novos casos clínicos de interesse didático e científico são 

desenvolvidos na clínica de estomatologia em conjunto com o laboratório de patologia 

bucal da universidade e melhorada através das várias opiniões recebidas através do 

canal de comunicação entre internauta e autor existente na página. 

 

Objetivos 

http://www.unioeste.br/projetos/patologia
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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 ; 

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; 

 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: 

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

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 e de 

dezembro de 2011 a março de 2012 foram registrados 2529 acessos, o que 

representa um aumento considerável no número de acessos. Porém são poucas as 

pessoas que se dispõem a avaliar o site, não permitindo uma avaliação estatística da 

qualidade da página. 

 

Discussão  
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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. Nos dias de hoje não 

há registro da quantidade de brasileiros que possuem acesso à internet, mas é sabido 

que a grande maioria tem essa possibilidade. É essencial que as instituições de 

ensino cada vez mais contribuam com a educação e com a pesquisa, disponibilizando 

na rede, materiais com qualidade e confiabilidade. 

Ter disponível um material didático de apoio é fundamental para o auxílio na 

formação dos acadêmicos, pois este ajudará tanto os que desejam aprofundar seus 

conhecimentos como aqueles que apresentam déficit de atenção em aula, dando a 

oportunidade de estudar o conteúdo com um material de apoio baseado na dinâmica 

e seqüência da aula presencial. 

O desenvolvimento deste trabalho explora uma área muito distinta da 

odontologia, e ao mesmo tempo muito presente na vida dos estudantes, que é a 

internet. Busca-se a interdisciplinaridade entre patologia bucal/estomatologia com os 

recursos da internet, com isso foi estruturado um material didático baseado na 

dinâmica das aulas presenciais dessas disciplinas. 

A criação e atualização da página permite 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. 
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O aumento no número de acessos é um incentivo a atualização constante da 

página. Por outro lado, devido à possibilidade do aluno ter seu caso clínico publicado 

na página, percebe-se que este se sente incentivado a estudar e documentar seus 

pacientes com primor. 

 

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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O Programa Institucional de Ações Relativas às Pessoas com Necessidades 

Especiais (PEE) foi instituído em 1997 e caracteriza-se como uma atividade de 

extensão, que objetiva proporcionar condições adequadas para o ingresso, a 

permanência e a conclusão do ensino superior das pessoas com necessidades 

especiais na UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Este 

programa é estruturado por colegiado multicampi, composto por docentes, agentes 

universitários, discentes e comunidade externa. Seus integrantes compreendem a 

relevância em desenvolver ações que fomentem estudos, pesquisas e debates para 

superação de preconceitos e discriminação que estão presentes diversos espaços 

da sociedade contemporânea, fatos que provocam barreiras atitudinais e 

arquitetônicas, constituindo em prejuízos significativos em termos de independência 

e de autonomia para este segmento social. Todas as ações e as diretrizes do 

Programa são definidos pelo seu colegiado. Trabalha de forma articulada, 

desenvolvendo várias ações em parceria com o movimento organizado das pessoas 

com deficiência, da Assessoria de Política Pública e Inclusão Social (APPIS), do 

Fórum Regional em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria 

Municipal de Educação, do Núcleo Regional de Educação, da Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) e no âmbito da Universidade tem o apoio 

da PROEX, da PRAP, da Direção de campus, do CECA, do Núcleo de Estudos 

Interdisciplinares (NEI) que tem propiciado a inclusão de alunos com deficiência em 

seu cursinho pré-vestibular. Tem desenvolvido com os seus parceiros seminários, 

cursos de capacitação e oficinas.  Produz com fluxo contínuo materiais de apoio 



pedagógico aos acadêmicos de graduação e aos alunos dos cursos de 

especialização, mestrado e doutorado. Além disso, se faz presente na participação 

de eventos científicos e de extensão de abrangência nacional e internacional. Para o 

ingresso de candidatos com deficiência na Unioeste, em seus diversos campi foram 

organizadas mais 300 bancas especiais de vestibular de 2002 a 2012. 
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RESUMO: 
O presente trabalho, de caráter bibliográfico, integra uma pesquisa em andamento 
vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação pela Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (UNIOESTE) – Campus Cascavel.  Tomamos como objeto de 
estudo as políticas educacionais voltadas a formação continuada de professores da 
Educação Básica, especificamente no Estado do Paraná, no período compreendido 
entre os anos de 2003 a 2010, na gestão do governador Roberto Requião. Dessa 
forma, se fez necessário realizar uma compreensão das políticas do governo federal 
destinadas à formação de professores da Educação Básica no intuito de apreender 
a materialidade das políticas paranaenses destinadas a essa natureza pedagógica. 
Baseando-se na análise do método do materialismo histórico e dialético, apresenta-
se algumas aproximações, mediante a utilização de autores como Aguiar (2010), 
Almeida (2006), Barbosa (2004), Freitas (2002), Gatti (2008), Gramsci (1968), Lima 
e Viriato (2000), Marx e Engels (1992), Mèszáros (2005), Miguel e Vieira (2008), 
Nadal (2007, 2008), Saviani (2008, 2009), Shiroma (2011). Portanto, nas atuais 
políticas educacionais, desenvolvidas tanto em âmbito federal como em nível 
estadual, procura-se caracterizar, em linhas gerais, o desenvolvimento de uma 
relação de inversão na questão da formação continuada enquanto dever do Estado 
e de instituições públicas na condição de contratantes e direitos dos docentes da 
educação básica quando adentra-se no tópico de responsabilização individual pela 
formação em serviço, criando um direito do Estado e um dever dos professores e 
compondo ações de desvalorização do magistério no seio da sociedade. 
 
FORMA DE CONTATO: (45) 9940-3475. Email: Luzia_fd@hotmail.com 
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RESUMO: O projeto Profissionalização Docente visou  atualizar os professores 
universitários do curso de Agronomia, devido à sua carência em estudos e 
conteúdos didáticos e metodológicos. Também almejou discutir e analisar as teorias 
existentes sobre os processos didático-metodológicos, planejar e elaborar planos de 
ensino e identificar formas de avaliação para verificar se o discente desenvolveu ou 
estão desenvolvendo a capacidade de utilizar os conceitos como ferramentas 
mentais. 
PALAVRAS-CHAVE: Profissionalização, Ensino Superior, Professor Universitário. 

 

INTRODUÇÃO 

A profissionalização da docência sugere várias intelectuais e habilidades 

práticas que seu exercício implica. Os professores são reconhecidos como 

profissionais justamente pelo domínio técnico demonstrado na solução de problemas 

educacionais formais.   

Quando falamos em docência universitária, ressalta-se que esta profissão 

"[...] exige não apenas domínio de conhecimentos a serem transmitidos por um 

professor como também um profissionalismo exigido para o exercício de qualquer 

profissão". (MASETTO, 1999, p. 30). A estes são exigidos conhecimentos sobre 

procedimentos adequados de ensino e sua aplicação (CONTRERAS, 2002). Afinal, 

os professores universitários são profissionais não apenas porque sabem ou 

recebem um salário, mas principalmente porque o trabalho que executam exige 

vários conhecimentos e competências de grande relevância social, bem como forma 

outros profissionais que deverão transformar a sociedade em que está inserido, 

conforme aponta Zabalza (2004). 

Muito esforço tem sido feito para formar bons professores universitário, mas 

pouca atenção tem sido dada ao desenvolvimento profissional daqueles que não 



cursaram a licenciatura.  Isto porque historicamente a docência no ensino superior 

tem sido assumida como profissão genérica e não como ofício, por ser considerada 

socialmente uma semiprofissão, com alguns traços característicos como o 

predomínio do conhecimento objetivo - possuir certo conhecimento formal e assumir 

a capacidade de ensiná-lo. Todavia, essas características históricas são 

consideradas insuficientes, pois atuar como professor significa desenvolver funções 

de natureza distinta. (CONTRERAS, 2002). Neste sentido, este projeto procurou 

refletir sobre a identidade profissional dos professores universitários, pois estes 

profissionais costumam estar mais centrados em suas especialidades científicas do 

que em sua atividade docente.   

 Nóvoa (1997) já nos alertava em seus estudos que devemos atentar ao fato 

de que a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 

produto. É um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. E, 

para além da dimensão do papel do professor universitário, Petra et alli (2004) 

aponta a necessidade de se desenvolver três tipos/domínios de conhecimentos no 

professor universitário: o ideológico, que determina as normas, os valores e os 

objetivos existentes em educação; o empírico, que conecta os fenômenos da 

realidade educacional; e o domínio tecnológico: dos métodos, técnicas e estratégias 

educacionais. 

Para o docente sentir-se como profissional, ele deve promover mudanças 

tanto externas como internas. Externamente, aprendendo novas informações e 

desenvolvendo-se em um novo grupo social ao adquirir os conhecimentos 

específicos da profissão. Internamente, no momento em que passa a ver a profissão 

como uma responsabilidade. Sendo assim, a atividade docente nas universidades 

necessita ser encarada de forma profissional, pois, além das competências 

específicas para o exercício de uma profissão, existem as competências próprias do 

docente universitário (seja em determinada área do conhecimento, seja no domínio 

da área pedagógica, seja no imprescindível exercício da dimensão política da 

docência universitária).  

O desenvolvimento de um curso preparatório sobre didática se faz premente 

nas áreas em que a licenciatura não está presente. No caso da Unioeste, campus 

Marechal Candido Rondon, os curso que necessitam desta atenção são Agronomia, 

Zootecnia, Administração, Ciências Contábeis, pois o corpo docente é o alicerce 

fundamental sobre o qual devem ser instituídas as bases das mudanças introduzidas 



no ensino superior, e a docência universitária tem constituído tema relevante de 

pesquisa na área educacional. (CUNHA, 1998; MOROSIN, 2001; PIMENTA, 

ANASTASIOU & CAVALLET, 2003).  

Defende-se, portanto, que a formação do professor começa antes mesmo de 

sua formação acadêmica e prossegue durante toda a vida profissional, estando 

baseada em processos complexos principalmente porque a prática educativa se 

constitui na tensão entre as determinações estruturais da sociedade e as exigências 

do sistema de ensino (SANTOS, 1997). No entanto, essa formação existe uma 

dimensão inconsciente e não inteiramente racional que se enquadra no que Maria 

das Graças Nicoletti Mizukami denomina teoria-prática de ensino, pois os 

professores "[...] operam na base de várias teorias da prática e, quer estejam ou não 

conscientes de tais teorias, seu trabalho é racional, pelo fato de ser intencional". 

(1986, p. 43).  

A influência que essa formação incidental exerce é considerável, posto que os 

docentes a adquirem de forma não reflexiva, como algo natural, escapando, assim, a 

críticas e transformando-se em um conceito espontâneo sobre o que seja ensinar 

(CARVALHO, 1994). Na verdade, acredita-se que não deveria se aprender a ser 

professor universitário "[...] mediante um processo de socialização em parte intuitiva, 

autodidata ou (...) seguindo a rotina dos outros". (BENEDITO, 1995, p. 131). Nesse 

processo, a própria experiência como discente, o modelo de ensino predominante no 

sistema universitário e as reações que os acadêmicos transpõem-se de experiência 

passiva para comportamento ativo "[...] sem que lhe seja colocado, em muitos casos, 

o significado educativo, social e epistemológico do conhecimento que transmite ou 

faz seus discentes aprenderem". (SACRISTÁN, 2000, p. 153).  

Como uma das maiores ameaças para a atuação dos professores, conforme 

aponta Giroux, o desenvolvimento de ideologias instrumentais de formação, com 

ênfase na abordagem tecnocrática para a preparação docente e para as práticas em 

sala de aula, prejudica tanto a natureza do ensino quanto aos discentes; uma vez 

que, "[...] em vez de aprenderem a refletir sobre os princípios que estruturam a vida 

e a prática em sala de aula, (...) aprendem metodologias que parecem negar a 

própria necessidade de pensamento crítico" (1997, p. 159).  

Estudiosos de vários países têm manifestado preocupação com a necessária 

mudança no trabalho docente. O ensino tradicional vem paulatinamente dando lugar 

a práticas alternativas que se propõem levar ao desenvolvimento global dos 



acadêmicos. O individualismo presente na prática docente universitária é um dos 

entraves ao desenvolvimento dos professores desse nível de ensino, pois vivem "[...] 

tão intensamente a autonomia ideológica, científica, didática, que se torna 

inexpressivo qualquer processo que tenda a romper esse status quo" (PETRA et alli, 

2004, p. 118). Sendo assim, ao defender a formação docente como um processo 

interativo e dinâmico, concordando-se com Nóvoa (1997), apregoa-se a necessidade 

de estímulo a uma perspectiva crítica e reflexiva, que forneça ao professor os meios 

para desenvolver um pensamento autônomo e compreender a globalidade do 

sujeito. 

 

OBJETIVOS 

Este projeto teve como objetivo discutir o trabalho do professor universitário, 

refletindo sobre o papel social da universidade pública brasileira, as dimensões da 

prática no ensino superior e a identidade do saber pedagógico e do saber científico 

em suas relações significativas. 

 

MÉTODOS 

A partir do objetivo proposto, a metodologia selecionada para este projeto 

baseia-se em uma pesquisa participante. Desta forma, estabeleceu-se um 

cronograma de atividades presenciais (oficinas) e um cronograma de atividades não 

presenciais (leituras, filmagem e aplicação de questionário). Cada oficina teve a 

duração de duas horas presenciais, uma vez por mês, em dias alternados 

(segundas, quartas e sextas-feiras), conforme disponibilidade de horário dos 

professores participantes, ora das 15h30 às 17h30 ora das 9h às 12h. Também, a 

cada oficina foi solicitado aos participantes que se fizesse a relação entre o assunto 

abordado e as suas aulas, de modo a ter uma visão global da profissão docente e 

não apenas em sua especialidade. O curso que participou das oficinas promovidas 

nesta etapa do projeto foi o de Agronomia. 

A atividade de filmagem correspondeu à gravação de uma aula (daqueles que 

se voluntariaram) e do preenchimento de um questionário com questões abertas, 

formuladas a partir da dimensão profissional (identidade profissional, exercício e 

necessidades de formação permanente); da dimensão pessoal (vida docente, fontes 

de satisfação e insatisfação no trabalho) e da dimensão administrativa (atuação 

profissional). 



 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

No ano de 2010, foram realizadas três oficinas com os professores da Agronomia e 

da Zootecnia, os quais manifestaram o interesse pela continuação das atividades em ano 

subsequente. Isto posto, no ano de 2011, o projeto Profissionalização Docente proporcionou 

conteúdos teóricos e práticos sobre a necessidade de se minimizar o uso do perfil de 

transmissor de conhecimentos e aumentar o uso do perfil mediador e transpositor da 

aprendizagem aos acadêmicos. Discutiu-se o que significa ser um bom professor e o que é 

excelência em docência. 

As oficinas proporcionadas foram: OFICINA 01: Estrutura funcional, legislativa 

e políticas públicas para a educação superior no Brasil pós LDB 9394/96; OFICINA 

02: Conceituação de Didática, Educação e cognição no ensino superior; práticas de 

ensino no ensino superior: transdisciplinalidade/ interdisciplinalidade; OFICINA 03: 

Planejamento Estratégico e Projeto Pedagógico; OFICINA 04: Cotidiano escolar e 

análise da relação entre professor-aluno; OFICINA 05: Administração de conflitos 

em sala de aula; OFICINA 06: Administração de conflitos em sala de aula: estudos 

de casos; OFICINA 07: Plano de Ensino: objetivo e organização do conteúdo; 

OFICINA 08: Plano de ensino e apresentação sobre diferentes estratégias de 

ensino; OFICINA 09: Avaliação: tipos e aplicabilidade; OFICINA 10: Oratória e voz 

do Professor: cuidados necessários e vícios de linguagem; OFICINA 11: Ética e 

Poder; o professor diante das novas tecnologias educacionais. 

Em relação à filmagem, somente um dos professores se voluntariam para a 

gravação. Nota-se com a filmagem, professor pode se olhar em prática, visualizando 

a teoria aplicada no ato de ministrar sua aula. No que tange aos questionários, o 

retorno também foi de 50 %.  

Dentre os que devolveram obtivemos o seguinte perfil de resposta: sobre 

como foi a escolha pela sua profissão/carreira: 80% responderam por influência de 

familiares ou professores e 20% por ser a única opção de interesse;  sobre qual 

momento, durante ou após a sua formação acadêmica, a ideia da escolha pela 

docência ficou mais clara:  60% responderam na graduação, 20% no mestrado e 

20% no doutorado;  quando perguntado sobre suas intenção profissionais, em 

relação à docência: 100% responderam em ministrar aulas no ensino superior, a 

justificativa para esta escolha baseou-se em associação entre pesquisa e ensino; 

em relação às dificuldades encontradas para o exercício da docência: 60% 



responderam base pedagógica e 40% responderam apoio técnico;  o tempo de 

docência  desse grupo variou entre três e 20 anos, com maior predominância entre 

mais de 15 anos. Este grupo apontou como as situações que estão mais presentes 

em seu cotidiano profissional: 40% indisciplina dos acadêmicos, 40% isolamento 

científico, 10% conflitos entre os pares e 10% objetividade e clareza. 

 CONCLUSÃO 

O grupo participante de professores do curso de agronomia demonstraram 

confiança e interesse nas discussões levantadas. Em sua grande maioria, o 

desconhecimento teórico de práticas pedagógicas se mostrou como um limitar em 

suas profissões. Tais oficinas não sanarão todas as dificuldades desses professores; 

mas, conforme relatos de um dos professores, visto que “[...] os professores da 

agronomia tem muita dificuldade em discutir qualidade do ensino superior e de por 

em pratica as atividades propostas para melhoria (...) a participação na disciplina foi 

de fundamental importância para dar mais segurança em relação a algumas atitudes 

que tinha na relação com os alunos (aulas, disciplina durante as aulas, participação 

nas aulas praticas, correção de provas e etc) bem como, com os outros professores. 

Como não tinha uma formação pedagógica, melhorei muito a interpretar e a 

entender alguns comportamentos dos alunos em relação as minhas aulas e a 

adapta-las de acordo com a necessidade e as bases da pedagogia”. 
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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 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. 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 outrubro de 2011 até  presente momento,  foi 

de 40 turmas de todo o ciclo de ensino, totalizando cerca de 1000 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.  



Palavras chaves: Conscientização ambiental; manejo de solo; meio ambiente. 

 

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”. 

Nesse contexto realizamos um projeto de educação ambiental, com ênfase 

para os solos e as questões ambientais através de práticas que promovam a 

educação ambiental, visando desta forma contribuir com a formação de crianças, 

jovens e adultos, alunos e professores. 

A escolha do projeto de extensão de educação ambiental com foco em solos 

se dá pelo fato do solo ser um componente do ambiente natural e humano que está 

presente em todos os lugares, é familiar às pessoas, e assim é passível de ser 

observado e estudado por todos. 

O conteúdo "solo" existente nos materiais didáticos, normalmente, está em 

desacordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e, frequentemente 

encontra-se desatualizado, incorreto ou fora da realidade brasileira. Nos livros de 

ciências, o estudo do solo é tratado através de exercícios que desenvolvem apenas 

habilidades de memorização dos conteúdos, impedindo o ato de raciocinar, imaginar 

e criar (CURVELLO et al., 1995). 

O processo de aprendizagem de solos no ensino fundamental deveria conter 

experiências concretas que levassem o estudante à construção gradativa do 

conhecimento, a partir de um fazer científico, levando em conta a vinculação da 

ciência ao seu significado político, social e cultural (CURVELLO e SANTOS, 1993, p. 

192). 

Atualmente, o que mais chama atenção nos diagnósticos realizados em 

municípios com forte participação da atividade agrícola e pecuária em sua 

economia, é o crescimento da pobreza e o aumento da exclusão socioeconômica.  

A degradação do solo está associada ao desconhecimento da importância 

desse componente no meio ambiente. Apesar de sua importância, o espaço 



dedicado ao solo, no ensino fundamental e médio, é frequentemente nulo ou 

relegado a um plano menor, tanto na área urbana como rural. Os conteúdos são, 

muitas vezes, ministrados de forma estanque, sem relacionar-se com a utilidade 

prática ou cotidiana desta informação, causando desinteresse tanto ao aluno quanto 

ao professor. Tais razões contribuem para que a população desconheça a 

importância e características do solo, o que amplia o seu processo de alteração e 

degradação. 

Este projeto busca a disseminação de informações sobre o papel que o solo 

exerce sobre a comunidade e 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 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 o solo. 

 

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 de solos e conservação do meio ambiente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

        O projeto está em andamento desde outubro de 2011, e o público atingido até 

o momento foi de 32 turmas no primeiro ano e 8 turmas no segundo ano de 

execução (novembro de 2011 até o presente momento) entre 10 escolas de 

Marechal Cândido Rondon e região, alcançando um número em cerca de 1000 

alunos do ensino fundamental e médio, assim como alunos de graduação da 

Unioeste. Outra atividade desenvolvida foi à participação no 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.  

CONCLUSÃO 

 O trabalho está dentro do cronograma de atividades com conclusão para o 

mês de outubro de 2012. Espera-se atingir as metas estipuladas, com pelo menos a 

visita de 20 turmas escolares somente neste segundo ano de execução do projeto. 



 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 solo para os seres humanos e 

organismos que dele dependem. 
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Modalidade de apresentação: Comunicação oral. 

Resumo: O Programa de Ensino de Literatura e Cultura – PELCA –tem como 

objetivo maior promover a complementação e aprofundamento de estudos na área 

de Literatura e Cultura. Essa oportunidade é oferecida aos acadêmicos dos cursos 

de graduação da Unioeste e demais instituições de ensino superior, médio e 

fundamental. Além disso, essas ações se destinam também à 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 uma vasta gama de 

ações extensionistas em torno dos temas do Ensino da Literatura e Cultura. 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. 

Palavras-Chave: Literatura; Cultura; Interdisciplinaridade. 

 

Introdução: O PELCA – Programa de Ensino de Literatura e Cultura – é uma 

iniciativa extensionista que busca congregar diversas ações da área de Literatura e 

Cultura efetuadas pelos diferentes projetos que dão sustentabilidade ao Programa 

proposto. A formação do profissional de educação que em suas atividades venha a 

incluir a prática da análise textual – como é o caso dos professores e acadêmicos do 

curso de Letras – deve criar um espaço de discussão que se volte para a formação 

de leitores críticos, capazes de compreender este processo de elaboração do texto 

literário, sua aprendizagem e seu ensino, para, daí, aperfeiçoar as técnicas de 

compreensão leitora. Por meio das ações deste Programa, com seus vários projetos 

busca-se contribuir, não só na formação de leitores, mas no aperfeiçoamento dos 

propósitos do Ensino visados no Curso de Letras, bem como na formação de 

profissionais e pesquisadores mais qualificados que venham, de fato, a gerar 



conhecimento, pelo emprego das teorias estudadas e de uma formação continuada 

oferecida aos professores da rede pública e privada de nossa região. O Programa 

permanente zela pela permanência das 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 já nos primeiros 

anos escolares, bem como incentive a inclusão de aulas de Cultura nas escolas, a 

fim de promover a alteridade entre os cidadãos e os povos latino-americanos. 

 

Objetivos: 

Geral: Oportunizar a comunidade acadêmica, aos profissionais da área de educação 

e afins, bem como à população em geral, acesso aos resultados alcançados no 

Ensino e na Pesquisa – efetivados na Unioeste – no que tange aos estudos 

Literários e Culturais –, por meio de projetos, cursos e uma série de ações 

extensionistas oferecidos para a comunidade pensando na formação de 

profissionais mais instrumentalizados para a formação de leitores críticos e de 

cidadãos conscientes da essência híbrida e mestiça de sua cultura.  

 

Específicos:  

- Ampliar a capacidade de análise literária, a compreensão leitora e o entendimento 

do discurso presente em textos em prosa, líricos e dramáticos por meio do estudo e 

aplicação prática das teorias contemporâneas de análise literária. 

- Incentivar a prática da leitura e a prática da abordagem ao texto literário nas 

escolas, a fim de instigar a formação do hábito da leitura e subsidiar atividades 

educativas promovidas pelos professores. 

- Rever aspectos da formação dos povos europeus que colonizaram a América com 

suas manifestações culturais, especialmente aquelas que influenciaram a formação 

cultural das nações do Novo Mundo, oriundas do intenso processo de mestiçagem e 

hibridização das manifestações culturais das diferentes etnias que integram a atual 

configuração dos povos americanos. 

 

Métodos: O PELCA apoia-se em três grandes projetos permanentes, a saber: 

1- ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA. 

2- LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS 

3- LITERATURA, HISTÓRIA, MEMÓRIA E SOCIEDADE: ESTUDOS DAS 

INTERRELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS 



O conjunto das ações desenvolvidas nesses três Projetos configura o PROGRAMA 

DE ENSINO DE LITERATURA E CULTURA – PELCA – uma realidade que contribui 

significativamente para ampliar a qualidade do curso de letras. As ações 

extensionista da universidade junto à comunidade propiciam a formação de 

profissionais nos cursos de licenciatura da Unioeste e também de um cidadão mais 

pleno. 

 

Discussão e Resultados: O PELCA objetiva contribuir para a formação de leitores 

críticos e profissionais mais capacitados, instrumentalizados para proceder à 

abordagens ao texto literário de posse de uma bagagem teórica consistente e 

pertinente e, especialmente, promover a integração entre Ensino/Pesquisa 

Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade pública. 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. 

Busca-se contribuir de forma relevante na conscientização da necessidade de 

abordar a competência cultural como um componente indissociável do processo de 

ensino de línguas estrangeiras 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 na 

sociedade estratificada da qual fizemos parte, podendo, inclusive, alterar 

significativamente tal realidade. 

As ações propostas neste programa primam pela interação das esferas do Ensino, 

da Pesquisa e da Extensão que constituem as macro instâncias da universidade 

pública. 

 

Conclusões: Busca-se, com a implementação do PELCA, aperfeiçoar a capacidade 

de análise do texto literária, como prática prazerosa, por meio do emprego de teorias 

que alicercem tal prática e incentivar os estudos multiculturais no âmbito escolar 

para promover o reconhecimento do outro como um semelhante, apesar das 

diferenças. Oportuniza-se um espaço dentro da universidade no qual atividades de 

abordagem ao multiculturalismo e de prática de leitura crítica são discutidas, 

estudadas e aplicadas continuamente sob a orientação de um profissional 

capacitado para tal. Obter o pleno conhecimento e domínio da arte de ler constitui-se 

em um caminhada, 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. Ao voltar-se para a 

competência intercultural valoriza-se a capacidade de estabilizar a própria identidade 

no processo de mediação entre culturas e a de ajudar a outras pessoas a estabilizar 

a sua, produzindo um estranhamento mínimo, isto se dando graças ao 

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 

anuais: “Seminário Nacional de Literatura, História e Memória” e o “Simpósio de 

Pesquisa em Letras da Unioeste”. Tais ações são promovidas pelos integrantes do 

Colegiado de Letras, do CECA, do Mestrado 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 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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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 local, 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, para isso utilizamos um método crítico de reflexão 

sobre o real, que é o Materialismo Histórico e Dialético. Por isso este Projeto 

Cine Campus/Comunidade tem duas frentes de atuação, uma trabalha por 

meio de filmes e debates, com o cidadão toledano e foziguaçuense 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.  

 

Palavras-chave: cinema, marxismo, desvelamento  

 

Introdução 



Este projeto surgiu do entendimento que para facilitar a apreensão 

crítica da realidade, o cinema pode ser um instrumento peculiar. Por meio das 

aulas cotidianas, percebemos que este meio de comunicação, quando aplicado 

permitiu um salto qualitativo no entendimento da matéria ministrada. 

Principalmente na época atual, em que a história humana está cada vez mais 

imediata ou encurtada na cabeça de nossa sociedade, e o momento presente 

aparece como o “único” ou o “mais importante”, deixando visível que a relação 

com aprendizado histórico fica cada dia mais difícil.  

Destarte, compreendemos que a percepção de outras épocas e sua 

importância para a construção de um conhecimento efetivo se distancia do 

cotidiano do cidadão comum, por isso este projeto visa possibilitar um 

entendimento mais amplo e duradouro sobre o real.  

  

OBJETIVOS 

O intuito deste projeto é intensificar a reflexão a respeito da própria 

sociedade, por meio de filmes e debates que possam ajudar os expectadores a 

um entendimento mais amplo da história e da realidade social. Tem como 

suposto a intenção de estimular a participação ativa dos participantes nos 

debates, já que reconhecemos este instrumento como mais uma prática 

pedagógica que proporciona o momento privilegiado de compreensão do real.  

Este projeto se propõe a ampliar a vivência cultural da comunidade 

acadêmica com 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 a todos atravessar a ponte do ensino, da 

aprendizagem e da apreensão com mais facilidade. 

 

Geral  

  O Projeto Cine Campus pretende contribuir de forma significativa para a 

criação de um novo espaço de debate e reflexão, sobre os temas abordados na 

área das ciências humanas com a comunidade toledana. E também colaborar 



para ampliação da vivência extensionista da comunidade acadêmica como da 

comunidade em local.  

 

Específicos  

O Projeto Cine Campus tem como objetivo criar condições que 

possibilitem um entendimento mais profundo e critico da realidade pelo cidadão 

comum, como também facilitar a aprendizagem mais ampla e duradoura dos 

conteúdos que compõe a grade curricular para os alunos das escolas e dos 

universitários dos diversos cursos da UNIOESTE.  

 

MÉTODO 

Por entendermos a complexidade das questões que tratamos nos cursos 

Da área das humanas, principalmente as que nos remetem a configuração 

social atual, acreditamos ser pertinente focalizarmos nossos esforços no 

entendimento do modo de produção e os reflexos gerados nesse processo 

histórico. Dessa maneira eixo estruturante deste projeto está alicerçado no 

desvelar dos fenômenos sociais que se apresentam como naturalizados no 

cotidiano. Para isso utilizamos um método crítico de reflexão sobre o real, que 

é o Materialismo Histórico e Dialético. Pretendemos assim, contemplar a 

discussão com a comunidade, sobre a sociedade e os problemas sociais 

que já é realizada internamente em nossos cursos.  

Este Projeto Cine Campus/Comunidade 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 os alunos das escolas e 

universitários, o objetivo será como um reforço das aulas, ampliando a 

percepção das diversas teorias tratadas na área das ciências humanas, 

possibilitando assim uma maior aprendizagem. 

 

Metodologia de trabalho 

A dinâmica será de projeção de filme seguida de debate crítico, 

coordenado por um dos participantes do projeto que desempenhará o papel de 

“debatedor”- pontuando questões pertinentes ao tema abordado e respondendo 

às questões levantadas pelo público.      



O projeto será desenvolvido por professores e alunos dos diferentes 

cursos da área das humanidades da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, UNIOESTE – Campus de Toledo e Foz do Iguaçu. E pretende envolver 

aproximadamente um público variável de 100 pessoas a cada sessão.  

E por ele ser composto por duas frentes de ação, uma focalizará em 

atender a comunidade de Toledo dos bairros e escolas, visando e outra 

frente procurará atender a própria comunidade acadêmica. 

 Neste ano corrente pretendemos realizar por volta de quatro sessões, 

compreendendo os meses de Abril, Junho, Setembro e Novembro. As 

apresentações ocorrerão no espaço físico que conseguirmos como a 

comunidade – onde possa obter efetivamente uma maior participação do 

público local, e estes locais poderão ser escolas, salões das associações de 

bairros, sedes de sindicatos, salões paroquiais etc. As projeções nas escolas 

serão realizadas no contra-turno escolar, para não com comprometer o bom 

andamento das aulas e, quando ocorrer na comunidade à pretensão será de 

realizá-las nos sábados ou domingos com a intenção de atender o maior 

público possível. 

 Os filmes selecionados para as escolas atenderam o conteúdo 

estruturante do livro didático; e todos os filmes passarão por uma prévia 

pesquisa do grupo responsável pelo projeto, possibilitando assim uma 

apropriação pertinente das questões tratadas pelo filme, as quais serão 

discutidas com o público presente as projeções. Afinal, o objetivo é repassar ao 

público participante todas as informações adquiridas através das pesquisas, 

configurando assim a característica do próprio projeto marcada pela pesquisa e 

a extensão. 

 E na universidade será realizado no mini-auditório a fim de possibilitar 

uma maior participação tanto da comunidade acadêmica, como também da 

própria comunidade local, que eventualmente puder se deslocar a academia.  

 

Discussão e Resultados 

Realizamos apresentações: no Sindicato dos Trabalhadores dos Bancários, na 

Associação de Bairro da Vila Pioneira, na Escola PREMEN, no Restaurante 

Popular, na UNIOESTE/Campus Toledo e ainda participamos do SEU.  



As discussões travadas foram relacionadas ao trabalho; a exploração da mão 

de obra; ao trabalho infantil; ao mundo do consumo; o papel das Ong’s e o 

desvio de sua ação social; doenças da sociedade moderna; velocidade 

econômica etc. E isso se deu graças a alguns filmes que sinalizaram tais temas 

em sua apresentação, como por exemplo: Daens; Surplus; Quanto Vale ou é 

por Quilo?; 1,99 o Supermercado que vende palavras; O Lado Negro do 

Chocolate etc.  

Penso que este projeto teve êxito no que tange ao fato de criar um novo 

espaço, para debater os problemas sociais cotidianos que são vividos e 

sentidos, mas dificilmente discutidos de forma ampla e científica.  

O resultado deste processo foi muito interessante no que tange aos alunos que 

participaram deste projeto, uma vez que puderam se debruçar sobre temas 

atuais e pertinentes, complementando o processo de ensino da sala de aula. 

Para isso tiveram que estudar e refletir para compreender tais temas, pois 

tiveram como papel realizar a transmissão de forma didática dos pontos 

relevantes para o desvelamento da realidade aos espectadores que 

participaram das atividades. E para a população local, foi uma rara 

oportunidade de poder parar e discutir sobre a realidade que vivenciam, mas 

que na maioria das vezes não compreendem. 

  

Conclusões.  

Por estarmos ainda no processo de realização deste projeto, trazemos aqui 

apenas resultados parciais, até porque só agora no ano de 2012 é que 

começamos a implantar também no Campus de Foz do Iguaçu.  

Podemos dizer que este projeto pode ajudar a ampliar a percepção dos 

participantes da realidade social em que estão inseridos, e transmitir a 

possibilidade de entendimento das forças que regulam este real, mas que não 

estão explicitadas na vivência cotidiana, uma vez que viver o real não seja 

automaticamente entendê-lo. Assim, pensamos que contribuiu também para 

uma nova vivência cultural da comunidade local com a comunidade acadêmica. 
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Área temática: 4 Educação 

Modalidade de apresentação: Vídeo 

RESUMO 

O Projeto Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vida é parte integrante do 
PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – CAPES/INEP, cuja vigência desenvolve-
se de janeiro de 2011 a dezembro de 2014. Este projeto envolve 4 Universidades/Núcleos: 
UFRGS, UFMT, UFPel e UNIOESTE. A partir da pesquisa da Filosofia da diferença e do 
método cartográfico criam-se "oficinas de escrileitura" que visam a produção de leitura e 
escrita, por meio da Filosofia, das Artes e da Ciência, entre seus pesquisadores e os 
estudantes das escolas públicas envolvidas, dos quais é reivindicada uma postura 
multivalente de co-autoria do leitor-escritor (escrileitor). O vídeo exibe as criações do Projeto 
realizadas em 2011 pelos bolsistas do Núcleo UNIOESTE/ Toledo.  
 
Palavras-chave: Escrileitura; Filosofia da Diferença; Educação 

INTRODUÇÃO 

Conscientes das metas estabelecidas pelo MEC no Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), sendo uma delas justamente elevar o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), reconhece-se a necessidade de criação de propostas de estudos e 

pesquisas empenhadas na qualificação da Educação Básica brasileira. Contudo, para que 
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essa meta seja efetivada torna-se cada vez mais imprescindível que nos voltemos à 

importância do processo de alfabetização de crianças, jovens e adultos nas diferentes 

etapas de aprendizagem. Frente a isso o projeto Escrileituras: um modo de “ler-escrever” em 

meio à vida insere-se nesse cenário e busca alternativas para compreensão e superação 

dos índices apontados pelo INEP, principalmente quanto ao que se refere às dificuldades de 

linguagem na escola, expressas por meio da Prova Brasil pela maioria dos alunos da 

Educação Básica. Dificuldades que estão ligadas ao próprio uso e produção da linguagem, 

ou seja, relacionadas à associação entre conteúdos escolares e operações mentais que 

envolvam leitura, interpretação, escrita, variações acerca de um mesmo tema, relações entre 

fatos, saberes e locais, diferentes usos da linguagem, singularizações, raridades, processos 

de pensamento e de expressão, relações espaciais, temporais e históricas, sensibilidade 

para as artes como modo de expressão e de invenção, bem como as habilidades e 

competências necessárias ao estabelecimento de problemas no campo das ciências exatas.  

O projeto se move por oficinas de escrileitura e opera com este conceito a partir da 

indicação de Corazza (2007), em que tomamos a escrileitura como texto que reivindica uma 

postura multivalente do leitor, de co-autoria. Assim, a idéia da escrita como um processo de 

escrileitura, remetido a uma “escrita-pela-leitura” ou uma “leitura-pela-escrita”, propõe um 

texto aberto às interferências do leitor e, portanto, sempre escrevível e traduzível de 

diferentes maneiras. Trata-se do texto produtivo, ou seja, do texto que ganha existência na 

medida em que o seu leitor é um produtor de significações. Compreende-se a alfabetização 

como prática e conceito que está além da simples apropriação do código da escrita, 

reconhecidamente indispensável para responder satisfatoriamente às demandas sociais. 

Entende-se a leitura e a escrita como práticas criadoras de sentidos diferentes para cada 

leitor-escritor em seus processos de subjetivação. As oficinas de escritura implicam, 

necessariamente, o campo do vivido, dos sentidos, das sensações ou das invenções, 

convidam seus participantes à criação de modos diversificados de pensar o vivido no campo 

das singularidades. O conceito de escrileitura insere este projeto na dimensão imaginativa 

de toda a escritura ou texto de fruição6, toma a escrita e a leitura como aventura, sendo 

assim, um exercício de pensamento. Essa escrileitura, que solicita outro tempo que não o 

cronológico, pede passagem para existir a seu modo, por outras maneiras possíveis de 

inscrever e escriturar sentidos e signos, contudo, essa mudança no movimento de 

significação dos códigos também abre passagem às escritas formais, uma vez que o 

                                                           
6 O brio do texto (sem o qual, em suma, não há texto) seria a sua vontade de fruição: lá onde ele excede a 
procura, ultrapassa a tagarelice e através do qual tenta transbordar, forçar o embargo dos adjetivos – que são 
essas portas da linguagem por onde o ideológico e o imaginário penetram em grandes ondas. (Barthes, 2008, 
p. 20) 



sucesso escolar implica, essencialmente, o exercício das práticas sociais de leitura, 

numeramento, oralidade e escrita. 

OBJETIVOS 

1. Produzir, em nível de graduação, mestrado e doutorado, estudos relacionados aos 

conceitos de aprendizagem, de letramento e de escrileitura na contemporaneidade, 

realçando as relações entre modalidades de pensar e modalidades do aprender, 

constituindo espaços de pesquisa e de in(ter)venção nos modos de ler e de escrever. 2. 

Contribuir na formação de recursos humanos em educação, através de experimentações 

previstas com docentes da rede pública de ensino e com alunos de licenciaturas. 3. Criar, 

nas oficinas de escrileitura, cenários de autoria e leitura junto aos alunos da Educação 

Básica (Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos) envolvidos no projeto, 

expandindo o conceito de texto para além das noções de registro e prazer. 4. Desenvolver 

Oficinas, Colóquios, Cursos de Extensão e Ciclos de Conferências, orientados e ministrados 

pela equipe do projeto. 

MÉTODOS 

A metodologia de trabalho do Projeto compreende um modo de intervenção 

investigativa nas formas de aprender e, como tal, prevê a modalidade de oficinas como 

possibilidade da pesquisa ser realizada por seus próprios participantes. Para tanto, refere 

um plano de trabalho organizado em tempos, espaços, e propostas específicas a cada 

encontro e tipologia de oficina. As modalidades de oficinas são, inicialmente, propostas com 

linhas de intensidades a serem multiplicadas numa cartografia intensiva. Como 

possibilidades territoriais de novas singularizações as oficinas estão articuladas aos três 

planos do pensamento apresentados por Deleuze e Guattari (1997): a filosofia, a arte e a 

ciência. Constituem o terreno das oficinas: filosofia, teatro, lógica, música, biografema e 

artes visuais. Na dimensão aberta de seu texto, o Projeto sugere que outras formas de 

experimentações possam se produzir junto a estas (cf. DALAROSA, 2011). 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Os meses iniciais do primeiro ano do Projeto foram dedicados, especialmente, a 

estudos que orientam filosófica e metodologicamente a elaboração das oficinas e o trabalho 

com os estudantes das escolas participantes do projeto. Os encontros para estudo e 

produção aconteceram semanalmente, por vezes nas dependências das escolas 

participantes do projeto, em outras ocasiões no campus da Unioeste/Toledo. Os estudos 

tiveram início com o texto produzido pela professora doutora Sandra Corazza, Notas das 



Oficinas de Transcriação (OsT) – que deu origem ao primeiro livro do projeto: HEUSER, 

Ester Maria Dreher (org.). Caderno de Notas 1: projeto, notas & ressonâncias. Cuiabá: 

EdUFMT, 2011. O primeiro livro estudado coletivamente foi Pistas do método da cartografia: 

pesquisa-intervenção e produção de subjetividade, organizado por Eduardo Passos, Virgínia 

Kastrup e Liliana da Escóssia. Além desse estudo, também foi realizado um projeto de 

extensão universitária, vinculado ao projeto Escrileituras, para acadêmicos e professores, a 

fim de estudar o livro A hermenêutica do sujeito de Michel Foucault – o qual culminou com 

uma videoconferência feita pelo professor da UNICAMP, Dr. Sílvio Gallo, sob o título 

Foucault: do cuidado de si como resistência à biopolítica. Para expandir os horizontes de 

leitura e dirimir as dificuldades encontradas nos primeiros momentos foram encaminhados 

estudos de conceitos basilares do Projeto criados pelos filósofos Deleuze e Guattari. A partir 

destes primeiros estudos, passaram a ser elaboradas as primeiras propostas de oficinas 

("Oficinar a liberdade" e "Um mundo de espelhos"), as quais foram realizadas nas escolas 

em que o projeto atua e também na XIV Semana Acadêmica de Filosofia da Unioeste (há 

publicação das propostas nos anais do evento). Na oportunidade desta Semana Acadêmica, 

tivemos, em Toledo, a participação do doutorando da UFRGS, Eduardo Guedes Pacheco, 

bolsista do projeto, para a realização de oficinas de música/percussão na universidade e nas 

escolas integrantes do Projeto. Paralelo ao trabalho semanal nas escolas por meio de 

oficinas que foram criadas e executadas pelos bolsistas do Projeto, tais como Vidas 

Minúsculas: cartografando viveres infantis; Nomes; Vida! Hoje tem espetáculo!; Cadarços; 

Um mestre ignorante; etc.; os estudos coletivos continuaram acontecendo a fim de que as 

práticas das oficinas de escrileituras estivessem orientadas teoricamente pela Filosofia da 

diferença. Como resultados principais alcançados por este projeto, em seu primeiro ano, 

além dos referidos estudos e das atividades semanais dos bolsistas nas escolas do projeto 

(também com acadêmicos da filosofia que têm dificuldades na escrita e leitura filosóficas o 

bolsista Leandro Nunes oferece oficinas semanais), salienta-se o desenvolvimento da 

prática da pesquisa na elaboração das oficinas fazendo com que os bolsistas (professores e 

acadêmicos) se tornem pesquisadores-escrileitores afirmando a vida docente com alegria, 

desenvolvendo a leitura e a escrita – a sua e dos estudantes – permeadas de afectos, 

perceptos e conceitos. Destaca-se o esforço de uma das professoras, bolsista do projeto, 

Janete Márcia do Nascimento, em divulgar os resultados parciais de seu trabalho em Cuba, 

no 8º Congreso Internacional de Educación Superior – Universidad, em Havana, no mês de 

fevereiro de 2012 (mais informações disponíveis em: 

http://escrileituras.blogspot.com.br/2012/03/bolsista-do-projeto-escrileituras.html). Para 

apresentar os constructos, ou resultados dos trabalhos de cada núcleo do projeto Escrileituras de 

2011, promover o primeiro encontro entre todos os seus integrantes, bem como abrir espaços para a 



discussão de novas possibilidades de oficinas, instigando um contato maior entre os núcleos do 

projeto, realizou-se, em novembro de 2011, em Canela/RS, o I Colóquio Nacional: "Pensamento da 

Diferença e Educação". Encontro constituído de Conferências e grupos de trabalhos (GT) 

que tiveram seus resultados publicados no segundo livro do projeto, na Coleção 

Escrileituras: MONTEIRO, Silas (Org.). Caderno de Notas 2: rastros de escrileitura. Porto 

Alegre: UFRGS, 2011. Há, ainda, duas dissertações sendo elaboradas no PPG-Filosofia da 

Unioeste pelos mestrandos Altair de Sousa Carneiro e Eduardo Oliveira, bolsistas do projeto, 

nas quais a Filosofia da Diferença é abordada por meio de problemas e conceitos 

orientadores do projeto Escrileituras. Como projeto que pretende pensar novos modos de ler 

e escrever, por meio da Filosofia da Diferença, foi criada a Coleção Escrileituras para 

publicar os textos produzidos por seus participantes ao longo dos quatro anos de sua 

execução. Em 2011 foram publicados dois volumes; para 2012 está sendo preparado o 

volume das “Oficinas de Escrileitura” no qual bolsistas do Núcleo de Toledo terão suas 

oficinas publicadas. 

CONCLUSÕES 

Em meio às políticas de Estado (MEC/INEP[IDEB]/CAPES) o “Projeto Escrileituras: ler-

escrever em meio à vida” se fez, impulsionado por forças inéditas e vitais das formas 

“oficina”, “escrita”, “leitura” e “vida” – advindas de diferentes lugares (Porto Alegre [UFRGS], 

Cuiabá [UFMT], Pelotas [UFPel] e Toledo [UNIOESTE]). Após sua aprovação pelos órgãos 

de financiamento macropolíticos, o Escrileituras, enquanto uma micropolítica, ultrapassou 

fronteiras tanto por meio da extensão quanto pelo da pesquisa e do ensino. Trata-se de 

fronteiras extensivas, mas, ao mesmo tempo, intensivas, de formas de pensar, ler, escrever 

e criar modos de vida atravessados pela Filosofia, pelas Artes e pelas Ciências (Cf. 

HEUSER, 2011). Modos de vida constituídos por macro e micropolíticas de escrileituras que 

coexistem e pressupõem umas à outra e que passam uma pela outra (Cf.DELEUZE e 

GUATTARI, 1996) enquanto criam-se e realizam-se, em escolas públicas desde os anos 

iniciais até o final do Ensino Médio, bem como na Universidade, oficinas orientadas pelo 

pensamento da Filosofia da diferença, o qual funciona como ferramenta que possibilita a 

seus participantes experimentar e formular novos problemas, sugerirem novos conceitos, 

ideias e procedimentos criativos para si mesmos e também para as crianças, jovens e 

adultos com quem experienciam escrileituras em meio à vida. Destacam-se, neste caminho 

inicial já traçado, os procedimentos realizados entre as duas políticas: a macropolítica 

planificadora da Educação Nacional que quer cidadãos brasileiros alfabetizados e de 



raciocínio lógico matemático bem desenvolvido7 e a micropolítica das oficinas que quer lidar 

com fluxos e partículas de leitura e escrita e vida que teimam em escapar dos gráficos da 

grande política de Estado. Não é equivocado afirmar que o MEC precisa das microações 

propostas pelas universidades (e nós, das macroações dele), uma vez que, na perspectiva 

de Deleuze e Guattari, “a grande política nunca pode manipular seus conjuntos molares sem 

passar por essas micro-injeções, essas infiltrações que a favorecem ou que lhe criam 

obstáculo; e mesmo, quanto maiores os conjuntos, mais se produz uma molecularização das 

instâncias que eles põem em jogo” (Idem, p.78). Por fim, do trabalho de extensão, pesquisa 

e ensino que ultrapassou fronteiras, fica o prazer de ler e o desejo de escrever que deverá 

ser intensificado nos anos vindouros do Escrileituras por todos os seus participantes. 
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Resumo: O projeto Filosofia para crianças com Altas Habilidades/Superdotação (AH/S), realizado 

em parceria SMED/Toledo e UNIOESTE, vincula o ensino de filosofia ao atendimento especializado 
oferecido às crianças de escolas municipais de Toledo identificadas com altas habilidades. Este 
trabalho faz parte do Projeto Escrileituras: um modo de ler-escrever em meio à vida, integrante do 
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO/MEC/CAPES. A proposta orienta-se por um modo de intervenção 
investigativa nas formas de aprender o qual compreende a experimentação como condição de 
aprendizagem, uma vez que pode convocar ao exercício do pensamento. Inspira-se, ainda, nos 
pressupostos da teoria de Matthew Lipman, Filosofia para crianças, a qual visa desenvolver as 
dimensões crítica, criativa e ética do pensar das crianças. Tal iniciativa está pautada nos princípios 
que regem a legislação brasileira no que se refere à educação, vindo ao encontro da Resolução nº 4, 
de 2 de outubro de 2009 que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial.  

Palavras chave: 1 - Filosofia; 2 - Altas Habilidades/Superdotação; 3 - Crianças 
  

Introdução 

O objetivo do Projeto Filosofia para crianças com AH/S é de aproximar os 

movimentos e pesquisas em torno das crianças que apresentam comportamentos 

característicos de AH/S e a proposta de trabalho de filosofia com crianças 

(originalmente desenvolvida por Matthew Lipman1).  

 Quanto ao primeiro caso (das crianças com altas habilidades), há um 

crescente interesse demonstrado pelo MEC e que se reflete também no aumento do 

número de pesquisas na área da educação e psicologia (Universidade Federal de 

Larvas/MG; UFRGS e UnB), que corroboram a proposta de investigar e identificar as 

                                                 
1
 Matthew Lipman (1922-2010) foi o fundador do Programa Filosofia para Crianças. Preocupado com 

o desenvolvimento insuficiente das habilidades de raciocínio de seus alunos na Universidade de 
Columbia, concebeu um programa que apresenta a filosofia para crianças e jovens. Os principais 
objetivos de Filosofia para Crianças são: oferecer iniciação filosófica às crianças e jovens, 
proporcionando à elas uma educação para o pensar e uma preparação para uma cidadania 
responsável.  

 



crianças que apresentam um desempenho acima da média ou elevada 

potencialidade em qualquer dos aspectos, isolados ou combinados: capacidade 

intelectual geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo; 

capacidade de liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora. Este 

interesse se especifica como um esforço em atender às necessidades especiais das 

mesmas.  

Para o Governo Federal, tais pesquisas vêm sanar e corrigir uma pendência 

na educação brasileira que, a partir dos princípios estabelecidos pela legislação 

atual (Art. 206 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1998; Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90; Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN Lei 9.394/96; Diretrizes Nacionais para Educação Especial – 

Parecer 17/2001; bem como a Declaração Mundial de Educação para Todos, 1990; 

Declaração de Salamanca, 1994), precisa garantir a igualdade de oportunidades 

para todos.  

Diante da necessidade em oferecer a estas crianças uma educação 

adequada e de qualidade, que corresponda aos seus interesses e disposições, a 

filosofia tem muito a contribuir, afinal possui como cerne de sua ação a reflexão 

acerca do sentido dos acontecimentos, do seu fundamento e o hábito do 

questionamento. Estas podem propiciar não apenas novos estudos e informações 

em relação ao fenômeno AH/S, mas produzir dados e elementos que permitam o 

desenvolvimento de diferentes propostas em educação, no que tange ao âmbito 

específico das pesquisas. A filosofia aplicada ao trabalho de potencialização de 

habilidades com crianças identificadas com AH/S significa refletir sobre os 

pressupostos filosóficos, pedagógicos, metodológicos, ideológicos presentes nas 

propostas educacionais especiais que vêm sendo aplicadas, podendo trazer grandes 

reforços no sentido de apresentar caminhos alternativos para o programa, bem 

como produzir novos conhecimentos sobre o assunto.  

 Tais perspectivas vão ao encontro das concepções de Mathew Lipman que 

elabora o programa Filosofia para Crianças baseado na premissa de que as 

habilidades de pensamento (Thinking Skills) mais relevantes para os objetivos 

educacionais são aquelas relacionadas com os processos de investigação, 

processos de raciocínio, formação de conceitos e tradução. Para o filósofo, tais 

habilidades estão presentes de forma primária, rudimentar mesmo nas crianças 



muito pequenas, cabendo à escola e aos educadores a responsabilidade de 

fortalecê-las e aperfeiçoá-las.  

Deste modo, o processo reflexivo crítico característico da filosofia pode ser 

apresentado também às crianças de modo a desenvolver e estimular nelas o hábito 

do diálogo e investigação reflexivos. Para Lipman, as crianças têm condições e 

necessidade de refletir e pensar sobre os conceitos e a linguagem que utilizam no 

dia-a-dia, afinal já possuem naturalmente a disposição inicial para o agir filosófico: a 

curiosidade. O questionamento constante, característico das crianças, é ressaltado 

pelo pensador como um indício ou germe do agir filosófico.  

 

Objetivos 

Geral  

- Oferecer um enriquecimento curricular às crianças identificadas com AH/S através 

de uma metodologia de ensino de filosofia que proporcione a estas oportunidades de 

aprimorar as dimensões crítica, criativa e ética do seu pensamento. 

Específicos  

- Proporcionar às crianças oportunidade de vivenciar discussões crítico-reflexivas, 

orientadas por um profissional da educação, sobre diversos temas, desenvolvendo 

nelas a capacidade de análise crítica das situações concretas de sua vida; 

- Apresentar ferramentas racionais para constituição e ampliação da sua 

compreensão de mundo, primando pela formação de sujeitos autônomos, 

conscientes e responsáveis; 

- Contribuir para a ampliação do conhecimento e compreensão do fenômeno AH/S 

nas diversas instâncias envolvidas (família, escola, sociedade, etc.). 

 

Métodos 

O projeto Filosofia para crianças com AH/S é uma proposta de trabalhar 

filosofia com crianças no intuito de desenvolver nelas os hábitos e procedimentos 

cognitivos e afetivos do diálogo e reflexão críticos. Fundamentado na pesquisa da 

Filosofia da Diferença, desenvolvida a partir do Escrileituras: um modo de ler-

escrever em meio à vida, a organização metodológica do trabalho é pensada através 

de oficinas, as quais, conforme Dalarosa,  

 



(...) ao contrário da incorporação de um ofício, querem a criação de outros 
modos de pensar o vivido no campo das singularidades, querem a 
experimentação de outras formas de expressão, de afecções e de modos 
de enfrentar e ordenar o que não está materializado no campo da 
aprendizagem

2
.  

 

Trata-se de proporcionar diferentes maneiras de relação com o pensamento, 

com a linguagem, com o aprender, com o ler. Distintas, sobretudo, do modo como 

estão sedimentadas na estrutura escolar tradicional. Deste modo, ampliam-se os 

horizontes e caminhos possíveis de desenvolvimento para os envolvidos. 

Parte-se do pressuposto de que a vivência de diálogos reflexivos, instaurados 

a partir da análise e discussão de elementos distintos (textos, vídeos, obras 

artísticas e culturais, etc.), pode ajudar a desenvolver o senso crítico, a criatividade, 

as habilidades cognitivas das crianças e o pensamento ético. O projeto consiste em 

realizar encontros semanais nos quais são propostas atividades, exercícios, jogos, 

etc. que servem de impulso para iniciar conversas e indagações orientadas no 

sentido do questionamento filosófico. A intenção é promover um trabalho conjunto 

de construção do pensar e do saber, no qual as crianças são estimuladas a elaborar 

seus próprios conceitos e pontos de vista.  

São estimulados nos encontros a cooperação entre os pares, o respeito 

mútuo, a elaboração de razões para os juízos apresentados, de modo a propiciar 

nas crianças o exame autocorretivo, a reflexão sobre valores presentes, a 

sensibilidade aos contextos. O objetivo consiste na instauração e manutenção de 

práticas de potencialização das habilidades cognitivas e do pensamento autônomo, 

criativo e ético.  

Discussão e resultados 

As iniciativas governamentais para inclusão dos alunos identificados com 

AH/S visam, primordialmente, identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos 

que eliminem as barreiras para a plena participação destes no processo 

educacional, considerando suas necessidades específicas. Deste modo, se 

estabelecem metodologias e procedimentos para atender e estimular o potencial 

criativo e o senso crítico dos alunos atendidos; além disso, é oferecido atendimento 

suplementar para que eles explorem áreas de interesse, aprofundem conhecimentos 

já adquiridos e, no caso da filosofia, desenvolvam habilidades relacionadas à 

criatividade, à resolução de problemas e raciocínio lógico. Trata-se, pois, de um 

                                                 
2
 DALAROSA, 2011, p. 16. 



modo de intervenção investigativa nas formas de aprender baseadas na 

experimentação do pensamento - percebida como a própria condição de 

aprendizagem. 

Buscando o desenvolvimento de pesquisas, atividades, projetos e cursos na 

área, as políticas de inclusão de alunos com AH/S, prevêem ainda a possibilidade de 

parcerias junto a Instituições de Ensino Superior (Cf. Art. 7º da Resolução nº 4 de 

outubro de 2009). Com isso, amplia-se o suporte pedagógico aos professores, 

familiares e profissionais envolvidos, bem como se desenvolve e dissemina 

conhecimentos sobre o tema nos sistemas educacionais, tanto na Educação Básica 

quanto na Universidade, nas comunidades escolares e na sociedade como um todo. 

Este último ponto é de fundamental importância, sobretudo por preexistirem 

ainda muitos mitos e pré-concepções falsas sobre as AH/S, os quais podem, entre 

outras coisas, causar sérios danos sobre a formação da auto-imagem e 

personalidade da criança identificada com tais características. Um maior 

esclarecimento em relação a este fenômeno traz maior clareza ao fato de que 

comportamentos característicos de AH/S são muito mais freqüentes do que se 

imagina e que sua presença, principalmente entre as crianças, não delata nenhum 

acontecimento sobrenatural ou milagroso (estima-se que de 3% a 5% da população 

mundial apresenta AH/S). 

Levando-se em consideração que, a formação de sujeitos autônomos é 

indispensável para a construção de um mundo mais justo, ético e responsável, 

podemos postular a proposta do programa filosofia para crianças como mais uma 

forma de contribuir para o desenvolvimento de nossa sociedade. Acredita-se que a 

elaboração de técnicas e procedimentos que visem oportunizar uma 

educação/orientação às crianças, no intuito de desenvolver as dimensões crítica, 

ética e criativa do pensar é, sobretudo, uma ação consciente de uma sociedade que 

visa um maior desenvolvimento racional e ético no futuro.  

Inspirados no horizonte conceitual lipmaniano, a proposta de trabalhar 

filosofia com crianças com AH/S visa estimular na criança, desde a educação 

infantil, o desenvolvimento da autonomia do pensar, através do estímulo à reflexão 

crítica e imparcial acerca dos discursos dos outros e do seu próprio. Fomentando o 

pensamento reflexivo, se acredita poder proporcionar o desenvolvimento de 

habilidades para lidar com as dificuldades e incertezas vividas no cotidiano; auxiliar 

na construção de concepções e conceitos; no desenvolvimento de noções de 



respeito e cuidado de si e dos outros, inclusive na consideração das disposições e 

habilidades de cada um.  

 

Conclusão 

O projeto filosofia para crianças com altas habilidades/superdotação, portanto, 

pode ser entendido como uma tentativa de colaborar para o desenvolvimento 

harmonioso e integral das habilidades cognitiva, emocional e social da criança, com 

o intuito de possibilitar a formação de individualidades autônomas, conscientes e 

capazes de lidar com as diferenças e pluralidades constituintes da sociedade de 

modo geral. Neste sentido, salientamos que esta proposta vem enriquecer o 

currículo já oferecido pelo sistema de educação especial no atendimento às 

necessidades especiais deste grupo e corresponder às novas determinações legais 

exigidas pelo MEC (Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009). 

Além do estímulo ao desenvolvimento das próprias crianças, o projeto 

organiza, ainda, dados e relatórios de acompanhamento, avaliação e 

desenvolvimento dos trabalhos. Tais dados vêm servindo como material de apoio 

para a produção de trabalhos, textos, seminários e/ou cursos para os professores e 

familiares no intuito de divulgar os conhecimentos obtidos e fundamentar os 

procedimentos e metodologias de trabalho, possibilitando ampliar os saberes e 

orientações já existentes em relação às formas mais promissoras e eficazes de lidar 

com o fenômeno AH/S. 
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Área temática: Educação 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com alunos do ensino médio e fundamental 

vinculados a Guarda Mirim do município de Cascavel-PR e que fizeram parte do 

Projeto de Extensão coordenado pelo Curso de Ciências da Computação da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná em parceria com o curso de Farmácia 

em 2011. Os temas abordados foram definidos no primeiro encontro das atividades 

do projeto de acordo com o interesse dos participantes, antes do desenvolvimento 

das atividades realizaram-se reuniões, sob orientação do professor com os 

acadêmicos de farmácia, nas quais foram discutidos os assuntos, os temas foram 

abordados por meio de palestras relacionados à saúde, educação e cidadania. O 

foco principal da atividade visou ao envolvimento e participação de todos ali 

presentes com seus saberes e vivências. A realização deste trabalho criou a 

oportunidade de uma nova experiência na qual se pode aprender e ensinar. A busca 

dos conteúdos a serem utilizados foi de grande importância, permitiu o 

amadurecemos do conhecimento e opiniões não somente com referência às 



patologias estudadas, mas também no trabalho multidisciplinar e em grupo com 

educação em saúde. 

Palavras-chave Educação em Saúde; Promoção à Saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A promoção da saúde depende de várias condições, entre elas a prevenção, 

que muitas vezes pode ser aplicada através da educação em saúde. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (WHO; 2004.) a saúde é definida como uma 

condição de bem-estar físico, psíquico e social.  

A educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual convergem 

diversas concepções, das áreas tanto da educação, quanto da saúde, as quais 

espelham diferentes compreensões do mundo, demarcadas por distintas posições 

político-filosóficas sobre o homem e a sociedade. Também se caracteriza por um 

processo que abrange a participação de toda a população no contexto de sua vida 

cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Utilizando práticas 

educativas que visam fortalecer o conhecimento do indivíduo, percebendo a saúde 

não só como resultado de práticas individuais, mas também como reflexo das 

condições de vida em geral. 

Considerando a centralidade da ação educativa na prática profissional do 

farmacêutico, parte-se do pressuposto que a prática educativa faz parte do cuidado 

farmacêutico. Entende-se que a compreensão deste cuidado pressupõe a 

explicitação de um referencial teórico e filosófico e a compreensão da experiência de 

cuidado no contexto sócio-político, econômico e cultural em que ocorre. Está se 

falando, portanto, de um valor e de uma prática que implicam na potencialização da 

expressão do cidadão (ACIOLI, 2007). 

A universidade por meio das suas atividades no processo educativo, cultural e 

científico vem fortalecendo a compreensão da extensão universitária, articulando a 

integração entre alunos, professores e a sociedade, viabilizando encontros e 

diálogos e possibilidades de produção de novos conhecimentos, de caráter 

emancipador constituídos a partir do movimento de troca e construção entre os 

saberes científico e popular. Nesse sentido, entende-se que a Extensão possui 

algumas características potencializadoras de mudanças, de inserção dos 



acadêmicos em diferentes realidades, do trabalho multidisciplinar, e faz despertar 

nos agentes envolvidos o interesse por programas sociais. Assim, constituir 

possibilidade e mecanismo de formação dos alunos mais afinada com as 

necessidades sociais. 

 

OBJETIVOS 

        Desenvolver ações educativas a estudantes carentes do ensino médio e 

fundamental 

       Possibilitar aos acadêmicos envolvidos transmitir o conhecimentos adquiridos 

nos cursos de graduação a comunidade e proporcionando convivência com a 

realidade das populações carentes 

 

MÉTODOS  

        
 O grupo de trabalho formado por acadêmicos dos 3º, 4º e 5º anos do Curso 

de Farmácia da UNIOESTE atendeu semanalmente adolescentes da Guarda Mirim 

de Cascavel – PR, no segundo semestre de 2011.  

 Os temas abordados foram definidos no primeiro encontro das atividades do 

projeto de acordo com o interesse dos participantes. Antes do desenvolvimento das 

atividades realizaram-se reuniões, sob orientação do professor orientador com os 

acadêmicos de farmácia, nas quais foram discutidos a temática. 

 O desenvolvimento das atividades de educação em saúde ocorreu por meio 

de palestras, vídeos, dinâmicas e atividades lúdicas. 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.  

 As dúvidas foram direcionadas verbalmente aos acadêmicos de Farmácia 

ainda no período das atividades e para diminuir o receio de alguns adolescentes, foi 

feita uma caixinha de dúvidas, que eram respondidas no encontro seguinte, sem que 

o questionador fosse identificado. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 



 Foram realizados 15 encontros, perfazendo um total de 40 adolescentes 

participantes. Os assuntos escolhidos foram: contraceptivos, bullying, drogas, 

diabetes, hipertensão, automedicação responsável, obesidade juvenil, cidadania, 

higiene e parasitoses. A cada encontro foi observado uma interatividade crescente 

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. 

Isso, também incentivou os acadêmicos na preparação dos temas buscando ações 

que proporcionam maior integração dos envolvidos.  

       Observou-se evolução em relação às contribuições que os adolescentes 

passaram a fazer ao longo dos encontros nas atividades que foram propostas, 

apesar das dificuldades que apresentaram em se fazerem propositivos ou mesmo de 

agir de forma cooperativa. Com isso, 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 Inter setorial. Na troca de informações entre os adolescentes e os 

acadêmicos forma-se um ambiente de ensino aprendizagem favorável tanto para a 

universidade como para a comunidade, proporcionando experiências diferenciadas e 

construtivas para ambos os eixos. 

 

CONCLUSÃO  

 
O envolvimento dos acadêmicos em projetos sociais, no entender da 

Instituição, cumpre o duplo objetivo de desenvolver na comunidade universitária a 

cultura da solidariedade e de promover a inclusão de comunidades carentes.  

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. Os assuntos exposto em uma linguagem fácil e objetiva, contribuiu para 

identificar e prevenir os problemas, e auxilia no agir para modificá-los, partindo do 

principio de que cada um é agente de sua própria realidade. 
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Modalidade de apresentação: Estande 
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Resumo: O projeto Rondon é uma ação do governo federal que permite aos universitários e 

professores rondonistas aplicar o conhecimento acadêmico realizando atividades de cunho 

social educativo em comunidades de baixo IDH. Para oportunizar o desenvolvimento local 

sustentável das comunidades carentes é priorizado o desenvolvimento de atividades sob 

dois focos, o primeiro denominado Conjunto A, contemplando Cultura, Direitos Humanos 

e Justiça, Educação e Saúde, e o Conjunto B, o qual abrange Comunicação, Tecnologia e 

Produção, Meio ambiente e Trabalho. O projeto Rondon é institucionalizado no âmbito da 

UNIOESTE, através da Pró-reitoria de Extensão - PROEX. Em 2011 e 2012, a UNIOESTE 

participou das operações Tuiuiú e Babaçu, realizando ações do conjunto B nos estados do 

Mato Grosso e Maranhão, respectivamente. Foram selecionados 16 acadêmicos nas 

diversas áreas de conhecimento, os quais realizaram propostas de trabalho a partir do 

diagnóstico do município sob a orientação e supervisão de 4 professores com formação em 

Ciências Biológicas, Engenharia agrícola, Turismo e Hotelaria, e Economia Doméstica. 

Durante o período de 2 semanas, as equipes desenvolveram atividades de capacitação nos 

municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT e Ribamar Fiquene - MA, realizando 

oficinas, mini-cursos, palestras entre outras atividades direcionadas às lideranças 

comunitárias, servidores públicos municipais e/ou estaduais, educadores e agentes 

administrativos de escolas municipais ou estaduais, e população em geral.  
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Área 04: Educação  
Modalidade de apresentação: pôster 

 
PALAVRAS-CHAVE: Ano Internacional da Química, experimentação, lúdico. 
 

A Química na hora do recreio teve como objetivo levar aos estudantes das 
escolas de Toledo um momento de descontração, buscando também uma forma de 
despertá-los para o conhecimento químico. Nessa perspectiva os acadêmicos e 
professores do curso de Química Licenciatura desenvolveram algumas práticas 
demonstrativas e o grupo PIBID/Química elaborou uma cartilha contendo esses 
experimentos para que os professores pudessem utilizá-los em suas aulas práticas. 

 A cartilha foi elaborada de forma clara e objetiva, contendo a descrição dos 
materiais, procedimentos utilizados, explicações teóricas sobre os conteúdos 
abordados, descartes de reagentes e a segurança necessária para a realização de cada 
experimento. Este material serviu de apoio para as demonstrações realizadas nas 
escolas e foi posteriormente disponibilizado às instituições de ensino que participaram 
da atividade.  

As atividades experimentais foram escolhidas considerando-se o seu caráter 
visual, a sua simples e rápida execução e a função lúdica presente nesses 
experimentos.  

As apresentações aconteceram durante o recreio das escolas, com duração 
aproximada de quinze minutos, nos três turnos envolvendo o ensino fundamental e 
médio. Participaram da atividade as escolas: Colégio Estadual Senador Atillio Fontana, 
Colégio Estadual Antônio José Reis, Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, 
Colégio Estadual Luiz Augusto Morais Rego. 

Por meio dessas apresentações foi possível motivar os estudantes a conhecer 
melhor a Química, divulgando o curso de Química da Unioeste e incentivando os 
estudantes a seguir esta carreira como formação superior.  

Esta atividade fez parte do Projeto de Extensão intitulado “Ano Internacional da 
Química”. 
FORMAS DE CONTATO 
Claudia A. Fioresi: e-mail: clau_fioresi@hotmail.com; telefone: (44) 9966-1541 
Monica B. Layter: e-mail: moni_layta@hotmail.com; telefone: (45) 9992-4602 

                                                           
1
 Acadêmicos do curso de Química Licenciatura/Unioeste 

2
 Professora Adjunta Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Unioeste 

3
 Professora Assistente Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Unioeste 

4
 Professora SEED 



 

RELATO DE EXPERIENCIA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

 
Débora Tatiane Feiber1 
Rosa Maria Rodrigues 2 

Área – 04: Educação 
Pôster 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação continuada, Enfermagem, Formação Profissional. 
 

RESUMO: 
A educação continuada tem como pilar fundamental o ato de educar, formar e desenvolver 
os trabalhadores de forma permanente e constante. Começou a ser discutida no Brasil por 
volta de 1950 quando ocorreu o início da industrialização, e ganhou maior relevância com a 
revolução tecnológica. Após o período militar, o povo brasileiro buscou formar um país 
democratizado e, para isso uma série de reformas aconteceram. Uma nova constituição 
federal foi escrita em 1988 e através dela foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), que 
tem como um de seus objetivos proporcionar a formação de recursos humanos na área da 
saúde. Ganhou força com a implementação da NOB/RH-SUS em 2000 e a Portaria 198 
GM/MS de 2004, que estipularam que educação continuada é aquela que ocorre com os 
trabalhadores em local de trabalho, desse modo instituiu-se a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde. A universidade como formadora de recursos humanos deve buscar 
acompanhar as mudanças propostas na sociedade, portanto na Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (UNIOESTE), o curso de enfermagem passou a abordar, a partir de 2006, 
as ações de Educação continuada na disciplina de Prática de ensino II, ministrada no quarto 
ano do curso. Justificativa: por ser uma prática relativamente nova, potencializa-se a 
necessidade de fazer alguma sistematização e problematização da ação. Objetivos: 
levantar relatos de experiência dos alunos de graduação aprovados na disciplina de Praticas 
de ensino II, formando dos anos de 2010 e 2011 a respeito da prática de educação 
continuada e suas positividades e negatividades. Metodologia: Trata-se de um relato de 
experiência, com dados levantados a partir de um questionário online aplicados aos 
acadêmicos formandos do ano de 2010 e 2011. Contribuição esperada: sistematizar a 
prática de educação continuada a fim de fortalecer os pontos positivos e amadurecer a 
prática através da mudança dos pontos negativos. Conclusões: Dentre as positividades dos 
relatos de experiência encontramos o aprimoramento de conhecimentos, o exercício da 
docência, o contato de fato com a realidade do trabalho e a interação e troca de informações 
e experiências entre os sujeitos da prática educativa. Já as negatividades expostas foram a 
pouca adesão da equipe de enfermagem, a ausência de projetos institucionais, a utilização 
quase que exclusivamente da aula expositiva- dialogada e o conceito não integral de 
educação continuada utilizada pelos acadêmicos que ainda vêem a atividade focalizada no 
aperfeiçoamento do trabalhador para o trabalho, o que nos indica que ainda existem desafios 
de curto, médio e logo prazo que devem ser vencidos a fim de favorecer as futuras ações, 
tanto no que se refere aos alunos e ao planejamento da atividade, como no que se refere 
aos profissionais que serão sujeitos da prática. 
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

 

RESUMO 

A matemática há muito tempo vem sendo vista pelos alunos como uma disciplina 
muito difícil e distante da realidade. Uma justificativa para que isso ocorra pode vir 
do fato de que ela muitas vezes é apresentada para o aluno de forma mecânica e 
desconexa, desestimulando-o a se sentir capaz de compreender os seus processos. 
Por esses motivos é que surgiu o projeto Estação Ciência - Módulo Matemática que 
busca, através de uma proposta de ensino diferenciada que evidencia a utilização 
das tendências em educação matemática na abordagem de atividades didáticas, a 
compreensão de conceitos matemáticos e o despertar da curiosidade e do interesse 
pelo conhecimento científico. O presente artigo apresenta um relato de uma 
experiência vivenciada ao aplicarmos uma atividade com alunos visitantes da 
Estação Ciência, e também uma reflexão sobre a importância de se ter uma 
fundamentação teórica antes de se pensar em uma proposta diferenciada de ensino. 
 
Palavras-chave: Conhecimento Cientifico; Ensino e Aprendizagem, Educação 

Matemática. 
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INTRODUÇÃO 

A Estação Ciência está a 5 anos trazendo alunos das diversas escolas da 

cidade de Foz do Iguaçu para visitarem sua unidade na Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu. Os ônibus cedidos pela Itaipu Binacional buscam as crianças em 

seus colégios para que elas tenham acesso a um conhecimento científico 

diferenciado fora do ambiente escolar. A caminho da estação, os alunos são 

acompanhados pelos personagens Zé Fumaça e Maria Curiosa. O primeiro é o 

condutor do “trem” que os alunos fazem parte e que viaja em busca do 

conhecimento. Sua irmã, Maria Curiosa, incentiva à curiosidade para que os alunos 

sintam vontade de aprender mais e mais.  

Ao chegarem a Estação Ciência os alunos são divididos em “vagões” ao 

som do sino da estação de trem. Os grupos se revezam nos módulos de acordo com 

o roteiro proposto para aquele período. 

Nesse artigo, falaremos em especial do módulo de matemática e de como as 

atividades são aplicadas e pensadas para esse projeto. Tendo como principal 

objetivo despertar no aluno o interesse pela matemática, de forma lúdica e 

prazerosa, desenvolvendo o hábito de pesquisar e buscar novos conhecimentos.   

Ressaltamos a importância de incentivar o aluno a participar da atividade de 

modo que compreenda cada processo ou passagem, para que percebam que a 

matemática não se resume em fórmulas aplicadas em problemas, mas sim como um 

conhecimento que se dá através da construção de conceitos feitos pelos próprios 

alunos que se tornam ativos no processo de ensino e aprendizagem.  

Queremos oferecer ao aluno um aprendizado que desenvolva seu raciocínio 

lógico, que perceba onde a matemática está inserida. 

Dentre as metodologias utilizadas no módulo de matemática procuramos 

evidenciar, sempre que possível, o lúdico nas atividades. Segundo Gilda Rizzo 

(2001): “A atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente recurso aliado do 

educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, quando 

mobiliza sua ação intelectual." 

Esta é uma primeira ferramenta para chamar a atenção do aluno e despertar 

o seu interesse para um determinado conteúdo. 

 

OBJETIVOS 



O Projeto Estação Ciência – módulo de matemática tem como objetivo 

disseminar a cultura científica principalmente nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Desde o primeiro contato com os personagens da estação ciência (Zé 

Fumaça e Maria Curiosa) os alunos são incentivados a buscar o conhecimento como 

cientistas que, em primeiro lugar, respeitam o meio ambiente e as pessoas.  

A Estação Ciência proporciona um ambiente acolhedor, de modo que o 

aluno não apenas interaja, mas tome domínio da situação, controlando e 

organizando seus pensamentos e suas emoções.  Dessa forma, queremos conciliar 

a alegria da brincadeira com a aprendizagem escolar. 

Nos módulos que são apresentados, os conteúdos são propostos de forma 

lúdica para que os alunos se sintam encorajados a descobrir o novo e perceber a 

matemática e as outras ciências no cotidiano.  

Além dos alunos encontrarem na Estação Ciência experiências novas, 

adquirir e descobrir o conhecimento, os professores que acompanham as visitas 

também se deparam com novas metodologias de ensino, e materiais diferenciados. 

Através do Projeto esperamos também incentiva-los a verem no lúdico uma forma 

de ensino eficaz da matemática e leva-los a utilizar novos métodos para o ensino na 

sala de aula.  

 

MÉTODOS 

Desde o início do projeto os bolsistas se preparam com leituras de textos, 

resumos analíticos e reuniões orientadas pelos professores. Após ter sido feita a 

fundamentação, partimos para a elaboração, reelaboração e avaliação de atividades 

para a proposta da Estação.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Nesse ano usamos como base o livro “Escritas e Leituras na Educação 

Matemática” organizado por Celi Aparecida Espasadin Lopes e Adair Mendes 

Nacarato (2009), um livro que traz artigos que mostram como a escrita, a leitura e a 

comunicação podem ser peças fundamentais na construção do ensino e 

aprendizagem matemática. Estes aspectos não podem ser vistos separadamente do 

ensino da matemática.  

Como colocam os autores acima: “o encontro do aprendiz com o 

conhecimento matemático necessita ser humanizado e, para tal, torna-se necessário 



voltar a atenção para a linguagem matemática e desvelar seus aspectos coercitivos” 

(p. 94). 

 Práticas como a comunicação de idéias, interações, práticas discursivas, 

argumentações e negociação de significados fazem com que o aluno comece a 

desenvolver uma familiaridade com a linguagem matemática, o que fornece 

ferramentas para que ele possa ter certo domínio para lidar com as situações 

matemáticas vivenciadas no seu dia-dia, além de também ser um instrumento muito 

importante para a prática da cidadania e para a tomada de decisões. 

Tendo como ponto de partida as idéias desenvolvidas através das leituras, 

partimos para a elaboração de uma atividade para o roteiro que está em andamento 

na Estação Ciência e que tem como tema: “Desvendando Medidas”. 

A atividade que desenvolvemos é sobre a unidade de medida Metro. Assim 

que os “cientistas” chegam ao nosso módulo de matemática, as crianças são 

levadas a imaginar o tamanho que representa um metro. No chão da sala, colamos 

várias fitas adesivas coloridas de tamanhos diferentes. Cada cientista escolhe a fita 

que mais se parece com o tamanho de um metro. Quando todos escolheram, 

conferimos com a fita métrica quem foi que “adivinhou” o tamanho certo. Contamos 

uma breve história do metro e como foi convencionado. A partir disso, questionamos 

os pequenos cientistas sobre onde e para que utilizamos as medidas, principalmente 

os metros e centímetros. Partimos então para a medição da altura de cada 

participante em uma girafa de medidas na parede.  

Com isso, queremos que eles tenham noção de tamanhos e medidas, 

saibam ler as unidades aqui utilizadas (metro e centímetro), entendam que unidades 

de medida são convencionais e servem para facilitar a comunicação e padronizar os 

sistemas e se sintam valorizados através de suas alturas mesmo que diferenciadas 

em uma mesma turma. 

Celi Espasandin Lopes e Carolina Carvalho (2009) em seu artigo “Literacia 

Estatística na Educação Básica” (apud LOPES e NACARATO, 2009) defendem que 

quando os alunos estão envolvidos ativamente na criação dos dados tendem a 

analisá-los com mais facilidade. Pensando nisso, incluímos na atividade, um gráfico 

feito com caixas de sapato e cubos de papel cartão que possui no eixo das 

abscissas os intervalos de tamanho e no eixo das ordenadas o número de crianças. 

Cada criança, logo após medida coloca o seu cubo na seção de altura que lhe 



pertence. Analisamos então o que significa o gráfico e quais informações podemos 

retirar dele. 

Por fim, como uma curiosidade, apresentamos em slides o homem mais alto 

do mundo com seus 2 metros e 74 centímetros.  

Percebemos, com essa atividade que as crianças participaram ativamente. 

No momento de escolher as fitas que mais se parecem com o tamanho de um 

metro, as aproximações foram próximas da exata; pouquíssimos erraram para mais 

ou menos de 10 centímetros. Ficaram entusiasmadíssimos para descobrir a altura e 

tiveram grande facilidade para ler o gráfico que eles mesmos montaram, como já 

esperado pela leitura citada. Para finalizar, o homem mais alto do mundo foi logo 

comparado com as medidas que eles já conheciam como a altura deles, por 

exemplo.  

 

CONCLUSÕES 

A matemática se tornou essencial para o pensamento moderno, desde a 

biologia até a informática ela se apresenta de varias formas e faz parte do processo 

histórico de todas as ciências. As descobertas sobre o sistema solar, constituição da 

matéria, desenvolvimento da química, física e biologia molecular, na arte, música e 

arquitetura, possuem direta ou indiretamente a matemática. 

Os alunos precisam enxergar essa matemática e para isso buscamos novas 

metodologias de ensino que os aproximem desta disciplina. Por isso acreditamos 

que “a educação mais eficiente é aquela que proporciona atividade, auto-expressão 

e participação social às crianças” (FROEBEL apud ALMEIDA, 2003). 

Trabalhar o lúdico em uma sala de aula, de início, é extremamente 

trabalhoso e delicado, tanto para o professor quanto para os alunos que precisam 

deixar os velhos hábitos de uma aprendizagem mecânica. Devido à falta de 

habilidade em aplicar atividades lúdicas muitos professores desistem em suas 

primeiras tentativas tendo, assim, uma falsa impressão de perda de tempo, mas que 

posteriormente será compensada com uma aprendizagem significativa. Tudo isso 

proporciona ao aluno o desenvolvimento de uma comunicação matemática que o 

torna um cidadão crítico. 

Por fim, concluímos com o pensamento de (MONTESSORI apud ALMEIDA 

2003): 



Para a criança, um ser em criação. Cada ato é para ela uma ocasião 
de explorar e de tomar posse de si mesma ou, para melhor dizer, a 
cada extensão a ampliação de si mesma. E esta operação, executa-a 
com veemência, com fé: um jogo contínuo. A importância decorre de 
conquista em conquista, uma vibração incessante. 
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A Semana de Educação Unioeste/Colégio Estadual Mário de Andrade 
configura-se em um evento de extensão o qual teve início em 2004, a partir de 
interesses de docentes do curso de Pedagogia e professores do Colégio 
Estadual Mário de Andrade do curso de Formação de Docentes, nível Médio do 
município de Francisco Beltrão/PR. O objetivo da atividade extencionista, 
desenvolvida em parceria com as duas instituições acima citadas, foi contribuir 
para as discussões teórico-metodológicas com vistas à melhoria da formação 
dos professores em nível médio, bem como divulgar os trabalhos realizados 
pelos professores e pesquisadores dos cursos de Pedagogia e Geografia da 
UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. Trata-se de um evento cuja 
metodologia envolve os alunos do Curso de Formação de Docentes da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 
Mário de Andrade na participação de oficinas, palestras, mostras, exposição de 
filmes e mesas-redondas, com profissionais especializados, pesquisadores da 
área da Educação além da participação de acadêmicos do curso de 
Pedagogia. As atividades são organizadas, ora em pequenos grupos, com o 
objetivo de melhor aproveitamento dos conhecimentos presentes em cada 
temática, ou em atividades coletivas que objetivam refletir questões relativas a 
formação. Nos sete anos de desenvolvimento deste trabalho, procuramos 
envolver temas sobre alfabetização, artes, ludicidade, sexualidade infantil, 
políticas educacionais, bem como apropriação do conhecimento nas diferentes 
áreas. Como resultado mais visível deste trabalho apontamos a valorização de  
discussões diferenciadas para os futuros profissionais da educação ligadas aos 
eixos temáticos do currículo do curso, melhoria qualitativa e quantitativa da 
formação inicial e, principalmente a convergência e aproximação do debate 
teórico-metodológico produzido na universidade com as Escolas Estaduais do 
município de Francisco Beltrão. 
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Resumo  

Pelo segundo ano consecutivo, a UNIOESTE de Toledo promoveu a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia com a temática “Uma viagem pela química: do 

passado ao presente”. O evento foi promovido com os objetivos de divulgar os 

trabalhos científicos desenvolvidos pelas universidades UNIOESTE e UTFPR de 

Toledo e destacar as comemorações do Ano Internacional da Química – o 

centenário dos trabalhos de Marie Curie. Durante o evento, os visitantes puderam 
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apreciar os painéis contando um pouco da história da Química, instrumentos e 

materiais utilizados pelos nossos profissionais, além de destacar as contribuições 

desta ciência para o desenvolvimento científico e tecnológico visando melhorar a 

vida das pessoas e do planeta. A exposição aconteceu no Campus de Toledo e sua 

organização contou com a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), da UTFPR de Toledo e da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada a qual 

participou do evento contribuindo com tendas e barracas para a estrutura física. O 

apoio de professores e alunos dos cursos de Química e do Núcleo de Ensino de 

Ciências/NECTO também foi decisivo para a realização do evento. 

 

Palavras-chave: Ano Internacional da Química, divulgação científica, exposição. 

 

Introdução  

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) acontece em todo Brasil, 

desde o ano de 2004, com a finalidade principal de divulgar a ciência e a tecnologia 

para a população em geral. O evento ocorre por meio de atividades e ações que 

mobilizam a população brasileira, em especial crianças e jovens, buscando 

despertar a criatividade, a atitude científica e a inovação, abrindo margem para a 

formação de futuros profissionais na área científica.  

Anualmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

disponibiliza no site do SNCT (SNCT/MCT/2011) as diversas atividades ofertadas 

pelas instituições de ensino, pesquisa e divulgação, e nele permanecem registradas 

e disponibilizadas para consulta de toda população. Dentre as atividades que podem 

ser encontradas destacam-se: dias de portas abertas em instituições de pesquisa e 

ensino; tendas da Ciência em praças públicas; feiras de Ciência, concursos, oficinas 

e palestras; ida de cientistas às escolas; jornadas de iniciação científica; distribuição 

de cartilhas, encartes e livros; exibição de filmes e vídeos científicos; excursões 

científicas; programas em rádios e TVs; eventos que integram Ciência, Cultura e 

Arte; entre outras.  

Diante deste ambiente favorável, o curso de Química da Unioeste de Toledo, 

por meio do seu Núcleo de Ensino de Ciências de Toledo/NECTO, abraçou o evento 

desde o ano de 2010. Na sua primeira versão, em 2010, o evento aconteceu no 

período de 18 a 24 de outubro e contou com a participação conjunta do Museu Willy 



Barth de Toledo para contar a história e evolução de equipamentos e instrumentos 

presentes no dia a dia da população. 

Em 2011, o curso de Química da Unioeste apresentou a versão mais nova do 

evento estimulado pelas comemorações do Ano Internacional da Química, no qual 

comemorou o centenário do trabalho de Marie Curie com o elemento polônio, ao 

mesmo tempo, ele é o primeiro trabalho científico apresentado por uma mulher. O 

evento foi realizado em parceria com a UTFPR de Toledo, com a da 15ª Brigada de 

Infantaria Motorizada e o PREMEN (Colégio Castelo Branco de Toledo). 

 

Objetivos 

Organizar e realizar a II Semana Nacional da Ciência e Tecnologia contribuindo 

com a divulgação dos avanços científicos e tecnológicos, à população em geral, 

proporcionada pelas pesquisas realizadas pelas universidades públicas de Toledo.  

 

Métodos 

Para a organização da II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (IISNCT) 

foram realizados encontros semanais com professores e acadêmicos do curso de 

Química da UNIOESTE, responsáveis pela organização do evento. O título 

escolhido para a exposição foi “Uma viagem pela Química: do passado ao presente" 

por contemplar as comemorações do Ano Internacional da Química (AIQ 2011). 

Os acadêmicos foram orientados a trabalharem em grupos para otimizar a 

realização de tarefas simples como: elaboração de cartazes e folders; divulgação do 

evento nas escolas, rádio e televisão; produção de vídeos informativos; recepção e 

esclarecimentos sobre o evento aos visitantes, entre outros. 

O local escolhido para o evento foi o Campus da Unioeste de Toledo, por 

possuir um espaço amplo, próximo ao centro, de fácil acesso, aberto e ventilado. Por 

ser um espaço público, contribuiu com a visitação.  

Convites foram distribuídos entre os docentes e grupos de pesquisa da 

Unioeste para divulgar suas pesquisas científicas. Outras instituições foram 

convidadas para participar do evento, e as que aceitaram o desafio foram: o curso 

de Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); a 15ª 

Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro; e o PREMEN – Colégio 

Castelo Branco de Toledo. 



Os militares da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada se propuseram a 

organizar a estrutura física do evento com barracas, sistema de iluminação e 

cuidaram da segurança para a realização da exposição.  

Cada equipe de expositor obteve um espaço para demonstrar aos visitantes 

do evento seus estudos e pesquisas, focalizando a Química como Ciência, seu 

desenvolvimento científico e tecnológico. Foram utilizados pelos expositores painéis, 

protótipos, peças oriundas do desenvolvimento e produção das pesquisas, 

equipamentos de laboratórios e modelos representativos da Química. 

As escolas públicas e particulares de Toledo e região agendaram visitas com 

a equipe organizadora para visitação monitorada. Os acadêmicos e professores do 

curso de Química da Unioeste recepcionaram e acompanharam os estudantes e 

população em geral na visitação da exposição.  

 

Resultados e discussão 

A IISNCT aconteceu no período de 17 a 20 de outubro de 2011, nas 

dependências da Unioeste campus Toledo. A visitação esteve aberta durante os três 

períodos, com o objetivo de atender melhor ao público.  

A divulgação do evento aconteceu por meio de distribuição de folders nas 

Escolas, Prefeitura, Secretaria de Educação e Museu Municipal de Toledo. O Núcleo 

Estadual de Educação de Toledo colaborou com a divulgação do evento enviando 

folders para as escolas da região. Os acadêmicos e professores do curso de 

Química da Unioeste visitaram também as escolas estaduais e municipais 

divulgando o evento. Durante o evento, a emissora RPC TV realizou uma 

reportagem mostrando em seu telejornal as atividades realizadas pela IISNCT 

(disponível em: http://www.grpcom.com.br/unidades/rpc-tv.html, acesso em 

09/04/2012). 

A Exposição foi organizada com as seguintes temáticas: 

1. História da Química por meio de painéis (História da Química desde a Grécia 

antiga, Idade Média e dos séculos XVI ao XX); 

2. Equipamentos, vidrarias, materiais de uso didático e objetos antigos e atuais 

utilizados em laboratórios e estudos relacionados à Química, buscando 

demonstrar a evolução tecnológica destas peças. (Figura 1); 

3. Espaço audiovisual com a apresentação de vídeos sobre Ciência, Tecnologia e 

Química; 



4. Estação de tratamento de água utilizada pelo Exército Brasileiro em situações de 

desastres naturais e de emergência (Figura 2); 

5. A presença da Química nos diferentes setores da sociedade; 

6. Biomateriais Compósitos como materiais alternativos para obtenção de próteses; 

7. Materiais Compósitos agregando valores e contribuindo com o meio ambiente; 

8. Modelagem Molecular; 

9. Curtimento ecológico de couro de peixe; 

10. A Química de Produtos Naturais e sua contribuição para a melhoria da 

qualidade de vida do homem; 

11. Biodiesel: fonte de energia renovável; 

12. Correção de solo argiloso com resíduos de construção civil para emprego 

como base de solo-cimento; 

13. Aditivos químicos para concreto; 

14. Corrosão em estruturas de concreto armado 

     

Figura 1: Vidrarias e equipamentos em exposição utilizados na área da química. 

 

     

Figura 2: Estação de tratamento de água do Exército Brasileiro e explicação de seu funcionamento. 

 

As escolas públicas e particulares de Toledo e região, professores e 

acadêmicos dos diferentes cursos da Unioeste, funcionários e comunidade em geral 

participaram da exposição por meio de visitas monitoras pelos acadêmicos e 

professores do curso de Química (Figura 3). A participação do público foi 



significativa durante o evento. Foram registrados aproximadamente 1.500 visitantes, 

desde estudantes das escolas, acadêmicos e professores dos cursos da Unioeste e 

UTFPR, funcionários, comunidade em geral. 

 

     

Figura 3: Participação do público geral no II SNCT. 

 

As diferentes temáticas abordadas pelos expositores contribuíram para a 

verificação dos visitantes da presença da Química em setores diversos dentro da 

sociedade, dentro de uma perspectiva histórica e social, reconhecendo também o 

desenvolvimento científico e tecnológico desta Ciência. Os acadêmicos que 

expuseram na II SNCT tiveram a excelente oportunidade de expressar seus 

trabalhos diante de um público diversificado, e aos docentes, a oportunidade de 

divulgar os trabalhos científicos para além dos muros da Universidade. 

 

Conclusão 

As atividades desenvolvidas na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

por meio das parcerias estabelecidas foi um evento importante em função do 

número de visitantes, das discussões sobre Ciência e Tecnologia realizadas pelos 

expositores, professores, estudantes e comunidade em geral e principalmente pela 

divulgação do Ano Internacional da Química. 

A interação entre universidade e comunidade foi e sempre será importante 

para a Educação Científica (Vale, 2009) que se deseja construir não só nas escolas, 

mas também por meio de eventos desta natureza. 

O Curso de Química/NECTO da Unioeste por mais um ano atingiu seu 

principal objetivo com a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 

que é divulgar a Ciência e a Tecnologia para crianças, jovens e comunidade de 

Toledo e região. 
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Resumo: Este trabalho trata da inclusão digital das pessoas adultas e idosas no 
universo tecnológico e tem como objetivo trazer os resultados alcançados em 
relação ao perfil e prioridade de interesses e uso dos equipamentos digitais dos 
participantes atendidos no Projeto de Inclusão Digital do Programa Universidade 
Aberta à Terceira Idade – UNATI na UNIOESTE/Campus de Toledo. A pesquisa é 
fruto da interação de acadêmicos e voluntários da comunidade local com os adultos 
e idosos participantes do projeto no ano de 2008. A metodologia utilizada se 
fundamenta na abordagem qualitativa de pesquisa com o uso do método de estudo 
exploratório e da observação participante, com coleta de informações através do uso 
de questionário com questões abertas e fechadas e relatórios produzidos no 
decorrer do desenvolvimento do projeto. Os resultados apontam que para além da 
inclusão ao mundo digital, propiciada pelo projeto de inclusão digital, os integrantes 
adultos e idosos a utilizam também como uma ocupação do tempo livre, práticas de 
sociabilidade e maior contato familiar comprovando a eficiência e a eficácia do 
projeto na inclusão do adulto e idoso ao mundo digital e maior integração na 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Idoso, Inclusão Digital, Cidadania 
 
Introdução: A inclusão e participação social do adulto ou idoso se constituem, 
inegavelmente, num novo desafio para a educação e assim “O tempo do velho neste 
século deve ser reinventado. A longevidade humana é um novo desafio” 
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(MEDEIROS, p. 9 in KACHAR, 2001). De acordo com a Sociedade 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 se aproxima desse 
limite. 

Dessa forma faz-se necessária uma atenção especial para que essa trajetória 
seja obtida da melhor forma possível, mesmo porque “O perfil do idoso mudou muito 
nos últimos tempos (...) cabe aos educadores a responsabilidade de pesquisar e 
criar espaços de ensino-aprendizagem que promovam a continuidade de idosos (...) 
na dinâmica participativa da sociedade e atendam ao desejo do ser humano de 
aprender continuamente e projetar-se no vir a ser” (KACHAR, 2003, p. 19). 

Neste sentido, buscando oportunizar aos idosos do Município de Toledo e 
região, com base no que estabelece 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", foi implantado na Unioeste, no ano de 2000, o Programa de Extensão 
Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI. 

De caráter multidisciplinar e permanente, o Programa já atendeu 350 adultos 
ou idosos. Atualmente, a UNATI conta com uma turma de 55 participantes para o 
período de março de 2007 a novembro de 2008 no Campus de Toledo, 40 no 
Campus de Foz de Iguaçu a partir de março de 2008 e 25 idosos monitores, 
totalizando 120 pessoas adultas ou idosas no espaço acadêmico. O objetivo do 
Programa é o de “criar espaços na universidade de inserção da população adulta ou 
idosa para formação política, social, econômica e cultural para o desenvolvimento de 
suas potencialidades para que, tendo consciência de si e de sua cidadania, atue e 
interaja no contexto familiar e comunitário, promovendo a conquista de uma maior 
participação social e política na melhoria da sua condição de vida”. 
(ENGELBRECHT; ODORIZZI, 2000). 

Com os novos tempos, a sociedade modernizou-se e praticamente tudo foi 
informatizado. Os indivíduos, independente da sua faixa etária, que não dominam 
essa tecnologia, se sentem excluídos por desconhecer essa nova linguagem que 
permeia todo o tipo de convívio social. Trabalhando com os participantes na UNATI 
percebeu-se que eles estavam interessados em conhecer a linguagem da 
informática, pois, embora convivessem com essa tecnologia cotidianamente, no 
ambiente familiar por meio dos filhos e netos, sentiam-se totalmente excluídos diante 
dos recursos dessa natureza. Parafraseando Vitória Kachar (2003), quando a 
tecnologia é utilizada/transmitida de forma correta, diminui distâncias e aproxima as 
pessoas, pois se torna um meio prático e rápido para se comunicar. 

Assim, com o objetivo de proporcionar ao aluno adulto ou idoso a apropriação 
da linguagem tecnológica, tornando o computador um instrumento para a construção 
de outros conhecimentos, para o desenvolvimento e preservação da saúde mental e 
para proporcionar a interação no seu ambiente familiar e social, o Projeto de 
Inclusão Digital foi implantado no Programa no ano de 2000. A proposta é amparada 
no que preceitua a Política Nacional do Idoso no tocante ao acesso do idoso ao 
mundo da cultura e do mundo tecnológico como meio de integração e participação 
na sociedade, estimulando, por meio do computador, ações intergeracionais e de 
maior integração no convívio familiar e social e, ainda, para que o computador seja 
um instrumento essencial para a promoção da saúde mental do idoso, por se tratar 
de um forte aliado contra o tédio e a estagnação, bem como, um meio eficaz 
preventivo contra doenças degenerativas na terceira idade como o mal de 
“Alzheimer” e o de “Parkinson”. 



A partir de abril de 2008, a proposta do projeto foi ampliado para a oferta de 
acesso e domínio de diversos outros equipamentos do mundo digital, reiterando o 
compromisso do Programa em criar mecanismos de atualização e ampliação de 
seus conhecimentos, uma maior participação e inclusão social e política, valorização 
de suas experiências/vivências e ferramentas efetivas de mudanças qualitativas no 
seu cotidiano. A nova proposta advém de requisições dos participantes e seus 
familiares que se constituem na demanda por um processo de alfabetização digital, 
como dizem alguns autores, ou seja, a aprendizagem necessária ao indivíduo para 
circular e interagir no mundo das mídias digitais como consumidor e como produtor 
de seus conteúdos e processos. Para outros autores, é sinônimo de maior acesso a 
todas as pessoas que não estejam conectadas ao mundo virtual e, especificamente, 
uma maneira de ensiná-las a utilizar a Internet para resolver de forma efetiva 
problemas do cotidiano. 

Todos concordam, porém, que a inclusão digital não pode ser entendida 
apenas como oferecer um computador ou qualquer outro instrumento digital, mas 
sim ensinar a utilizá-lo. Os adultos ou pessoas idosas, embora estejam passando 
por uma fase de mudanças fisiológicas, ainda buscam sua atualização e 
crescimento intelectual através de um processo de aprendizagem apoiado pela 
tecnologia sob a ótica da inclusão digital. “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). 

Para além da busca pela inclusão digital, o seu acesso também propicia aos 
participantes a ocupação do tempo livre bem como práticas de sociabilidade e maior 
contato familiar. É direito de todo idoso estar incluído nessa transformação 
informacional e, mais do que isso, ele está em busca desse novo conhecimento. 
Então é preciso que se repense o papel do idoso na sociedade e, da mesma forma, 
que a sociedade repense a sua atitude em relação ao velho, que o considere 
cidadão e o respeite quebrando toda forma de preconceito existente em relação a 
essa população. 

  
Objetivos: Possibilitar a promoção e o maior acesso ao universo digital do idoso e 
por conseqüência sua inclusão e participação social, bem como, a convivência e a 
troca de saberes intergeracional dos participantes do Programa com acadêmicos e 
jovens voluntários da comunidade no espaço acadêmico se constitui o objetivo do 
Projeto. Para além deste objetivo espera-se possibilitar aos participantes voluntários 
um espaço para a realização de atividades de ensino e pesquisa no espaço da 
extensão; possibilitar a convivência intergeracional no espaço acadêmico, mediados 
pelo mundo digital, onde os jovens voluntários, no uso de suas habilidades 
compartilham seus conhecimentos em informática e demais equipamentos digitais 
com os adultos e/ou idosos; propiciar por meio dessa nova linguagem uma maior 
interação social no convívio familiar; estimular a saúde mental do adulto e/ou idoso 
por meio da utilização do computador e de outros equipamentos digitais de seu 
interesse de utilização no seu cotidiano; produção de metodologia e material didático 
pedagógico específico para o ensino de informática para a Terceira Idade; promover 
a capacitação do jovem-professor para o exercício da docência ao público idoso, 
possibilitando o conhecimento de aspectos e particularidades do universo da terceira 
idade. 
 



Materiais e Métodos: Desde o início, se teve a preocupação pedagógica e didática 
na seleção e transmissão dos conteúdos programados para as aulas. Essa 
metodologia propicia uma melhor compreensão por parte dos alunos adultos e/ou 
idosos, uma vez que promove uma forma de ensino personalizada, em que os 
conteúdos são apresentados respeitando-se o tempo de assimilação e os interesses 
dos adultos e/ou idosos participantes. Esses interesses são observados e 
identificados durante os momentos de conversa e socialização da equipe 
pedagógica que é composta de professor-orientador pedagógico e jovem-professor, 
com os participantes da oficina. Deste modo, os conteúdos a serem ensinados são 
amplos e variados a partir do que é possível e viável para a equipe pedagógica. A 
metodologia de ação se dá através das seguintes etapas: Construção da interação 
do jovem-professor com o adulto ou idoso; Preparação e capacitação do jovem-
acadêmico e jovem-voluntário da comunidade, que são professores da oficina de 
informática. Esta acontece em cinco etapas: integrando o grupo; possibilitando o 
contato com o universo dos idosos; planejando e preparando as aulas; construindo e 
elaborando o conteúdo mínimo para o módulo básico e para o avançado e; 
elaborando os relatórios das aulas. Esta capacitação utiliza como meio de 
preparação do jovem-professor para o desempenho de suas funções, palestras, 
seminários, debates, reflexões, dinâmicas e simulações de aulas. 

As aulas ocorrem semanalmente, com duração de uma hora e trinta minutos 
para cada turma do módulo básico e do módulo avançado. As aulas são 
personalizadas e devem respeitar o ritmo de aprendizagem e os interesses do idoso 
em aprender as ferramentas de informática e os equipamentos digitais. No entanto, 
alguns conteúdos são obrigatórios, já que são pré-requisitos básicos para o uso de 
ferramentas mais avançadas ou específicas, os quais são estabelecidos pela equipe 
pedagógica. 

 



 
 
Figura 1 – Acadêmicos e adultos ou idosos interagindo durante a realização do 
projeto de inclusão digital. 

 
 

Resultados e Discussão: a pesquisa foi realizada com os participantes do módulo 
básico e do módulo avançado totalizando 19 adultos e idosos, sendo que 47% 
participam do módulo básico e 53% participam do módulo avançado. Os dados 
obtidos com a pesquisa seguem abaixo: 

84% possuem idade entre 55 e 69 anos, 63% são idosos (idade igual ou 
superior a 60) e 37% adultos (entre 55 e 59 anos); 

95% dos entrevistados são do sexo feminino; 
37% possuem ensino fundamental incompleto, 26% ensino médio completo, 

21% ensino fundamental incompleto, 11% ensino médio incompleto e 5% possuem 
pós-graduação; 

42% são casados, 37% viúvos, 16% separados e 5% solteiros; 
58% não trabalham, 32% possuem alguma profissão e 10% não responderam 

a essa questão, dos que trabalham, 42% são trabalhadoras do lar, as demais 
profissões citadas foram: Auxiliar de enfermagem, Costureiro, Escriturário, Professor 
e Vendedor; 

58% possuem renda mensal entre 01 e 03 salários mínimos, sendo que 68% 
das rendas são provenientes de aposentadoria; 

37% dos entrevistados moram sozinhos, 37% moram com o cônjuge e 26% 
com familiares; 

42% possuem casa de alvenaria própria e 16% pagam aluguel; 



37% sofrem de pressão alta e 31% não possuem doenças. As doenças 
citadas foram: Artrite reumática, artrose, câncer, diabetes, fibromialgia, 
hipertireoidismo, labirintite, osteoporose, pressão baixa e problemas na coluna; 

35% dos participantes vêm para a universidade de ônibus, 27% vêm a pé, 
23% com veículo próprio e 15% com bicicleta; 

Dos recursos tecnológicos que possuem em casa, 63% deles possuem 
computador, 58% aparelho celular, 58% telefone sem fio, 53% aparelho de som, 
47% DVD, 47% Microondas, 47% Máquina fotográfica, 42% possuem impressora, 
37% possuem videocassete, 37% forno elétrico, 32% ar condicionado, 32% câmera 
digital, 26% despertador digital, 26% videogame, 16% notebook, 11% scanner; 

58% dos entrevistados gostariam de aprender a manusear um celular, 47% 
computador, 37% câmera digital, 26% filmadora, 21% a manusear melhor caixas 
eletrônicos, 16% DVD, 16% fax, 16% scanner, 11% impressora, 11% MP3, 11% 
MP4, 11% MP5, 11% smartphone, 5% aparelho de som, 5% ar condicionado, 5% 
máquina de lavar, 5% microondas, 5% videocassete, 5% videogame, 5% 
despertador digital; 

45% usam o caixa eletrônico para saques e extratos, 17% para depósitos, 
17% não o utilizam, 8% utilizam para pagamento de contas; 

53% dos entrevistados compraram seu próprio computador, 16% deles 
ganhou o computador e 31% não possuem o equipamento; 

100% dizem não possuir nenhum conhecimento e/ou experiência com o 
computador antes de ingressarem na oficina, destes 73% aprenderam a manusear 
exclusivamente por intermédio da UNATI, 9% aprenderam sozinhos, 9% aprenderam 
com filhos ou netos e 9% não responderam a esta questão; 

53% escolheram fazer a oficina para aprenderem a se comunicar com amigos 
e familiares, 37% fizeram para adquirir conhecimentos. Os demais motivos foram: 
Compraram ou irão comprar um computador, por curiosidade, por lazer, para 
trabalhar, para fazer trabalhos, porque gostam de informática e pelo fato dos 
estagiários da UNATI serem muito pacientes; 

63% esperam aprender mais sobre recursos da Internet e e-mail, 21% sobre 
MSN e Orkut. Os demais citaram ainda: comunicar com as pessoas, conversar com 
amigos e familiares, digitação, fazer pesquisas e usufruir de tudo que a oficina possa 
oferecer; 

37% dos entrevistados não têm acesso ao computador fora do espaço de sala 
de aula para a realização das tarefas; 

68% consideram o computador extremamente útil enquanto que 21% acham-
no pouco útil e os demais não responderam a essa questão; 

31% dos entrevistados utilizam mais no computador o MSN e 31% a 
digitação, 26% usam para fazer trabalhos, pesquisas e enviar e-mails. Os demais 
citaram: Comunicação com filhos, conversação, edição de imagens, jogos, Skype, 
ver notícias, Orkut e atividades da oficina; 

74% indicaram que o que mais utilizam na Internet é sua conta de e-mail; 
Sobre a freqüência de uso do computador, 47% utilizam-no algumas vezes 

por semana, 26% somente uma vez por semana e o restante utiliza-no com uma 
freqüência inferior a estas; 

Por fim, o computador representa para 74% do grupo a possibilidade de 
comunicação com amigos e familiares, para 47% o acesso a informações e 
conhecimentos mundiais e para 37% fonte de pesquisas. 

 



Conclusões: Os dados demonstram a forte tendência que se tem por parte dos 
idosos de estarem conectados com o mundo digital, os estimulando a comprar seus 
computadores após ingressarem na oficina e a buscarem e quererem se aperfeiçoar 
no uso do computador, principalmente para utilizá-lo na comunicação com amigos e 
familiares. Por conseqüência há uma significativa ampliação do leque de contatos e 
amizades do idoso. Isto, além de aumentar a auto-estima e qualificar seu tempo 
livre, melhora as relações familiares, pois se torna mais freqüente e viável a 
comunicação deles com os filhos, netos e demais membros da família levando-os a 
uma relação de troca, principalmente com os netos, na qual estes os ensinam a 
manusear o computador e demais aparelhos eletrônicos enquanto que aqueles 
ensinam jogos e brincadeiras infantis produzidos no espaço da UNATI em outra 
oficina. Outra relação intergeracional benéfica é vista entre o idoso e o jovem-
professor no sentido de que este passa a conhecer melhor o universo do idoso, 
conseqüentemente passa a tratá-los de uma forma diferente, não mais com o olhar 
de inutilidade ou pena, mas com o olhar de que ali há ainda muita vivacidade e 
vontade de aprender, características estas geralmente atribuídas aos jovens. 

Refletindo sobre essa realidade e sobre a exclusão digital do idoso, se 
observa que é imperativo proporcionar a esse grupo uma melhor maneira de usufruir 
o seu tempo, como já prevêem os especialistas no assunto, o tempo livre dos idosos 
tem que ser aproveitado saudavelmente. Até porque, 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. Os dados demonstram que os idosos não 
possuem a mesma destreza com o computador como outros adultos mais jovens, 
mas com capacidade equivalente necessitando somente de um período de tempo 
maior para aprender e fixar esses conhecimentos. 

A alfabetização digital para idosos deve considerar essa busca do idoso pelo 
conhecimento, pelo domínio e pela necessidade em buscar seu espaço, de 
evoluírem junto com as demais gerações. O idoso busca, não só conhecer 
computadores e demais aparelhos tecnológicos, mas busca apropriar-se, fazer 
parte, incluir-se como parte ativa e motivada em fazer acontecer na sociedade. 
Passerini e Pasqualotti (2006) ressaltam que “esse público é tão exigente quanto a 
sociedade moderna lhe exige que seja um sujeito ativo, ou muitas vezes dentro de 
uma situação paradoxal, essa mesma sociedade vê o idoso como um sujeito 
experiente pelos processos e ações vivenciadas, mas carente de habilidades e 
conhecimentos inovadores. E dentro dessa realidade as tecnologias, vistas como 
inovação e avanço na forma do fazer, se tornam recursos e técnicas procuradas e 
demandadas para proporcionarem a esses sujeitos, uma forma de se mostrarem 
necessários, úteis e atuantes” (PASSERINI & PASQUALOTTI, 2006). 

A que ressaltar que o desenvolvimento de uma metodologia e conteúdo para 
a inclusão digital desse segmento precisa ser contextualizado e integrado ao 
cotidiano da terceira idade envolvida. 

Para os jovens acadêmicos e voluntários da comunidade, o projeto tem se 
constituído num espaço de encontro e vivência intergeracional, onde a troca se 
estabelece na relação amistosa e a certeza de que os benefícios trazidos pela 
aprendizagem tecnológica na terceira idade causam mudanças no comportamento 
desta população.  

 
Referências Bibliográficas 



KACHAR, V.; et all. Longevidade: um novo desafio para a educação. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
KACHAR, V. Terceira idade e informática: aprender revelando potencialidades. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
MELO, D. M. de. Envelhecimento saudável : uma questão de opção. 
http://www.acessa.com/viver/arquivo/psique/2003/07/21-Denise, acesso em 
16/05/2006. 
MORATORI, D. Tricô e dama são coisas do passado...Vovôs e vovós entram na 
era da informática. www.ifservice.com.br/informatica/arquivo/infojf/2003/07/23-
terceira_idade, acesso em 16/05/2006. 
ODORIZZI, R. A Universidade Aberta à Terceira Idade da UNIOESTE/Toledo: 
construindo espaços de inserção social do idoso. Dissertação (Mestrado em 
Serviço Social e Política Social), Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, 
Paraná, 2003. 
ODORIZZI, R. Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI. Oficina de Informática para a Terceira Idade. Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Toledo. Toledo, Paraná, 2007. 
ODORIZZI, R; ENGELBRECHT, M.R. Universidade Aberta à Terceira Idade – 
UNATI. Projeto Permanente de Extensão Universitária. Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná - UNIOESTE. Campus de Toledo, 2000. 
PASSERINI, L. M; PASQUALOTI, P.R. A Inclusão Digital como Prática Social: 
uma visão sócio-histórica da apropriação tecnológica em idosos. In: Portella, 
M; Gaglietti, M; Pasqualoti, A. (org). Envelhecimento Humano: saberes e fazeres. 
Passo Fundo: Editora UPF, 2006. 
POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO. Lei nº 8.842, de 04/01/94. Dispõe sobre a 
política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências, 1994. 



 
TERRA E MEMÓRIAS: VISÕES SOBRE O PASSADO E O PRESENTE 

(REVOLTA DE 1957/SUDOESTE/PR E OS SEM TERRA/CAMPO BONITO) 
 

Paulo José Koling1  
 
ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral 

 

RESUMO: Nessa comunicação apresentamos alguns resultados obtidos com o 
projeto Memórias da Terra: modos de viver, lutas e resistências camponesas no 
Sudoeste e Oeste do Paraná, especialmente a partir das entrevistas realizados com 
sujeitos que vivenciaram ou tiveram vínculo com a produção historiográfica atual 
sobre a Revolta de 1957, ocorrida no Sudoeste do Paraná, ou com a experiência de 
organização e mobilização do movimento sem terra na ocupação e no assentamento 
realizada no município de Campo Bonito/PR, em 1991. A partir das atividades de 
campo realizadas durante o ano de 2011, destacamos duas questões, para cada um 
dos casos: - a reconstrução da memória sobre o passado da Revolta dos Colonos de 
1957 relacionado à nominação do movimento e a “invenção de uma tradução” para o 
Sudoeste do Paraná; - a conquista da terra enquanto afirmação de um modo de ser 
dos assentados sem terra e a vida na terra após sua conquista. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto Memórias da Terra: modos de viver, lutas e resistências 

camponesas no Sudoeste e Oeste do Paraná2 integra o convênio 010/2010-

MEC/SESu/PROEXT-Unioeste e visa contextualizar duas experiências de luta pela 

terra realizadas no Sudoeste e Oeste do Paraná, respectivamente: a Revolta dos 

Colonos de 1957 e o acampamento/assentamento dos Sem Terras de Campo 

Bonito. Durante o ano de 2011 foram realizadas 11 entrevistas com colonos que 

residiam e ou residem no município de Verê, e de pessoas que estiveram envolvidas 
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com a construção da passagem do cinquentenário da revolta em Francisco Beltrão, 

além de levantamento de fontes e obras de referência que tratam da história e da 

historiografia da revolta. Com relação à experiência do movimento sem terra em 

Campo Bonito, a equipe de trabalho realizou 25 entrevistas com sem terras 

assentados e foram visitadas as quatro áreas do Assentamento Teixeirinha. 

Buscamos fontes e documentos relacionados ao período de 1991 e 1993, 

especialmente àqueles do caso Teixeirinha. As atividades de campo foram 

registradas com fotografias e as entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo. Para 

a conclusão do projeto, falta produzir um documentário (dvd-rom) para cada caso e 

realizar oficinas junto às escolas estaduais em Verê e em Campo Bonito. 

  

OBJETIVO GERAL 

Considerando que as atividades do Proext/2009 (Cv. 010/2011) tiveram início 

somente em março de 2011, o desenvolvimento do projeto inicial sofreu algumas 

restrições em suas metas e objetivos, todavia, destacamos que o projeto visa 

recuperar a visão sociocultural que os colonos e sem terras têm da terra, enquanto 

lugar para viver e produzir, ontologicamente, a vida em suas dimensões do passado, 

do presente e do futuro. Em outros termos, as formas de luta pela terra implicam, 

para os dois casos em foco, uma garantia para manter seus modos de vida, uma 

resistência às mudanças de caráter expropriatório e de êxodo rural produzido pelas 

relações capitalistas de propriedade e uso da terra (terra de trabalho x terra de 

negócio) e de garantia às novas gerações. ESPECÍFICOS: - Realizar entrevistas 

com pessoas comuns que vivenciaram as experiências de luta pela terra, tendo por 

foco o atual município de Verê, que foi um dos locais onde houve conflito entre as 

companhias imobiliárias Comercial e Citla (Clevalândia Industrial e Territorial Ltda.). 

– Entrevistar os sem terras que residem nas quatro áreas do Assentamento 

Teixeirinha, localizado no Distrito de Sertãozinho, município de Campo Bonito, para 

recuperar suas trajetórias de vida e de luta pela terra, bem como dos referenciais 

que embasaram a adesão e participação no movimento sem terra. – Recuperar 

dimensões cotidianas das formas de luta e organização dos vários sujeitos 

envolvidos nos dois casos de luta pela terra (Revolta dos Colonos de 1957 e 

Acampamento/Assentamento de Campo Bonito). Contextualizar a produção das 

memórias sociais e as “reinvenções” da escrita sobre o passado, tendo por base as 

fontes orais, a produção acadêmica e estudos e publicações de autorias diversas 



que constroem uma inter-relação entre o presente-passado, o saber histórico e a 

posição social e de classe desses autores. – Registrar e analisar os significados que 

integram os lugares de memória, principalmente os monumentos públicos que 

registram atos ou marcos comemorativos de passagens (50 Anos da Revolta de 

1957). 

 
MÉTODOS 

Tratando-se de uma atividade de extensão que dialoga com duas experiências 

históricas de luta pela terra, bem como com a análise das linguagens e das escritas 

da História, incluindo os aspectos e elementos constitutivos das memórias sociais 

(oficializadas ou submersas, os silenciamentos e esquecimentos coletivas e 

individuais) e suas práticas sociais enquanto hegemonia ou contra-hegemonia, nem 

cabe considerar o projeto num sentido estrito da extensão, seja pela necessidade da 

pesquisa e do ensino que a temática da terra requer, quanto pela interação com as 

comunidades e ou grupos sociais envolvidos com as próprias experiências, no 

passado e no presente. Leituras sobre a questão da relação entre memória e história 

(cf. POLLAK, 1989) foram balizadoras para compreender a construção daquilo que 

podemos considerar como uma visão “oficial” e “dominante” que há acerca dos 

protagonistas da Revolta de 1957, na região Sudoeste. O debate sobre a nominação 

mais convincente da luta pela terra dessa revolta é parte desse imbróglio. Decidir-se 

por utilizar os termos Revolta dos Colonos ou Revolta dos Posseiros não implica 

numa centralidade à compreensão do movimento camponês que reagir às práticas 

de violências que as empresas imobiliárias que especulavam com a venda irregular 

e injusta de lotes rurais e urbanos. Entendemos que esse debate está mais 

relacionado à visão sobre o passado, pois se o termo “colono” indica a população 

rural de agricultores, o que não agrega os grupos e a população urbana; o termo 

“posseiro(s)” também é restrito, haja vista que o sentido dado à natureza jurídica do 

documento que garantia minimamente o direito à parcela de terra, seja no espaço 

urbano ou no rural, o que envolveria o conjunto dos não titulados por escritura, parte 

de um ponto legal e espacial. Entendemos que o sentido “posseiro(s)” é mais 

adequado para uma visão que construiu a centralidade das lideranças urbanas do 

movimento e do papel de “massa” aos colonos, agricultores. Obviamente que é 

possível verificar a permanência e a projeção de determinados líderes da revolta de 

1957 nos meios institucionais (prefeitos, deputados, delegados, vereadores, etc.), 



mas isso também tem relação com as disputas pela “herança” ou os “ganhos” que a 

revolta produziu ou possibilitou para essas lideranças ou à formação de uma 

identidade regional, baseada na predominância de pequena propriedade rural na 

cartografia fundiária (cf. MARTINS, 1986; GOMES, 1986; DAMBROS e Outros, 

1997; AMÂNCIO, 2009; PEGORARO, 2008). Esse debate silencia e submerte o 

sentido do que histórico-social do modo de vida dos posseiros, que se ainda existia 

na região, tinham se transformado em colono ou agricultores. Os próprios 

“posseiros” da Cango (Colônia Agrícola Nacional General Osório) ou das imobiliárias 

que especulavam com a venda de parcelas de terra, a Citla, a Comercial, a 

Apucarana e a Pinho e Terras (cf. FERES, 1990) expandiram a fronteira agrícola, no 

bojo da “marcha para o oeste”, sobre os antigo posseiros e povos indígenas. A 

recuperação desses modos de viver na terra e das formas de expropriação da terra 

(devolutas, posses, etc.), amplia o horizonte para uma abordagem das memórias da 

terra. Para além disso, a busca de pessoas comuns que vivenciaram a revolta 

também rompe o círculo já consolidado daqueles que são considerados os líderes e 

a voz oficializada, seja pelo poder público ou pela comunidade local, que podem e 

devem falar sobre a revolta, o que gera, desde o início, a permanência de uma ou 

outra versão sobre os fatos e pessoas. A revisão dessas abordagens requer uma 

análise dos interesses dos grupos dominantes locais e o peso que os poderes 

públicos, as instituições e os representantes políticos têm no conjunto da sociedade. 

Na realidade, é preciso entender as relações de poder que existe nesses lugares 

para mapear os interesses presentes na “invenção e atualização de tradições” 

(HOBSBAWM; RANGER, 2008). Essas relações são mais perceptíveis (ao 

consenso ou à crítica) nos lugares de memória, especialmente nos monumentos 

comemorativos, tal como o da GETSOP e o do Cinquentenário (cf. Imagens 1 e 2). 

Um comparativo com a trajetória da luta pela terra em Campo Bonito é significativo, 

na medida em que a construção das memórias permanece na territorialização da 

terra conquistada e não nas figuras dos líderes, mesmo que havia e ainda há 

aqueles que mais conhecem os meandros das lutas, dos conflitos e dos 

tensionamentos. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 
Para o caso da Revolta de 1957, ocorrida no Sudoeste do Paraná, a 

contextualização dos monumentos históricos é suficiente para demonstrarmos o 



quanto que a(s) memória(s) é(são) apenas uma parte das linguagens da escrita da 

história. O monumento da GETSOP (Grupo Misto para as Terras do Sudoeste do 

Paraná) é um exemplo marcante de “invenção” e de construção dos sujeitos. 

Percebe-se na imagem, o tom benevolente e a centralidade do Estado no 

estabelecimento da ordem, como pode ser percebido no gesto da entrega da 

escritura da propriedade ao colono. Afora a força do gesto, a nova ordem é a 

propriedade jurídica, a escola e a família passam a representar o progresso 

econômico e a seguridade social, pois o Estado também lhes dá uma nova casa. 

 

A revolta de 1957 tornou-se num dos casos mais críticos de uso e abuso no 

uso da violência praticada pela milícia privada das empresas imobiliárias e 

corporações do Estado do Paraná contra a população da violência. Na reconstrução 

das memórias percebe-se ainda a centralidade das ações violentas que ocorreram, 

porém, hoje, as ações e reações violentas são tematizadas com outro olhar 

(WACHOVICZ, 1987). Numa peça teatral “A Revolta dos Posseiros – Sudoeste do 

Paraná, 1957”, de autoria do jornalista Ivo A. Pegoraro, percebe-se que uma crítica 

aos atos de violência que os próprios colonos ou posseiros fizeram contra jagunços 

ou companhias de terra. Ao colocar na peça falas aos personagens relacionadas ao 

consumo de bebida alcoólica ou ao erro de responder à violência com violência, 

referindo-se a presença de Pedro Santin ou ao caso da “Tocaia do Km 17”, ocorrida 

em 14/9/1957, o autor enfoca-os negativamente, indicando a ação pacífica e 

Imagem 1 e 2: 

Monumento da 
GETSOP, 
localizado na 
Praça Central 
da cidade de 
Francisco 
Beltrão. 



democrática como o caminho da ordem e da nação, não somente no passado, mas, 

essencialmente no presente. 

 

CONCLUSÕES: Enquanto a revolta de 1957 representou uma experiência de luta 

pela terra, porém teve a centralidade de regularização jurídica, pois a violência 

praticada tinha envolvimento do próprio governo do Paraná, de Moysés Lupion, a 

experiência do sem terra, em Campo Bonito, representou outra prática, seja pelos 

aspectos da temporalidade, quanto dos sujeitos envolvidos. O latifúndio improdutivo 

(Fazenda Santana) não somente apresentava problemas de histórico dominial, como 

tinha origens no governo Lupion. A origem sociocultural dos acampados/assentados 

é marcada por meeiros, posseiros, arrendatários, brasiguaios, boias-frias e filhos de 

mini e pequenos proprietários rurais que vivenciaram as transformações que a 

modernização da agricultura produziu no campo, com a expulsão, a miséria do 

assalariamento e a precariedade dos boias-frias e brasiguaios. Essa geração que 

nasceu na roça, percebe que o acesso à terra pela compra, nas condições de vida 

que possuem, praticamente, é impossível e as novas fronteiras agrícolas têm novo 

dinamismo e estão em regiões longínquas e em ambientes diferentes. Por outro 

lado, percebem que as formas de assalariamento negam-lhes, e aos seus filhos, um 

futuro na roça, exceto o enriquecimento do padrão. A migração para as cidades 

indicam a marginalização e a pobreza, além da disciplina do emprego ou do 

desemprego e informalidade. A luta pela reforma agrária vem a ser uma afirmação 

do seu modo de ser e de viver na terra, o que representa uma resistência às formas 

de uso capitalista da terra e da propriedade. Paradoxalmente, a conquista da terra, 

Imagem 3: Monumento Oficial 

do Cinquentenário da Revolta 
dos Posseiros, construído na 
Avenida Central da cidade de 
Francisco Beltrão, defronte a 
Praça Central da cidade. 

Imagem 4: Logotipo Oficial do 

Cinquentenário da Revolta 
dos Posseiros, do município 
de Francisco Beltrão. 



através do direito à posse (sem serem posseiros) de um lote rural, com o 

parcelamento de um latifúndio, representa liberdade de trabalho e vida. 
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Resumo: 
Essa proposta destaca atividades do Projeto de Extensão “Produzindo Memórias e 
Histórias” (2011/2012), vinculado ao Programa UNATI da UNIOESTE/Campus de 
Marechal Cândido Rondon-PR. O interesse é discutir as interpretações produzidas 
socialmente sobre as relações firmadas por distintos trabalhadores nos últimos 50 
anos, envolvendo a movimentação social desses sujeitos, vinculando-a a questões 
de moradia, trabalho, saúde etc. Ao dialogar com esse suposto, a análise de 
matérias de jornais, programas de rádio, processos crimes e trabalhistas, entrevistas 
dentre outros, incentivou o debate sobre a produção social de memórias e os 
sentidos expressos nessas formulações sobre o processo histórico e práticas do 
presente. A reflexão sobre a condição de classe que permeia as relações de 
trabalhadores em nossa sociedade colocou em foco decisões, urgências, conflitos e 
contradições de um processo que, em perspectiva, polemiza o modo como 
percebemos essa dinâmica enquanto experiência social. Essa abordagem acredita 
que nossa “visão de mundo” aponta não só impressões sobre o vivido, mas também 
o que se esperava (e se espera) viver envelhecendo nesta sociedade. 
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 Ao propor tal projeto vislumbramos que o campo da história permitisse 

constituir um diálogo profícuo entre teoria acadêmica e prática social. Acreditamos 
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que o processo histórico que perpassou o século XX e o marca o início do século 

XXI contribui significativamente para a problematização da dinâmica de relações e 

proposições de valores na sociedade contemporânea. Ao ter esse pressuposto de 

análise, o projeto em questão se sustenta com a intenção de integrar interesses da 

comunidade com o trabalho investigativo e reflexivo da academia, onde a relação 

teoria-evidência-realidade contribua efetivamente para a transformação das relações 

sociais, pautando questões pertinentes aos sujeitos envolvidos no Programa UNATI, 

propondo atualizar um entendimento que se promovia na década de 1980, que 

identificava como relevante “pensar a história como experiência humana – que é de 

classe e de luta, portanto vivida a partir de necessidades, interesses e com 

antagonismos – e situá-la como um campo de possibilidades em que várias 

propostas estão em jogo” (VIEIRA et al., 1989, p. 37) 

Nesse sentido, a percepção desse campo de forças sociais e o debate sobre 

a vivência de desigualdades faz parte do compromisso desse projeto, acreditamos 

que os participantes das oficinas, que enfrentam o processo de envelhecimento, têm 

muito a dizer sobre as práticas de desigualdade experimentadas socialmente nos 

últimos 50 anos. Avaliamos que eles perceberam e vivenciaram tensões envolvendo 

diferentes dimensões de suas vidas, que promoveram interesses e mudanças de 

expectativas e necessidades, assim como lidaram com práticas de outros sujeitos 

que compuseram esse universo de relações. Essas experiências são entendidas a 

partir do vivido, percebido e compartilhado, expressando posicionamentos e 

confrontações nas relações de poder, contribuindo significativamente para 

formularmos entendimentos sobre o processo histórico, como compreensões 

provisórias e dinâmicas, mas também demarcadoras de intervenções no social 

(FONTANA, 2004). 

Nesse bojo, a produção de memórias não aparece como o “recuperar o 

passado” na ambivalência individual ou coletiva, ela é percebida como um processo 

interpretativo e, neste caso, problematizado a partir da atuação e relações firmadas 

pelos trabalhadores. O rememorar não é isolado, trazendo um conjunto de relações 

que perpassam a trajetória dos sujeitos analisados e dos participantes das oficinas. 

Desse modo, lidar com a produção social de memórias é reconhecer o campo de 

forças em que elas são formuladas e ganham visibilidade, identificando o que 

expressam ao destacarem certos sentidos sobre o vivido e o que se espera viver.  



Com essa prerrogativa podemos dizer que o trabalho realizado na oficina de 

análise de entrevista permitiu não só o mero manuseio e coleta de informações 

sobre um indivíduo, mas perceber a forma e o conteúdo, e como esses sujeitos 

dialogavam com o modo de trabalhar, morar e decidir alterações sobre a criação de 

filhos, cuidados com a saúde, estudos etc. Esse conjunto de ações aponta pressões, 

limites e protagonismos desses trabalhadores ao lidarem com seus interesses e 

valores. 

A entrevista, produzida em uma relação dialógica entre entrevistado e 

entrevistador, propõe um campo de identificações e tensões para que a mesma 

aconteça e traga, em seu conjunto, elementos que permitam analisar a sociedade da 

qual fazemos parte. Por isso, sua relevância nesse projeto, por indicar questões 

costumeiras em um processo contraditório, onde as marcas do tempo na vida se 

forjam em uma lógica própria, com divisões e aproximações de práticas em tempos 

diversos. 

 
nenhuma pessoa que concorde em responder a uma entrevista,, 
aceita reduzir sua própria vida a um conjunto de fatos que possam 
estar á disposição da filosofia de outros [...]. Pois, não só a filosofia 
vai implícita nos fatos, mas a motivação para narrar consiste 
precisamente em expressar o significado da experiência através dos 
fatos: recordar e contar já é interpretar. (PORTELLI, 1996, p. 60) 
 

 Como Portelli enfatiza o processo de produção de memórias traduz 

interpretações sobre as experiências historicamente constituídas e traz um diálogo 

intenso com o presente, indicando que o entrevistado baliza sua narrativa e o modo 

como narra nos seus valores e vivência atual, como também na relação que 

construiu com o pesquisador. A partir de entrevista produzida por Santos1 o debate 

nas oficinas sobre essa questão indicou como o “ato interpretativo” (KHOURY, 2001) 

sugere questões comuns a um universo de trabalhadores, bem como provoca 

distinções ao recompor práticas e valores que problematizam o lugar social e 

explicações muitas vezes naturalizadas sobre determinadas atuações e momentos 

históricos.  

Ao realizarmos esse debate, formulações vinculadas às noções de migrantes, 

relação campo e cidade, relações entre trabalho e aposentadoria e condição de 

classe, isto é, modos de morar e trabalhar, práticas de sociabilidade, acesso à 

                                                 
1
 A entrevista foi realizada pelo pesquisador ministrante do projeto, Carlos Meneses de Sousa Santos com Francisco, durante a 

preparação das atividades do UNATI.  



escolarização e atendimento médicos foram eixos de aprofundamento que foram 

pautados entre os participantes. Nessa proposta de atividade, ora se reconheciam 

na trajetória do entrevistado, ora confrontavam seus valores e encaminhamentos em 

determinadas relações.  

O trato desse material foi importante para avaliarmos o processo de 

construção de explicações históricas e como “certas” memórias são recorrentes e se 

confrontam na produção do conhecimento histórico, não só em narrativas 

construídas nas entrevistas, mas em matérias de Jornais2, Autos Processuais3, 

Programas de Rádio4, Relatórios da Assistência Social5 dentre outros materiais 

utilizados para os debates nas oficinas. Ao trabalhar com cada uma dessas 

documentações, o interesse era indicar o modo como são produzidas, os interesses 

envolvidos e a pertinência de problematizar a interpretação expressa nas mesmas e 

como influem nas relações do presente, sugerindo que eram capazes de analisar e 

confrontar perspectivas a partir de suas trajetórias. 

O trabalho com a imprensa teve o intuito de discutir a constituição de acervos 

e uma dada noção de memória, como também as práticas expressas nesses 

noticiários (do jornal impresso e do programa jornalístico da rádio). Essa discussão 

se fez propondo apresentar a dinâmica em que se promove o viver na cidade ao 

longo do tempo – retomando as explicações do pioneirismo e preocupações com os 

que chegavam e moravam na rua ou ainda, notícias que apontavam em que 

condições trabalhadores empobrecidos viviam em Marechal Cândido Rondon nas 

décadas de 1960 e 1970, relacionando tais posicionamentos e avaliando como eram 

retiradas do conjunto de trajetórias significativas para compor o quadro de 

formadores da cidade em separado dos que eram enquadrados enquanto 

“problemas da cidade”. 

Esse trabalho permitiu confrontar as produções jornalísticas com a 

experiência dos participantes que também vivem e viveram na cidade e lidaram, 

direta ou indiretamente, com o convívio com a produção do rádio e do jornal, além 

de reconhecer no seu caminho diferentes possibilidades de chegar na cidade em 

                                                 
2
 Para esse projeto utilizamos especificamente matérias do Jornal O Presente, de Marechal Cândido Rondon, disponível no 

acervo que se encontra no CEPEDAL/UNIOESTE.  
3
 Os Processos Trabalhistas foram pesquisados no acervo que se encontra no CEPEDAL/UNIOESTE, em Marechal Cândido 

Rondon e os Processos Crimes foram pesquisados no acervo que se encontra no NDP/UNIOESTE, em Toledo. 
4
 O programa jornalístico, Frente Ampla de Notícias, produzido pela emissora de rádio Difusora, de Marechal Cândido Rondon, 

foi pesquisado no acervo da própria emissora. 
5
 A pesquisa feita nos Relatórios de Acompanhamento da Assistência Social (serviços de acompanhamento familiar, 

assessoria ao Conselho Tutelar, fornecimento de cestas básicas, encaminhamentos para postos de trabalho, 
acompanhamento de programas como o Bolsa Família, PETI, Terceira Idade, gravidez na adolescência etc.) foi realizada nas 
dependências do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, de Marechal Cândido Rondon. 



busca de uma vida melhor, avaliando solidariedades, restrições, práticas de 

violência e relações de trabalho desiguais como traços recorrentes da dinâmica 

social.  

 O ponto de partida para essas análises foi Marechal Cândido Rondon-PR, 

reconhecendo a cidade que fazemos parte como eixo de articulação entre presente 

e passado e a reavaliação do caminho construído até o momento. Esse indicativo 

discute como se processou e se processa mudanças e permanências no morar, 

trabalhar, cuidar da família e da saúde, dentre outras questões que se colocaram no 

universo de possibilidades que possuíam para experimentar sua movimentação 

social. Com esse enfoque, pretendemos dar visibilidade à produção desse território 

social como algo dinâmico e marcado pelas contradições e luta de classes 

(FENELON, 1999). Essa postura tem como desafio historicizar práticas capitalistas 

que pressionam os trabalhadores a lidarem com condições desiguais ao partilharem 

a cidade, por isso enfocamos com destaque as relações envolvendo a moradia, a 

saúde, o trabalho, o lazer e a violência, pois são questões relevantes na constituição 

dos modos de vida e na forma como veem, atuam e fazem parte da cidade. 

 Os processos (trabalhistas e criminais) foram inseridos no projeto como 

possibilidade de tematizar questões nem sempre tranquilas de compor as análises 

do vivido, como mortes violentas, pendências judiciais e acidentes de trabalho. 

Essas questões continuam sendo associadas como “casos de polícia” que se voltam 

ao universo de relações dos trabalhadores, seja pelas condições de trabalho que se 

inserem e/ou são pressionados a vivenciar, seja pelos conflitos que tomam parte nas 

ruas, bares, em casa e no trabalho. Essas questões foram extremamente debatidas 

pelos participantes do projeto como preocupação com a família, antes os filhos, hoje 

com os netos. 

Ao final desse projeto enfatizamos com os participantes os limites e pressões 

que vivenciaram/vivenciam e que projetos e atuações estão dispostos a se envolver 

ou dar visibilidade a partir das questões que pontuamos ao longo desse período, que 

encaminhamentos produzirão para alterarem e confrontarem as perspectivas que 

muitas vezes apontam nessas desigualdades alguns espectros do envelhecimento, 

vendo esses sujeitos como entrave, incômodo e inúteis à dinâmica social capitalista, 

entrecruzando a ênfase de que estão fora dos espaços de produção, como também 

ausentes da condição provedor e planejador do futuro familiar. O interesse foi 

valorizar a prática social desses participantes, evidenciando-os como protagonistas 



de um tempo que não acabou. Desse modo, esperamos que a participação no 

projeto motive-os a permanecerem vinculados à Universidade e abram novas 

possibilidades de convívio e enfrentamento das questões que permeiam o seu 

cotidiano e o meio social em que estão inseridos.  

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

FENELON, Déa R. (Org.). Cidades. Pesquisa em História. v.1. São Paulo: Olho 
d'Água, 1999. 

FONTANA, Josep. A História dos Homens. Bauru-SP: EDUSC, 2004. 

KHOURY, Yara A. Narrativas orais na investigação da História Social. Projeto 
História. São Paulo, v. 22, p. 79-103, jun. 2001. 

ODORIZZI, Roseli. O Programa Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI da 
UNIOESTE/Campus de Toledo: construindo a inserção social do idoso. Anais 1º 
Simpósio Nacional de Educação, XX Semana da Pedagogia, UNIOESTE, Cascavel, 
novembro 2008. 

PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos. Narração, interpretação e significado 
nas memórias e nas fontes orais. Tempo. Rio de Janeiro: vol. 1, nº. 2, 1996. 

PRIMIERI, Ivanice S. UNATI e envelhecimento ativo: construindo a qualidade de 
vida na Terceira Idade. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Serviço 
Social) Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Univesidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Campus Toledo, 2008. 

VIEIRA Maria do Pilar et al. A Pesquisa em História. São Paulo: Ática, 1989. 

 

 

 

Contato: 

Sheille Soares de Freitas - sfsheille@gmail.com  

Fone: (45) 3254-0850/ (45) 9902-9162 

R. Pernambuco, 1777 (Colegiado de História/UNIOESTE), CEP 85960-000 

Marechal Cândido Rondon-PR 

 

mailto:sfsheille@gmail.com


 
UNATI – UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE NO CAMPUS DE 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON: UM PROGRAMA PARA A VIDA 
 

        Evandra Hein Mendes1 
Liamara Schwarz¹ 

Aline Cristina Dierings² 
Patrícia Backes²  

Paula Cristina Emmel² 
 

Área temática: Saúde 
 

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 

RESUMO: Nos dias atuais considera-se que 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. Considerando esses aspectos idealizou-se o programa 
UNATI, que orienta-se pelos princípios da educação não-formal, em que o 
sistema de ensino é aberto e oferece ao aluno uma ampla liberdade para 
escolher as atividades de ensino que vão ao encontro de 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 aulas de informática, aulas de atividades aquáticas, 
aulas de memórias e histórias individuais e encontros de reflexão e palestras 
sobre temas da atualidade e do cotidiano. A cada dia que passa observa-se 
maior envolvimento e satisfação dos participantes nas atividades do programa.  

 

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 



O desenvolvimento do ser humano acontece em diferentes fases 
características de acordo com o período da vida, geralmente compreendidas 
em infância, adolescência, fase adulta e velhice, essa última mais comumente 
nos dias atuais chamada de terceira idade.  

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.  

Contudo, 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. 
         Considerando esses aspectos idealizou-se o programa UNATI, que 
orienta-se pelos princípios da educação não-formal, em que o sistema de 
ensino é aberto e oferece ao aluno uma ampla liberdade para escolher as 
atividades de ensino que vão ao encontro de suas necessidades e anseios.  

A natureza das atividades não estará necessariamente voltada para a 
profissionalização, pois a UNATI priorizará oferecer às pessoas a possibilidade 
de desenvolver competências pessoais que ainda acreditam ser importantes 
para sua vida individual e em sociedade. 

As atividades do programa de extensão serão oferecidas 
prioritariamente às pessoas com idade igual ou superior a 55 anos. O 
número de vagas será definido a cada dois anos conforme a estrutura 
disponível no Campus de Marechal Cândido Rondon. Haverá ampla 
divulgação através da imprensa escrita, rádio e contatos telefônicos para 
ampliar as informações e possibilitar que a comunidade em geral seja 
informada. 

O processo de inscrição constará do preenchimento uma ficha de 
inscrição em que também deverá ser anexada uma foto e cópia da carteira de 
identidade. Da mesma forma a seleção dos participantes obedecerá a ordem 
de inscrição e o número de vagas. 

 Importante papel tem as oficinas temporárias e permanentes, que são  
optativas na organização curricular: atividades culturais, sócio-recreativas, 
esportivas, que reúnem alunos idosos conforme suas afinidades e interesses. 
As oficinas permanentes a serem ofertadas para  o projeto serão propostas 
pelo corpo docente da Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon, de 
acordo com sua área de atuação e interesse pessoal em consonância com a 
temática do programa. Quanto às oficinas temporárias, são de curta duração e 
surgem no decorrer das atividades  através da sugestão dos alunos idosos.  

 Em relação às visitas técnicas na comunidade objetiva-se mostrar ao 
idoso alguns órgãos prestadores de serviços que o município de Marechal 
Cândido Rondon oferece considerando que muitos deles são pioneiros. 

 Em relação à avaliação, o único critério formal consiste na presença, já 
que ao final do curso o aluno que atingir a freqüência mínima de 75% receberá 
um certificado de participação. A UNATI não é um curso superior, apenas, 
numa perspectiva interdisciplinar objetiva oportunizar o enriquecimento de 



conhecimentos as pessoas que atingiram a maturidade, facilitando seu acesso 
à universidade para que, pela educação continuada, permaneçam integradas e 
interagindo com a sociedade. 
 

 
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 não-
participantes efetivos. 
 
MÉTODOS:  
 
 No decorrer do ano de 2011, especificamente entre setembro e 
novembro quando iniciou-se o programa no campus de MCR, desenvolveu-se 
encontros semanais nas terças-feiras à tarde em que eram realizadas oficinas 
de reflexão, de informática e de Memórias e Histórias Individuais. Além disso, 
nas quartas e sextas-feiras desenvolveu-se a oficina de Atividades Aquáticas. 

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:  
  
 Analisando as características pessoais dos participantes do programa, 
identificou-se que a maioria era 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 recebe idosos do município de Marechal Cândido Rondon 
residentes na zona urbana, rural e distritos. 
 Percebe-se apesar do curto tempo de realização do projeto, os idosos 
tem demonstrado interesse em continuar a realizar as atividades e 
apresentaram através de depoimentos diversos pontos positivos da 
participação no programa, que possibilitou a todos experiências diferentes que 
contribuíram para desenvolver mais segurança e auto-estima, assim como a 
integração e união entre os integrantes. 
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UNATI-FOZ: EM BUSCA DAS CARACTERÍSTICAS DO ENVELHECIMENTO. 

 

Autor(es): Marcos Augusto Moraes Arcoverde1; Rodrigo Antonio dos Santos 

Bertuol2.  

 

Área temática: Educação.  

 

Modalidade de apresentação: comunicação oral.  

 

Resumo  

Devido o crescimento da população idosa no Brasil vários seguimentos da 

sociedade são evocados a responderem a demanda exigida pelas 

necessidades desse grupo. Neste contexto, a UNATI-Foz pretende desenvolver 

atividades voltadas para idosos residentes em Foz do Iguaçu e região. O 

objetivo deste trabalho é relatar o levantamento de dados da população idosa 

da cidade de Foz do Iguaçu. A finalidade dele é ter conhecimento das 

características da população idosa que reside na cidade, e com isso propor 

projetos e ações que de fato tragam benefícios à população que envelhece. 

Essa atividade ocorre por meio de um questionário direcionado aos idosos. 

Esses dados ainda estão em coleta e análise. No momento está ocorrendo 

contato com o Ministério de Saúde do Paraguai para realizar parceria quanto a 

análise e capacitação de cuidadores leigos/familiares. 

 

Palavras-chave: Idoso; Educação; Qualidade de vida.  
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Introdução.  

 

O aumento gradativo da expectativa de vida somada ao crescimento da 

população idosa, os grandes avanços da tecnologia, a facilidade para obter 

informações e os vários programas sociais desenvolvidos, vem garantindo aos 

nossos idosos, uma melhor qualidade de vida principalmente no que diz 

respeito a área da saúde. 

A definição de saúde segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

diz que saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim, um completo 

bem-estar físico, mental e social (OMS, 2001). E em consenso, alguns autores 

propõe qualidade de vida como “a percepção de um individuo em sua situação 

na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais vive, e em 

relação aos objetivos, expectativas, valores e interesses” (ROCHA-

BARTHOLO, 2010; FLECK, 1999). 

A OMS classifica como idosos as pessoas com mais de 65 anos de 

idades em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade países em 

desenvolvimento. No Brasil, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 à 14 anos 

existiam 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Estima-se que em 2050, o quadro 

mudará e para cada 100 crianças de 0 à 14 anos existirão 172,7 idosos. Além 

da expectativa de vida, que atualmente está calculada em 72,7 anos, chegará 

ao patamar de 81,29 anos em 2050 (IBGE, 2008). 

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), regulador dos direitos 

assegurados às pessoas com idade de 60 anos ou mais no Brasil, estabelece 

em seu Art. 20 que “o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, 

diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar 

condição de idade” e que fica a cargo do poder público (Art. 21) criar 

“oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, 

metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados” 

(BRASIL, 2003).  

Com o crescimento continuo desta faixa etária e sabendo das condições 

especiais em que se encontram, vem sendo reconhecido que não basta 

apenas informar o idoso, mas garantir a absorção das informações através da 

reflexão e do debate crítico. Atualmente as universidades são as instituições 



que apresentam a estrutura e os meios mais adequados para suprir essas 

necessidades educacionais (ROCHA-BARTHOLO, 2010).  

Através do levantamento de dados e incentivando programas voltados 

para o tema, pode-se criar práticas educativas enfatizando o diálogo efetivo 

com os idosos valorizando a forma individualizada de como cada pessoa lida 

ou identifica o conceito saúde/doença em sua vida, considerando suas 

dificuldades enfrentadas no cotidiano e buscando modificar o atual contexto de 

exclusão social. Abrindo-se uma interação respeitosa entre o saber técnico-

cientifico e a cultura popular, reforçando o compromisso ético da universidade 

com o desenvolvimento humano contribuindo para a transformação do 

autoconceito sobre a velhice, gerando mudanças nas qualidades de vida do 

idoso, tanto para o individuo quanto para a sociedade. 

 

Objetivos.  

 

 Como parte integrante das atividades da Unati-Foz (Universidade Aberta 

para a Terceira Idade, campus de Foz do Iguaçu) o objetivo deste trabalho é 

relatar o levantamento de dados da população idosa da cidade de Foz do 

Iguaçu.  

O objetivo secundário dessa atividade é ter o conhecimento das 

características da população idosa que reside na cidade com a finalidade de 

propor projetos e ações que de fato tragam benefícios á população que 

envelhece.  

 

Métodos.  

 

O levantamento de dados faz parte das atividades propostas pelo 

programa de Extensão Unati, no Campus de Foz do Iguaçu (Unati-Foz). Essa 

atividade é realizada por meio de uma ficha (questionário) que é preenchida 

por acadêmicos do curso de Enfermagem. 

O questionário está sendo aplicado a idosos ou aos seus cuidadores 

moradores de Foz do Iguaçu. 

Os questionários são aplicados nos domicílios, centros de convivência, 

unidades básicas de saúde e na própria Universidade, respeitando a 



voluntariedade e a aceitação em participar. Antes da aplicação do questionário, 

os participantes são informados os sobre objetivos da pesquisa e explicado o 

seu procedimento, e só será aplicado após a assinatura do TCLE no idioma 

oficial do país onde o procedimento será realizado. Caso existam idosos que 

não saibam assinar, mas que aceitem participar, é providenciado material para 

que seja registrado a digital do TCLE. Os cuidadores são questionados em 

caso do idoso não poder responder o questionário e os cuidadores aceitarem a 

participação como responsáveis do idoso. 

O questionário é composto por questões que dão informações acerca 

de: idade, sexo, estado civil, com quem reside, características da residência, 

formas de acesso a telecomunicação, renda, trabalho, atividades de lazer, 

acesso a serviços de saúde, características da saúde, hábitos de vida e 

algumas necessidades especiais. 

 

Discussão e Resultados.  

 

 Até o presente momento foram realizadas 316 entrevistas de idosos 

residentes em Foz do Iguaçu. 

 Estes dados ainda serão analisados e servirão de apoio para programar 

novas atividades na Unati-Foz, bem como para dirigir os gestores no município 

quanto as verdadeiras necessidades dos idosos. 

 Um dos resultados secundários desse projeto são as parcerias. Pelo fato 

de Foz do Iguaçu ser município de tríplice fronteira possibilita o contato com 

outras realidades e parcerias. Uma possibilidade que surgiu com o diálogo com 

representantes do Ministério da Saúde do Paraguai foi a utilização do mesmo 

instrumento para atividades em seu país e na sequencia discutiremos um 

modelo de um projeto conjunto para cuidadores leigos/familiares de idosos. 

 

Conclusões.  

 

 É importante conhecer as características e necessidades da população 

para poder atuar junto a ela. Essa atividade possibilita justamente dar subsídios 

para que isso ocorra de fato e que a Unioeste consigo, com maior propriedade 

atender as demandas na população idosa. 
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RESUMO 
 
O projeto O Estatuto da Criança e do Adolescente na Escola I e II, desenvolvido nas 
escolas municipais de Marechal Cândido Rondon, pela equipe pedagógica do Núcleo de 
Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude – NEDDIJ tem o objetivo de 
divulgar e esclarecer os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes, 
possibilitando a compreensão de seus direitos e deveres como cidadãos, filhos, alunos, 
livres de qualquer agressão ou injustiça. Por meio de palestras e atividades lúdicas, 
abordou-se o tema violência, praticado contra e pela criança, levando em conta o contexto 
histórico, social, cultural e educacional das escolas visitadas. Também foram abordados 
temas relativos à função da família e da escola na educação destes alunos, bem como 
sobre os conceitos adotados entre indisciplina e ato infracional. Durante o ano de 2009, o 
projeto foi elaborado na Escola A, atendendo um total de 96 alunos com idade entre 06 a 
12 anos, cursando do segundo ao quarto ano, e no ano de 2010 os questionários foram 
reaplicados, com cerca de 80% dos alunos atendidos pelo projeto em 2009, com o intuito 
de verificar os resultados obtidos nos gráficos anteriores. Já no ano de 2011, o projeto foi 
aplicado na Escola B, com um total de 43 alunos, sendo de turmas de segundo e quarto 
ano. As atividades foram divididas em quatro encontros. No primeiro encontro, realizou-se 
uma conversa com a professora da sala, a fim de explicar o projeto, aplicar o questionário 
e observar a turma. No segundo, apresentar e explicar os direitos e deveres das crianças 
e adolescentes, dividir a sala em grupos e jogar com os alunos o jogo da trilha, quebra-
cabeça, jogo de encaixe, entre outros. No terceiro, aplicar os questionários aos alunos 
para saber qual seu entendimento sobre o ECA, com base nas explicações dos slides e 
dos jogos. No quarto encontro, confeccionar os jogos com os alunos. No ano de 2012, o 
projeto está sendo aplicado em mais 8 escolas, num total de 17 turmas do segundo ao 
quinto anos. Com base nos resultados obtidos nas entrevistas, nota-se que a maioria dos 
alunos compreende o conceito de violência, bem como os direitos e os deveres indicados 
no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Formas de contato: Terezinha Corrêa Lindino: E-mail: telindino@yahoo.com.br, Fone: (45) 

9988-0091. Alessandra Venâncio Justino: E-mail: alle_allezynha@hotmail.com, Fones: 

(45) 3284-7854, 8407-8619. 
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RESUMO: A Anatomia Humana é a ciência que estuda a constituição, o desenvolvimento e a 
estrutura biológica humana, esta permite a descoberta do funcionamento das várias partes 
do corpo. A utilização das visitas no Laboratório de Anatomia Humana tem sido um papel 
importante no aprendizado complementar dos estudantes da Área de Saúde. Este projeto 
teve como objetivos: esclarecer a população-alvo atendida sobre: origem, respeito, coleta, 
preparo, manutenção do material cadavérico, forma e funcionamento dos órgãos que 
constituem o corpo humano; integralizar a UNIOESTE com as escolas de ensino 
fundamental e médio e auxiliar na formação dos acadêmicos. Para a apresentação das 
visitas foi organizado uma exposição com maquetes de gesso do corpo humano, peças 
anatômicas isoladas, esqueleto articulado e desarticulado. Durante a realização do projeto 
estiveram envolvidos alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Fisioterapia, 
Farmácia, Medicina e Odontologia da UNIOESTE, Campus de Cascavel. Essas visitas 
contribuíram para o aprendizado não só do visitante, mas também de todos que participaram 
como coordenador, técnicos, acadêmicos e o professor que acompanha os visitantes. Para o 
acadêmico o atendimento dessas visitas é um processo extremamente satisfatório, pois 



nesse momento ele troca idéias diferentes com cada grupo participante da visita e aprimora 
os conhecimentos adquiridos. As ações deste proporcionaram aos alunos envolvidos, o 
conhecimento de suas próprias potencialidades, imprescindível para o desenvolvimento 
pessoal e profissional. Além disso, este tipo de atividade possibilita intensa interação entre os 
alunos, e entre estes e o professor em um ambiente informal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Visitas, Laboratório, Anatomia Humana 
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RESUMO 
O presente trabalho relata as ações executadas pelo Projeto Ações socioambientais 
e formação em educação ambiental e sustentabilidade com jovens do Projeto Florir 
Toledo, executado nos anos de 2010 e 2011, com recursos do Programa das 
Nações Unidas (PNUD), parceria da Caixa Econômica Federal, sob a coordenação 
da Fundação Universitária de Toledo (Funiversitária), responsabilidade técnica de 
coordenação de docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 
UNIOESTE vinculadas ao Programa de Extensão/SEIPAS, docente da Pontifícia 
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Universidade Católica de Toledo (PUC/Toledo) e de técnico da Empresa 
Paranaense de Extensão Rural (EMATER/Escritório de Toledo). O projeto teve por 
objetivo oportunizar e capacitar os jovens adolescentes do Projeto Florir Toledo para 
participação ativa na defesa dos diretos fundamentais, de proteção do meio 
ambiente e do desenvolvimento local sustentável. Dentre as atividades 
desenvolvidas, com média de 25 jovens por atividades, e expressiva participação 
ativa e propositiva dos jovens estão as oficinas de educação ambiental e os cursos 
profissionalizantes de curta duração desenvolvidos no ano de 2011.    
Palavras-chave: Jovens adolescentes, formação em educação ambiental, Projeto 

Florir Toledo.  

 
 
INTRODUÇÃO 
 

           O Projeto Florir Toledo, vinculado à Secretaria de Assistência Social, do 

Município de Toledo, foi criado no ano de 2006 para atender jovens adolescentes 

entre quinze e dezoito anos, oriundos de medidas sócio educativas, em situação de 

vulnerabilidade social e exclusão social. Com foco centrado na defesa e promoção 

dos direitos e cidadania das crianças e dos jovens, e no incentivo ao protagonismo 

juvenil, e objetiva através das oficinas temáticas e atividades correlatas, dar 

condições reais de promoção do desenvolvimento pessoal e social para que os 

jovens possam participar crítica e ativamente de ações socioambientais e formação 

em educação ambiental e sustentabilidade. Estimulando as atitudes que extrapolam 

o âmbito de seus interesses individuais e familiares, passando para ações de 

interesses coletivos e comunitários e que resultem favoravelmente em impactos para 

a promoção do desenvolvimento sustentável e transformação social da realidade em 

que estão inseridos. Os jovens adolescentes que participam regularmente das 

atividades do projeto são oriundos de diversos bairros da cidade de Toledo, e 

recebem mensalmente uma bolsa auxílio no valor de R$100,00 (cem reais), e 

freqüentam o projeto social em horário de contraturno escolar, com carga horária 

semanal de 20 (vinte) horas semanais.  

          Com o fortalecimento gradual das atividades executadas pelo Projeto Florir 

Toledo, desde 2006 e das parcerias firmadas com instituições universitárias e 

Ministério Público, dentre outras iniciativas, tem-se trabalhado no sentido de criar e 

consolidar, ações socioambientais e formação em educação ambiental e 

sustentabilidade envolvendo todos os jovens do Projeto Florir Toledo e demais 

interessados. Além de se ter em todos os momento primado pela criação de novos 



 

espaços interativos e alternativos para que os jovens adolescentes envolvidos em 

projetos educativos, sociais e culturais municipais, em contraturno escolar, 

despertem cada vez mais o “gosto”, a “inquietação”, a “curiosidade” e a “crítica” por 

temas de ciência, tecnologia, cultura, artes, filosofia, ética, meio ambiente, direitos 

fundamentais, cidadania e protagonismo juvenil, família, sociabilidade, relações de 

trabalho e produção, desenvolvimento e sustentabilidade, dentre outros. 

As ações socioambientais e oficinas temáticas e de iniciação a 

profissionalização dos jovens, planejadas e executadas nos anos de 2010 e 2011,  

que subsidiaram a proposta enviado ao PNUD em 2010, sob coordenação da 

FUNIVERSITÁRIA, tendo como gestor financeiro a Caixa Econômica Federal, 

priorizou nas oficinas de educação ambiental temas vinculados em especial aos 

Documentos: Agenda 21 Global; as Metas do Milênio (ONU); Deliberações das 

Conferências Nacionais de Meio Ambiente e Infanto-Juvenis; Políticas Nacionais do 

Meio Ambiente e de Educação Ambiental; Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Política Nacional da Juventude;  Carta da Terra; Programa Nacional de Juventude e 

Meio Ambiente; Declaração Universal dos Direitos Humanos; dentre outros 

referenciais técnicos e legais de embasamento teórico e metodológico. A 

importância dessas discussões se traduzem em desafios às práticas cotidianas no 

planejamento das políticas ambientais e em oportunidades de diálogos e ações reais 

com as comunidades, dentre elas, da juventude através de Oficinas de Educação 

Ambiental e de iniciação a profissionalização. O envolvimento ativo dos 

adolescentes e/ou jovens com a temática juventude, cidadania, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável pode levá-los a uma maior aproximação com a tomada 

de decisões e atitudes diferenciadas em prol da proteção do meio ambiente em que 

vivem, e a visão crítica-construtiva do processo de desenvolvimento que desejam 

para suas necessidades fundamentais (sociais, culturais, produtivas, tecnológicas, 

ambientais).  

Neste contexto considera-se que, nas últimas décadas, o mundo sofreu 

processos mais acelerados de transformações do modo de vida das populações, na 

defesa de seus direitos e de modos produtivos econômicos e de organizações 

diferenciadas das sociedades.  

            Essas questões estão presentes no propósito das ações socioambientais e 

formação em educação ambiental e sustentabilidade com os jovens do Projeto Florir 



 

Toledo. Pois, os “jovens de hoje vivem o momento histórico no qual a tensão 

local/global se manifesta de maneira contundente”. (Brasil, 2006, p.7) 

           Assim sendo os recursos utilizados no desenvolvimento do projeto, 

possibilitam criar e fortalecer espaços plurais de aprendizagem teórico-prático, 

inovadores e alternativos aos jovens, com compromisso ético centrado na promoção 

do desenvolvimento pessoal e social. 

 

OBJETIVOS 

  

 Oportunizar e capacitar os jovens adolescentes do Projeto Florir Toledo para 

a participação ativa na defesa dos direitos fundamentais, de proteção do meio 

ambiente e do desenvolvimento local sustentável. 

 Desenvolver ações socioambientais e de formação em educação ambiental e 

sustentabilidade na área dos direitos fundamentais, de proteção do meio 

ambiente, iniciação profissionalizante e de promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

 Implantar uma estufa para realização de atividades práticas de manejo e 

cultivo de mudas de flores, frutas, hortaliças e árvores; 

 Implementar oficinas e cursos de curta duração, com caráter pedagógico, 

objetivando a qualificação do processo educacional  e de iniciação 

profissional; 

 

MÉTODOLOGIA 

           As ações socioambientais e de formação dos jovens do Projeto Florir Toledo 

foram executadas semanalmente através de oficinas temáticas, cursos, visitas e 

atividades interativas afins, planejadas, decididas e avaliadas conjuntamente pela 

equipe técnica e participantes do Projeto Florir Toledo. Para a sua execução foram 

utilizados recursos didático-pedagógicos e materiais adequados a melhor exposição 

das atividades e do processo de aprendizagem, cuidado de prevenção e exposição 

dos participantes a condições seguras e de não riscos e desconfortos pessoais. 

Mediadas com exposição de temas, estudos dirigidos, debates, visitas, atividades 

práticas de manejo e cultivo de mudas de flores e outras formas metodológicas 

apropriadas para a aprendizagem dos conteúdos e motivação de participação ativa 

dos participantes. As oficinas e cursos de Educação Ambiental e iniciação 



 

profissional envolveram o tema: juventude, direitos fundamentais, cidadania e meio 

ambiente, manejo e cultivo de mudas de flores, frutas, árvores e hortaliças. Os 

seguintes cursos foram ministrados nos períodos matutino e vespertino com os 

parceiros do projeto, dentre eles, docentes da PUC/Campus de Toledo, da 

EMATER/Escritório de Toledo, Prefeitura Municipal de Toledo, profissionais 

contratados e empresários locais: curso de paisagismo, curso de arranjos florais, 

curso sobre praga e animais peçonhentos, curso sobre propagação de mudas por 

sementes, curso sobre propagação de mudas, curso sobre botânica básica, dentre 

outras atividades que se somaram a iniciativa do projeto. As oficinas de educação 

ambiental atingiram um total de 62 horas e os cursos ministrados tiveram uma média 

de 16 a 20 horas cada um. Totalizou-se a participação de 74 jovens, 1 com 

deficiência, 50 famílias, e renda média entre R$ 800, 00 a R$ 1.500,00.    

     

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Dentre os resultados alcançados, inicialmente identificados com os Objetivos 

do Milênio no Projeto enviado ao PNUD e aprovado com recursos no valor de R$ 

23.000,00 estão os compromissos conjuntos da equipe técnica executora deste 

projeto conjuntamente com o objetivo do Projeto Florir Toledo, sob responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Toledo, Paraná: erradicação da fome 

e extrema pobreza; promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; 

garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o 

desenvolvimento. Nesse sentido avalia-se que dentre outros resultados certamente 

desencadeados estão: o grau positivo de aceitação, envolvimento no planejamento e 

participação ativa, crítica e propositiva dos jovens nas diversas atividades 

executadas; a inserção de jovens no mercado de trabalho; o fortalecimento de 

parcerias universitárias (PUC/Toledo e UNIOESTE/Toledo) e de outros parceiros 

(EMATER; IDR; empresas locais) em atividades executadas no Projeto Florir Toledo; 

a continuidade do projeto de Extensão coordenado pela Sala de Estudos e 

Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – SEIPAS em 2012 no 

projeto Florir Toledo.     

 

CONCLUSÕES 

 



 

            A continuidade do projeto social está associada à participação contínua das 

Universidades e de seus acadêmicos, docentes e técnicos administrativos que 

através de seus cursos e intervenções institucionais tem fortalecido as ações de 

extensão universitária, interinstitucional e interdisciplinar. Destaca-se nesse sentido, 

a experiência formativa priorizada no Curso de Serviço Social da Unioeste, campus 

de Toledo, com o envolvimento dos alunos bolsistas do Programa de Educação 

Tutorial – PET/Serviço Social, integrado com outros acadêmicos extensionistas e de 

outros áreas formativas (dentre elas, Química, Filosofia, Engenharia de Pesca, 

Engenharia Química) que se envolvem em ações socioambientais com a juventude 

e com temas voltados ao Meio Ambiente e Uso Sustentável dos Recursos Naturais. 

Em especial, resgatando-se projetos extensionistas já desenvolvidos pelo Curso de 

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, junto ao Projeto Florir Toledo desde 2007. 

            O projeto Florir Toledo, coordenado pela Secretaria de Assistência Social de 

Toledo tem consolidado desde 2006 através das parcerias estabelecidas o seu 

projeto de constituição. Porém avanços são necessários e bem vindos ao enorme 

desafio de estabelecer-se cada vez mais o envolvimento da juventude com as 

questões socioambientais e com processos de transformação dos modelos ainda 

dominantes e insustentáveis de políticas e práticas de desenvolvimento com objetivo 

de erradicarmos a fome e a pobreza, garantir a sustentabilidade ambiental e 

estabelecer uma parceira mundial para o desenvolvimento.   
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 ANALISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DA NECESSIDADE DE 

CALCÁRIO EM UMA ÁREA DE AGRICULTURA DE PRACISÃO COM 
CULTIVO DA SOJA NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ  

 
Jeferson L. Girardello¹ Miguel Angel Uribe Opazo² 

 
 
Área – 05: Meio Ambiente 
Pôster 
PALAVRAS-CHAVE: Aplicação localizada; Geoestatística; Krigagem. 
 
RESUMO:  
A aplicação de fertilizantes e correção da acidez do solo são fatores 
importantes na manutenção dos níveis altos da produtividade da soja. Com 
relação à correção da acidez, as maiorias dos agricultores utilizam valores 
médios da área para o cálculo da necessidade de calcário. Desse modo 
justifica-se o uso da técnica de agricultura de precisão que visa dividir áreas em 
subáreas e realizar uma aplicação localizada, que objetive evitar aplicações em 
excesso e/ou deficiência em algumas áreas. Objetivos: Buscou-se estudar a 
variabilidade espacial da necessidade de calcário, obtendo-se a estrutura de 
dependência espacial, por meio de krigagem em uma área comercial agrícola 
de 167,35 hectares na região de Cascavel - PR, Brasil, por meio dos métodos 
geoestatísticos. Metodologia: Foram coletados 102 elementos amostrais 
georreferenciados e realizado a partir destas estimativas das quantidades de 
calcário necessário a ser aplicado, assim como uma analise de custos. 
Utilizaram-se ainda técnicas de influencia local a fim de detectar a existência de 
pontos influentes. A partir destes construíram-se mapas de aplicação com e 
sem os pontos influentes, compararam-se os mapas temáticos por meio de 
medidas de acurácia obtidas da matriz de erros e de confusão.  Conclusão: 
Por meio da aplicação localizada em função dos mapas temáticos construídos 
da necessidade de calcário, conclui-se que através da técnica de agricultura de 
precisão a produção agrícola passa a ser mais rentável, pois diminui a 
quantidade de calcário a ser aplicada em área. Foi possível ainda observar que 
não é apenas a quantidade de calcário aplicado em uma área, mas a sua 
distribuição espacial que determinam o máximo do potencial produtivo. Além 
disso, a agricultura de precisão visa gerar benefícios ambientais, contribuindo 
com a sustentabilidade, visto que a aplicação em excesso de calcário induz a 
lixiviação de nutrientes. 



 
ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL DO TEOR DE CARBONO NUMA 

ÁREA EXPERIMENTAL. 
 

Fernanda Nenevê1, Luciana Pagliosa Carvalho Guedes2, Miguel Angel Uribe-
Opazo3 

  
Área temática: 05 – Meio Ambiente 

Pôster 
 
PALAVRAS CHAVES: Geoestatística, anisotropia, krigagem. 
 
RESUMO: Com o avanço da agricultura e de novas tecnologias, desenvolveu-
se a agricultura de precisão, que busca a maior eficiência na utilização dos 
fatores de produção agrícola, por meio da aplicação da quantidade necessária 
e local adequado de insumos necessários à produção agrícola, trazendo 
melhores resultados econômicos para o setor e uma redução de impactos 
ambientais. Desta forma, se for possível conhecer a variabilidade das 
propriedades químicas do solo, pode-se obter zonas de manejos e aplicar 
localizadamente os insumos, evitando desperdícios. Este trabalho tem por 
objetivo descrever a variabilidade espacial do teor de Carbono no solo, numa 
área experimental, na qual foi cultivada soja, usando os métodos 
geoestatísticos, permitindo obter um mapa temático e assim fazer uma melhor 
correção e aplicação de insumos. O conjunto de dados utilizados nesta 
pesquisa é proveniente de uma área experimental com 1,33 ha, onde o solo é 
classificado como Latossolo Bruno Distrófico de textura argilosa. Para a 
realização das análises  geoestatística foi utilizado o software livre R, com o 
qual foi realizado o ajuste de modelos teóricos aos semivariogramas 
experimentais para identificar e descrever a dependência espacial da variável 
na área sob estudo. Por meio dos semivariogramas direcionais foi possível 
identificar, para a referida variável, a presença de tendências direcionais 
(anisotropia), incorporando essa característica ao modelo espacial. Com o 
entendimento da Geoestatística desenvolveu-se a confecção de um mapa que 
nos permite saber onde estão as maiores e menores concentrações do 
Carbono na área em estudo. 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE TERRACEAMENTO DA MICROBACIA ALTO 

RIO SÃO JOÃO MUNICÍPIO DE MISSAL-PR 
 

Diandro Ricardo Barilli; Ricardo Zenatti; Eneas Jung; Cristiano da Silva 
 
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 
Pôster 
 
PALAVRAS CHAVE: Sistema de terracemanto; Cultivando Água Boa; 
Conservação do solo. 
 
RESUMO: O terraceamento é uma prática mecânica das mais antigas de 
combate à erosão, fundamentada na construção de terraços com o propósito 
de disciplinar o volume de escoamento das águas das chuvas. Esta prática 
deve ser utilizada juntamente com outras práticas conservacionistas, como o 
plantio direto e integração dos terraços com as estradas e propriedades 
vizinhas. Com vista na importância do sistema de terraceamento na 
conservação do solo e dos recursos hídricos a empresa Zenatti, Jung & Cia 
Ltda, através do convênio 0119/2009 firmado com Fundação Parque 
Tecnológico Itaipu-BR, realizou a avaliação, quantificação e qualificação das 
condições atuais do sistema de terraceamento da microbacia Alto Rio São 
João situada no município de Missal-PR, sendo este diagnóstico, uma ação 
integrante do Programa Cultivando Água Boa. A microbacia apresenta área de 
1.204 ha e esta situada na parte sul do município. Para a avaliação do sistema 
de terraceamento levou-se em consideração todas as condições locais 
apontadas no Informativo Técnico n° 18, 1993, EMATER-PR, tais como os 
grupos hidrológicos, declividade do terreno, uso e manejo do solo, culturas 
cultivadas. Realizou-se ainda a mensuração das seções e o espaçamento 
horizontal entre os terraços para verificar a necessidade de reforma de acordo 
com o Manual Técnico Operacional, v.2, Anexo 5, 2008, Programa Cultivando 
Água Boa Itaipu Binacional. Através deste diagnóstico, estimou-se a 
necessidade de construção de 44.742 m e reforma de 68.478m de terraços de 
base larga, e, construção de 2.378m e reforma de 4.326m de terraços de base 
estreita. É importanto ressaltar que o sistema de terraceamento deve ser 
estabelecido sem respeitar os limites das propriedades, ou seja, integrando 
todos os terraços. Com isso, espera-se que este trabalho possa fornecer 
informações suficientes para dar suporte ao planejamento e execução de 
intervenções do programa Cultivando Água Boa junto com município de Missal-
PR. 
 
FORMAS DE CONTATO: (45) 9914-1957, diandro23@hotmail.com 



 

 

BACIA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO UMA FOSSA ECOLÓGICA 

Jonathan Richetti¹ 
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Área Temática: Meio-Ambiente 

PALAVRAS-CHAVE: Fossa de Bananeira, Permacultura, Meio ambiente 

RESUMO: Bacias de evapotranspiração (BET) que são comumente chamadas 
de fossas de bananeiras, pois substituem as fossas sépticas convencionais, 
com a vantagem de ser um sistema fechado de tratamento de água negra, 
aquela usada na descarga de sanitários convencionais. Este sistema não gera 
nenhum efluente e evita a poluição do solo, das águas superficiais e do lençol 
freático. Nele os resíduos humanos são transformados em nutrientes para 
plantas e a água só sai por evaporação, portanto completamente limpa. Tem 
como objetivo apresentar um modelo mais simples, barato e ecológico ao 
destino da água contaminada por dejetos humanos por meio da BET e orientar 
sobre seu funcionamento e sobre sua construção por meio de maquete e 
imagens. A oficina justifica-se, portanto, pela importância do tratamento de 
dejetos, tanto no meio urbano como no meio rural, além do próprio tratamento 
a bacia é derivada da permacultura e é considerada ecologicamente correta. A 
BET possui cinco princípios de funcionamento: Fermentação, Segurança, 
Percolação, Evapotranspiração e Manejo, sobre o funcionamento utilizar-se-á 
metade do tempo da oficina na explicação de todo o funcionamento com auxilio 
de computador e multimídia. A BET possui sete etapas de construção 
orientação em relação ao sol, dimensionamento, construção da bacia, câmara 
anaeróbia, dutos de inspeção e camadas porosas de materiais, proteção e por 
fim o plantio das espécies recomendadas. Essas etapas serão demonstradas e 
explicadas por meio de uma maquete que será construída juntamente com os 
inscritos na oficina. 

CONTATO: (45) 9908-4666, j_richetti@hotmail.com 

 

 

 



 

CHILECITO: A LUTA PELA DIMINUIÇÃO DO RISCO ALUVIONAL, IMAGENS E 

RELATOS, PROGRAMA “MOVILIDAD DOCENTE DEL ZICOSUR” 

 
Profa. Dra. Lia Dorotéa Pfluck1  

 
Área 4: Meio Ambiente 

Comunicação visual / PÔSTER 
 
 

Resumo 

Relato sobre a participação no Programa Mobilidade Docente del Zicosur, Convênio 

de Cooperação entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior (SETI) com as Universidades Nacionais do Grande Norte Argentino e as Univer-

sidades Estaduais do Estado do Paraná. O Intercambio Docente foi realizado na 

Universidade Nacional de Chilecito/ UndeC/ARG, de 13-30/setembro/2010 com o 

objetivo colaborar no desenvolvimento do “Projecto Tecnologías Ecológicas aplica-

das para contribuir a la disminución del riesgo aluvional en la Ciudad de Chilecito”. 

Foi possível fazer estudos comparativos entre a tese produzida sobre os riscos a 

partir de chuvas concentradas, de Marechal Cândido Rondon, com a falta de chuva 

e riscos ambientais urbanos de Chilecito. A participação no Programa resultou no 

documento entregue a Municipalidad de Chilecito.  

 

Palavras-Chave: Meio ambiente – Risco aluvional urbano - Chilecito  
 
Introdução 

A participação no Programa Mobilidade Docente del Zicosur, Convênio de 

Cooperação entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(SETI) com as Universidades Nacionais do Grande Norte Argentino e as Universida-

des Estaduais do Estado do Paraná cujo intercambio se realizou na Universidade 

Nacional de Chilecito/ UndeC/ARG, de 13 a 30/setembro/2010.  

A participação teve como objetivos promover relações de cooperação e inter-

câmbio para o desenvolvimento sustentável e a integração de suas regiões e seus 

respectivos países no âmbito do Mercosul. E, mais especificamente, colaborar no 
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, 2011/2013.    
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desenvolvimento do “Projecto Tecnologías Ecológicas aplicadas para contribuir a la 

disminución del riesgo aluvional en la Ciudad de Chilecito”.  

A cidade de Chilecito é a segunda maior cidade (42.000 hab.) da Província de 

La Rioja, construída sobre abanico aluvial do Rio Sarmiento, complexo hidrográfico 

com canais em várias direções, ao pé da Sierra de Famatina, a oeste (mais alta do 

mundo, com 6.200m) e ao longo del Cordón Paiman (1.200m), a leste (Fig. 1a/b). As 

chuvas são escassas (200 mm/ano), mas ocorrem em forma de fenômenos torrenci-

ais rápidos e com grande movimento de sedimentos e blocos rochosos nos meses 

de janeiro/fevereiro. A água do degelo, também, desce nesta época (verão) para a 

cidade. Além do mais, é zona sísmica. O Cordón Paiman, a leste, dificulta o escoa-

mento das águas e as ruas e avenidas, de oeste para leste, passam a ser canais por 

as águas alcançam o grande leque aluvional formado a partir de Sarmiento (Fig. 1c). 

Durante os poucos dias de chuva e de degelo ocorre grande movimento de sedi-

mentos e blocos rochosos em direção à cidade.  



   

 
Localização da Província de La Rioja e da cidade de Chilecito-ARG 



1 – Argentina, com destaque a Provincia de La Rioja; 2 – Situação da capital da Provincia (La Rioja) e 

a cidade de Chilecito; 3 – Setas indicando a direção dos leques aluvionais, cursos d’água, as serras e 

cordões a Oeste e Leste da cidade; e, a cidade ao longo del Cordón Paiman (Leste, com 1.200m). 

Metodologia 

Para tanto se realizaram trabalhos de campo, discussões teóricas e a cons-

trução do projeto. 

Após o processo seletivo foram feitos contatos com Universidade Nacional de 

Chilecito – Undec a fim de definir um plano de trabalho. A partir da estadia em Chile-

cito foram realizadas saídas de campo para o reconhecimento da região e definir o 

plano de trabalho. O plano foi baseado em leituras e discussões teóricas e trabalhos 

de campo.  

Entre os trabalhos de campo estavam: recorrido até a Estación 2, Cable Carril 

Mejicana e Rio Sarmiento; pelo região do Cordón Paiman, entre La Antígua e o 

Campus de UNdeC, em Sarmiento; Circuito pela Sierra Famatina e afluentes do Rio 

Sarmiento originados pela chuva e degelo; pela zona de expansão de fincas; pela 

cidade com seus causes e as defensas, canais e ruas e suas formas de uso para o 

escoamento pluvial e nival. 

Para finalizar se construiu do “Projecto Tecnologías Ecológicas aplicadas pa-

ra contribuir a la disminución del riesgo aluvional en la Ciudad de Chilecito”, seguido 

de apresentação e discussão.  O projeto foi concluído no regresso e enviado aos 

pesquisadores da equipe da UndeC os quais o entregaram a Municipalidad de Chi-

lecito. 

 

Desenvolvimento  
Aunque este documento puede parecer algo muy primario, dibujado por los que 

salir de esta situación y sabe que de una manera superficial, se le pidió que se pre-
parara para informar sobre la percepción de los problemas y, desde allí, señalando 
las posibles soluciones. Este informe se pasó a Municipalidad a través de los profe-
sores antes mencionados, y también se incorporarán en el proyecto, actualmente en 
desarrollo. Por lo tanto, aquí hay dos temas - los problemas percibidos y las posibles 
soluciones - cuestiones conexas, hidrológico hidráulico, ambiental y jurídica, la res-
ponsabilidad tanto individual como de la Municipalidad que debe legislar y hacer 
cumplir. 

Cuestiones hidráulicas: relacionados con canales de drenaje, a través del cual 
por gravedad o de descarga máxima filtrarse de una determinada cuenca hidrográfi-
ca.  

Cuestiones hidrológicas: más complejo que hidráulica, relacionados la lluvia 
concentrada, el sellado, la densidad de población, la preocupación por el agua que 
pasa a través de las entradas de las calles, alcantarillas, zanjas y tuberías, y también 
las causes y los arroyos que atraviesan la ciudad. 

Cuestiones ambientales: la interrelación entre población y el espacio, la ubica-
ción geográfica de los elementos urbanos (en relación con las zonas de riesgo), la 
asistencia y preparación de los servicios públicos (Municipalidad, los órganos de sa-
neamiento, el fuego) y de los accidentes o los desastres ambientales (inundaciones, 
terremotos, tormentas), derribos, el destino de la basura, áreas verdes y revitaliza-
ción del río.  



Cuestiones jurídicas: (leyes o similar) los instrumentos para evitar las causas de 
los problemas ambientales y métodos de supervisión, los cargos y sanciones. 

 
Resultados:  

A participação no Projeto resultou no seminário realizado com secretários 

municipais e um documento entregue a Municipalidad de Chilecito. O documento 

produzido foi “Projecto Tecnologías Ecológicas aplicadas para contribuir a la dismi-

nución del riesgo aluvional en la Ciudad de Chilecito”, de 15 páginas, e diversas 

imagens, em espanhol. A participação também foi produtiva, pois puderam ser com-

parados estudos sobre riscos ambientais urbanos provocados pelas de chuvas con-

centradas de Marechal Cândido Rondon (Tese de doutorado), com a escassez de 

chuva, porem concentrada, e riscos ambientais de Chilecito. Segundo moradores “é 

indescritível o ouvir o rio crescer”, em função do grande volume de material arrasta-

do pelo fluxo fluvial formado pelas chuvas e pelo degelo e lembrando ainda que Chi-

lecito faz parte de zona sísmica. 

Ao se listar a percepção problemas não se quer empañar la imagen de Chile-

cito (que aprendi a amar em tão poucos dias), mas se quer ver esta cidade maravi-

lhosa e sua gente cálida y amable, prosperar inclusive em condicioções ambientais 

criadas por Deus e tão compreendidas e manejados  pelos que ali vivem, estudam e 

trabalham. Tambem espero que a mensagem, que se encontra na Plaza – “Sola-

mente cuando se haya cortado el ultimo árbol, matado el ultimo animal, envenenado 

el ultimo río, el hombre se dará cuenta que no se puede comerse el dinero” (Direc-

ción de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Deleg. Chilecito) – não se mate-

rialize em Chilecito. 

 

Contatos: (45)99640729 – liafluck@yahoo.com.br 

mailto:liafluck@yahoo.com.br


 

CONHECENDO AS BROMÉLIAS DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-PR 

 

Lizandra Boff1; Lívia Godinho Temponi2; Rosimeri de Oliveira Fragoso³ 

 

RESUMO 

O Parque Nacional do Iguaçu (ParNa Iguaçu), localizado no extremo-oeste do 

estado do Paraná, é considerado a maior Unidade de Conservação no domínio da 

Mata Atlântica de Interior no Brasil. A família Bromeliaceae encontra-se distribuída 

no continente Americano desde  regiões tropicais a temperadas, sendo 

caracterizada por formas de vida herbácea, terrestre, rupícola e principalmente 

epífita. As epífitas, por sua vez, por serem sensíveis aos distúrbios nas florestas 

constituem um grupo importante como indicadores de qualidade ambiental, sendo 

raro, contudo, os estudos sobre essa forma de vida, a qual está presente em 

florestas de restinga, caatinga, e principalmente na Mata Atlântica. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das epífitas da família 

Bromeliaceae ao longo das trilhas do Parque Nacional do Iguaçu, importante 

remanescente de Floresta Atlântica de Interior. As coletas tiveram início em agosto 

de 2011, sendo as amostras preparadas conforme técnicas usuais de herborização, 

identificadas e incluídas no herbário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

Foram encontradas até o momento cinco espécies, sendo conhecidas como 

caraguataí-capim, gravatá, lágrimas-de-anjo e cravos-do-mato. 

Entretanto o conhecimento da biodiversidade dessa área faz-se de extrema 
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Área temática 05- Meio Ambiente 
Apresentação Pôster 
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importância para subsidiar quaisquer ações de manejo que contribuam para sua 

preservação. Posteriormente, plaquinhas informativas sobre estas espécies serão 

implantadas nas trilhas de visitação do Parque Nacional do Iguaçu. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Conservação; Mata Atlântica de Interior; 

levantamento epifítico. 



 
CONSTRUÇÃO DE UM SEMIVARIOGRAMA 

 
Aline Kieskoski1 

Jacqueline Gabriela Cantú2 
Luciana Pagliosa Carvalho Guedes3 

 
Área temática: Meio Ambiente 

Pôster 
 

PALAVRAS-CHAVE: Geoestatística; semivariograma, dependência espacial. 
 
A geoestatística fundamenta-se na Teoria das Variáveis Regionalizadas 
desenvolvida por Matheron (1963-1971) que baseou-se nas observações dos 
dados de concentração de ouro do matemático Daniel G. Krige (1951). A 
geoestatística é uma metodologia utilizada para análise espacial de dados 
ambientais, que considerando sua localização geográfica, nos permite 
descrever a variabilidade espacial de uma variável, numa área sob estudo, por 
meio de mapas temáticos. Uma das ferramentas para medir o grau de 
dependência espacial entre as amostras observadas dentro do campo 
experimental é o semivariograma, que consiste num gráfico de dispersão dos 
valores da semivariância (medida que expressa a dissimilaridade entre 
amostras) em função da distância. O objetivo deste trabalho é descrever o que 
essa ferramenta, destacar as diferenças entre semivariogramas direcional e 
omnidirecional, bem como expor os passos para sua construção e análise. 
Para se ter uma visão geral dos trabalhos já desenvolvidos sobre 
semivariogramas, realizou-se uma revisão bibliográfica referente ao assunto. 
Espera-se que esse trabalho contribua para a formação de recursos humanos, 
de pesquisadores que utilizam a Geoestatística, pelo entendimento de uma de 
suas ferramentas usadas para a descrição da variabilidade espacial de um 
fenômeno. 
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CONTROLE DA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

Maurilio Palhari Júnior1, Marcio Antonio Vilas Boas2, Marcio Klein3,Thiago Zuculotto 

Nunes4, Flavio Szekut5 

 

Área temática 5 - Meio ambiente 

Comunicação Oral 

 

RESUMO - A evolução da irrigação nos últimos anos introduziu uma série de 

inovações tecnológicas que possibilitam aos produtores controlar de forma mais 

adequada e automatizada a aplicação da água. Isto se traduz em um processo mais 

eficiente, permitindo manejar de forma mais precisa as demandas hídricas das 

culturas, de forma a possibilitar, assim, aumentos importantes na quantidade e 

melhorias da qualidade dos produtos explorados. Para irrigar satisfatoriamente o 

consumo de água das culturas deve ser bem quantificado, pois, irrigações 

insuficientes e freqüentes, repõem água apenas na superfície do solo, não 

umedecendo toda a zona das raízes. Irrigações excessivas também são prejudiciais, 

pois acarretam perda de água e de nutrientes, pela percolação abaixo da zona das 

raízes. Nesse contexto, é fundamental a decisão correta de quando irrigar e quanto 

de água aplicar em cada irrigação. 

O uso de sistemas de manejo e monitoramento da irrigação permite adequar a 

gestão da irrigação à demanda climática e tomar em conta a influência de outros 

fatores, como o solo, sobre a demanda das culturas. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O controle da irrigação, conhecido como manejo da irrigação, deve-se 

considerar os aspectos sociais e ecológicos da região e procura maximizar a 

produtividade e a eficiência do uso da água e minimizar os custos, quer de mão de 

obra, quer de capital, mantendo as condições de umidade do solo e de fitossanidade 

favoráveis ao bom desenvolvimento da cultura irrigada. 

A irrigação é uma das práticas culturais que vem se destacando em algo longo dos 

anos, sendo que seu controle é muitas vezes negligenciado por que os produtores 

pensam que os procedimentos envolvidos são demorados, complicados, caros e 

propiciam pouco ou nenhum benefício. Esta visão equivocada perdura, apesar da 

experiência de diversos métodos de manejo fundamentados em medições agro 

meteorológicas, de solo e de planta (ALLEN et AL.,1998). Recentemente um novo 

sistema de controle de irrigação foi disponibilizado para agricultores (CALMO, 2000; 

CALMO & SILVA, 2001).  O Irrigas® é um sistema desenvolvido e patenteado pela 

Embrapa para o controle da irrigação de forma simples, fácil, eficiente e barata. 

A idéia da utilização do Irrigas® é valida pela facilidade de adaptação dos produtores 

com essa prática. Ou seja, através deste trabalho o produtor terá consciência da 

importância do manejo correto da irrigação, para que assim ele possa decidir o 

momento de irrigar e a quantidade necessária a irrigar contribuindo também o uso 

racional de água, já que a irrigação é onde se consome a maior parte da água 

disponível. O funcionamento simplificado do Irrigas® permite também, que os 

próprios produtores possam confeccionar seus equipamentos para desenvolver a 

pratica de manejo, melhorando a eficiência do sistema, aumentado a qualidade de 

seus produtos e baixando os custos de produção. 

 

OBJETIVOS 

 

 Gerais: O presente trabalho tem o objetivo de levar até o produtor agrícola a 

importância da pratica de manejo de irrigação, através de visitas realizadas em suas 

propriedades, treinamentos práticos da utilização do equipamento, ensinamentos de 



 

como confeccionar seu próprio equipamento em sua propriedade com baixo custo e 

acompanhamento das propriedades analisando os resultados em cada propriedade. 

 

 Específicos: Este trabalho tem o propósito de levar informações técnicas 

simplificadas até o produtor rural para que se possa incentivar o uso da irrigação em 

sua propriedade de maneira correta. Isso porque, muitas vezes as informações 

técnicas não chegam da forma que deveria, ao produtor, fazendo com que 

produtores pequenos não produzam a quantidade que eles realmente possam 

produzir. 

Além do mais, tem-se a intenção de levar essas informações ao produtor não só 

para que ele aprenda, mas sim que ele próprio possa repassar essas informações 

aumentando o nível de conhecimento dos produtores. Essas informações serão 

levadas aos produtores em forma de visitas técnicas, palestras, dias de campo e 

acompanhamento dos resultados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O sistema Irrigas®, na sua forma básica, consiste de uma cápsula porosa 

(sensor), conectada através de um tubo de plástico flexível a uma pequena cuba de 

leitura, e um frasco com água (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Sistema Irrigas® comercial na sua forma básica, incluindo cápsula porosa (sensor), 

tubo de plástico flexível, cuba de leitura e frasco para teste de imersão. 

 

A cápsula porosa pode ser construída de várias formas, tamanhos e porosidades, 

conforme a aplicação para a qual se pretende. As cápsulas são feitas de cerâmica, 



 

podendo ainda ser construídas com diferentes tipos de resinas plásticas e outros 

materiais porosos. Para uso geral, podem ter diâmetro entre 2 cm e 6 cm e 

comprimento entre 3 cm e 10 cm. O tubo de plástico flexível tem diâmetro entre 5 

mm e 8 mm e comprimento de 100 cm a 160 cm, podendo ser transparente ou não e 

de qualquer cor. A cuba de leitura deve ser de plástico rígido transparente, com 1 cm 

a 3 cm de diâmetro e 6 cm a 12 cm de comprimento, à semelhança do corpo de uma 

seringa de injeção sem o êmbolo. O frasco deve ser transparente, para facilitar a 

leitura com a cuba, e ter volume entre 200 ml e 500 ml. 

O tipo de material utilizado na fabricação e a espessura de parede da cápsula 

devem propiciar suficiente resistência mecânica para facilitar a instalação e para 

maior durabilidade. A resistência mecânica da cápsula também está associada à sua 

porosidade; assim, cápsulas com poros de maior diâmetro, confeccionadas com um 

mesmo material, são mais frágeis. Diferentemente do tensiômetro, que atua com 

vácuo parcial, o Irrigas® básico é um sistema aberto que funciona a partir do 

equilíbrio entre a água/ar presente no solo e na cápsula porosa. Para fins de manejo 

de irrigação, o sensor deve estar posicionado na zona radicular da cultura. Uma vez 

instalado, a cápsula porosa entra em equilíbrio hídrico com o solo em poucas horas. 

Quando o solo está úmido, a água retida preenche parcialmente os poros da cápsula 

de tal maneira que esta se apresenta impermeável à passagem do ar (Irrigas® 

“fechado”). Assim, no momento da medição da tensão de água no solo, a passagem 

de ar através dos poros da cápsula é bloqueada quando a cuba de leitura é imersa 

no frasco com água (teste de imersão), não possibilitando que a água entre na 

mesma (Figura 2a). Por outro lado, quando o solo está seco, devido à extração de 

água pelas raízes das plantas e/ou perda de água por evaporação, a maior parte da 

água presente nos poros da cápsula se desloca para o solo, tornando-a permeável à 

passagem de ar (Irrigas® “aberto”). Assim, no momento do teste de imersão, a água 

do frasco subirá dentro da cuba de leitura no sentido de se igualar com o nível da 

água no frasco (Figura 2b). Por conseguinte, a cultura Irrigas® “fechado”, a tensão 

estará abaixo de 25 kPa. Apesar de não fornecer leituras quantitativas de tensão, o 

usuário poderá verificar nos tópicos seguintes que tal aparente problema não limita o 

uso deste procedimento para fins de manejo de irrigação. 

Sensores Irrigas® com tensões de referência de 15 kPa, 25 kPa e 40 kPa podem ser 

facilmente encontrados no mercado. Apesar das cápsulas porosas poderem ser de 

diferentes formatos e tamanhos, aquelas atualmente comercializadas são cilíndricas, 



 

com diâmetro em torno de 2,5 cm e comprimento de 9,0 cm. Adicionalmente, 

também existe disponível um mini sensor de 12 kPa, com cerca de 3 cm de 

comprimento e 1 cm de diâmetro, indicado para uso em substratos como os 

utilizados na produção de mudas em tubetes e bandejas. 

Com o auxilio deste equipamento simples, porém de muita eficiência é que será feito 

a realização deste trabalho. Inicialmente, será feito alguns testes com o 

equipamento para que garantimos resultados de qualidade e também para 

possamos ficar aptos ao equipamento. 

Depois desta etapa, serão feita visitas aos produtores do município de Salto do 

Lontra – PR com auxilio da EMATER onde será levado ao produtor a proposta da 

realização deste trabalho, a partir disto, será feito um treinamento com os produtos 

para o uso correto do equipamento. Todos os produtores irão receber esse 

equipamento e também serão instruídos para a confecção de seus próprios 

equipamentos fazendo um melhor manejo em toda sua propriedade. 

O treinamento será oferecido através de visitas individuais aos produtores e também 

em dias de campo onde serão levadas as informações ao coletivo e será feito a 

troca de experiências entres os produtores, afinal, cada produtor terá uma situação 

diferente do outro e essa troca de informações e experiência é de grande valia para 

todos. 

Após a introdução do sistema nas propriedades, serão feitas visitas para 

acompanhamento da atividade e para passar instruções técnicas corretas para o uso 

da irrigação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a instalação desse equipamento, o produtor melhorou a aplicação de água nas 

culturas aplicando a quantidade necessária, no momento correto sem que 

desperdice água. Além disso, com essa prática verificou-se que o produtor 

estimulou-se para a busca de novos equipamentos eu ajudam na sua forma de 

manejar um sistema de irrigação. 

 

CONCLUSÕES 

 



 

Até o presente momento, podemos concluir que com a realização desse projeto os 

produtores usam o recurso hídrico de maneira mais correta, sem desperdício e na 

quantidade ideal para a irrigação. 

Observamos também que os produtores acabam ficando mais motivados para 

investimento futuros modernizando os sistemas já implantados ou até, comprando 

equipamento novos, com isso, temos uma melhora na qualidade dos produtos, 

agregando valores melhores na produção e melhorando as condições 

socioeconômicas da região envolvida. 
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Área temática: Meio ambiente 

Modalidade: Pôster 
 
PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Análises físico-químicas. Coliformes 
termotolerantes 
 
RESUMO: Os constantes problemas de poluição no rio Alegria, manancial de 
abastecimento de Medianeira, PR, poderão comprometer futuramente o 
abastecimento de água potável da população desse município. Sendo assim, é 
relevante o conhecimento das reais condições desse manancial a fim de 
contribuir significativamente para a promoção efetiva de planejamentos que 
visem melhorar sua qualidade, caso seja necessário. Sendo assim, o presente 
trabalho teve como objetivo fazer o diagnóstico ambiental e monitorar a 
qualidade da água do manancial que abastece a cidade de Medianeira, 
Paraná, além de avaliar uma possível correlação entre os fatores físico-
químicos e microbiológicos. Foram realizadas coletas durante doze meses em 
3 pontos no rio de abastecimento do município de Medianeira. As amostras 
foram submetidas a análises físico-químicas e microbiológicas. Verificou-se 
que os fatores físico-químicos que mais influenciaram a abundância tanto para 
Coliformes Totais quanto para Coliformes Termotolerantes foram cor, turbidez 
e nitrogênio total. Conclui-se que para o rio estudado, todas as variáveis físico-
químicas estudadas são biologicamente relevantes, por poderem afetar de 
alguma forma, direta ou indiretamente, as populações do grupo de micro-
organismos Coliformes totais e termotolerantes. 
 
FORMAS DE CONTATO: (45) 91131870; marinez.de.souza@hotmail.com 
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Resumo: Dentro do contexto do fenômeno de poluição ambiental cabe à 
indústria têxtil um lugar de destaque, principalmente em função da geração 
de grandes volumes de resíduos, contendo elevada carga orgânica e intensa 
coloração, devido ao uso de corantes. Quando lançados no meio aquático, 
estes corantes sofrem processos de degradação natural, o que leva à 
geração de aminas aromáticas e benzidinas, potentes agentes 
carcinogênicos e mutagênicos, além de provocarem a contaminação visual e 
prejudicarem o habitat do corpo receptor. Neste trabalho será analisada a 
redução do corante azul marinho submetido aos tratamentos Fenton-like e 
Foto-fenton-like com irradiação artificial, utilizando-se a lã de aço como fonte 
de Fe2+. Foram testadas a influência da concentração do corante e do 
peróxido de hidrogênio no percentual de descoloração. Alíquotas de 5 mL 
foram retiradas nos tempos de tratamento 5, 15, 25, 40, 60, 120 e 180 min 
para análise da redução dos corantes. Não houve diferença significativa no 
percentual de descoloração que foi de aproximadamente 100 % variou-se a 
concentração do corante e mantendo-se H2O2 constante. A variação do 
H2O2 proporcionou uma descoloração mais rápida com a maior 
concentração. Observou-se que para os dois processos (Fenton-like e Foto 
Fenton-like) o comportamento foi o mesmo em relação a descoloração, 
independente da concentração do corante alcançou-se um percentual de 
100% nos primeiros 5 min. de reação. Ambos os processos de tratamentos 
Foto-fenton-like e fenton-like, foram eficientes na descoloração do corante 
azul marinho. A concentração de peróxido de hidrogênio afetou o tempo de 
descoloração para os dois processos, porém para o processo Fenton-like 
após 40 min. de reação a descoloração foi de 100% para todas as 
concentrações de H2O2, enquanto que para o Foto-fenton-like o tempo 
necessário foi de 25 min. 
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 
Pôster 
 
PALAVRAS CHAVE: Malha viária, Cultivando Água Boa e Conservação do 
solo. 
 
RESUMO: As estradas rurais constituem-se em importante componente de 
infra-estrutura rodoviária, pois permite o transito de moradores, máquinas e 
equipamentos, interligando propriedades e povoados vizinhos, promove o fluxo 
de mercadorias e serviços, e ainda, dão acesso às vias principais ou a zona 
urbana do município. Quando há falta de manutenção nas estradas rurais, 
pode haver sérios problemas de erosão, tanto no leito trafegável, quanto nas 
áreas agropecuárias adjacentes, sendo este gerado pela falta de manutenção 
das lombadas e de integração com o sistema de terraceamento, e, 
rebaixamento de bigodes. Outro problema freqüentemente encontrado é o leito 
trafegável rebaixado, formando um canal de escoamento de água. Para evitar 
que esta erosão se forme é necessário a elevação do leito, ou o abaulamento 
deste, permitindo que a água escorra pelas laterais e seja captada pelos 
terraços de forma controlada. Afim de, diagnosticar as condições da malha 
viária da microbacia do Alto Rio São João, município de Missal-PR, a empresa 
Zenatti, Jung & Cia Ltda, através do convênio 0119/2009 firmado com 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu-BR, realizou um diagnostico da situação 
atual da malha viária estimando-se quantidade de horas máquinas necessárias 
para a realização de melhorias e a extensão dos trechos a serem adequados. 
Para a melhoria da malha viária da microbacia foram estimadas 168,9 horas, 
sendo estas necessárias para a construção e melhorias dos bigodes, das 
lombadas, abaulamento e cascalhamento do leito trafegável. Ainda, estimou-se 
a necessidade de adequação de 1.103,5 metros de estrada, dividido em três 
trechos, sendo necessário, pois se apresentam com o leito trafegável 
encaixado nas áreas adjacentes. Com isso, espera-se que este trabalho possa 
fornecer informações suficientes para dar suporte ao planejamento e execução 
de intervenções, do programa Cultivando Água Boa, na microbacia. 
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Resumo  

O suicídio na fronteira é um fragmento de uma história global. Há na prática do 
suicídio um saber (ou saberes) que se deslocam e “permitem” ao seu praticante agir 
com determinada desenvoltura. Se juridicamente nos quadros dos “direitos” se pode 
falar em exercícios de direitos ou em permissividade ou lesão, na ótica do sujeito, é 
preciso falar em liberdade. Se a moral reprova e a religião condena, o sujeito suicida 
os desafia. Nesse contexto e levando-se em conta o elevado número de suicídios 
ocorridos nos municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste, Pato 
Bragado, Mercedes, Quatro Pontes e Nova Santa Rosa, nos últimos 40 anos, o 
presente projeto buscará inter-relacionar a ocorrência de crimes contra a própria 
vida com o uso de defensivos agroquímicos, de uso autorizado ou não no Brasil. 
Serão feito recorrência ao banco de dados do CEATOX local para mencionar um 
nível de ocorrências regional e correlaciona-los com resultados de exames de nível 
de enzimas colinesterase do sangue, ao qual se submeterem 100 indivíduos 
participantes da extensão, após intenso trabalho de divulgação, alerta e educação 
para segurança e saúde. 
Palavras-chave: fronteiras, interdisciplinaridade, suicídios. 

 

Introdução 

O suicídio na fronteira é um fragmento de uma história global.  Obviamente não 

deve ser compreendida como história reflexo da economia, fato que remeteria à não 

necessidade de uma análise micro-analítica para afirmá-lo. Muito menos como um 

desvio da persona, ou de genes e ser individualizada, como faz o saber da 

medicalização deste objeto. Há um enredo histórico que envolve os sujeitos reais, 



que vivem a vida toda (HELLER:1989); neste enredo é possível a compreensão de 

um sentido; nele há uma racionalidade intrínseca para a tomada de decisão. 

Há na prática do suicídio um saber (ou saberes) que se deslocam e “permitem” 

ao seu praticante agir com determinada desenvoltura. Se juridicamente nos quadros 

dos “direitos” se pode falar em exercícios de direitos ou em permissividade ou lesão, 

na ótica do sujeito, é preciso falar em liberdade. Se a moral reprova e a religião 

condena, o sujeito suicida os desafia. Uma micro história do suicídio pode abordar 

os saberes que estão na base dos atentados contra a própria vida e demonstrar 

através de fontes específicas os jogos, os saberes, os vários discursos que “dizem” 

a normalidade, a moralidade e dentre estes, um saber sobre a morte. Nas culturas 

de trabalho, com conseqüência deste, as ocorrências tendem a aumentar. 

 

Objetivos.  

1. Diagnosticar a ocorrência de suicídios em municípios pertencentes à região 

oeste do Paraná, desde os anos 70 (início da Revolução Verde); 

2. Determinar a proporção de óbitos gerados por suicídio e óbitos de outras 

naturezas, em cada município avaliado; 

3. Estabelecer inter-relações entre o número de suicídios detectados e a 

quantidade legalmente empregada de defensivos agroquímicos nas zonas 

rurais dos municípios avaliados; 

4. Estabelecer inter-relações entre o número de suicídios detectados e 

quantidade de defensivos agroquímicos adquiridos de forma ilícita 

(contrabandeados), e ilegalmente empregados nas zonas rurais dos 

municípios avaliados; 

 

Métodos 

Método comparativo entre ocorrências nacional e local. Uso do jogo de escalas 

como principio de dedução e indução sobre o fenômeno na área sociológica e 

econômica. 

 

Discussão e Resultados 

Com esta finalidade, partiu-se para um levantamento estatístico dos casos de 

intoxicação, suicídio e tentativa de suicídio local, através de Processos – Policia 

Civil, Fóruns; levantamento dos casos de atendimento médico na Rede de Saúde 



dos principais municípios da Região Oeste do Estado; Hospital Regional de 

Cascavel, Hospitais de Marechal C. Rondon, Assis Chateaubrian e Toledo; 

entrevista direta e delimitação de ocorrências típicas para estudo de caso. Uma 

descrição densa para o mapeamento de todas as ações cotidianas do agricultor que 

se relacionem ao uso de agro-quimicos e reutilização de embalagens. Ao mesmo 

tempo, a realização de exame de colinesterase para verificação de possível 

contaminação pela manipulação de produtos químicos. Somente um objetivo 

específico não foi atingido, dada as dificuldades políticas e burocráticas da Receita 

Federal: o levantamento estatísticos de apreensão de agrotóxicos de contrabando 

do Paraguai e classificação tipológica quanto ao índice de letalidade. Foram vários 

os contatos com Foz do Iguaçu e Brasília. Em vão. Os números a seguir retratam 

acidentes com agroquimicos: 

Tabela 1: malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas: 

MUNICÍPIO 2000 2005 2010 

Marechal C. 
Rondon 

04 02 02 

Toledo 03 04 02 

Foz do Iguaçu 10 16 09 

Cascavel 7 5 9 

Fonte: registro hospitalar/Datasus 

 Os números que descrevo leva em consideração os registros de IML´s e 

inquéritos da policia civil por entender que estes estão menos sujeitos a equívocos 

de registro. Apurou-se o seguinte: 

Tabela 2: 

 INVESTIGAÇÃO DE 
INTOXICAÇÃO EXÓGENA 
- Sinan NET 

   

RS Resid 20 Intoxicação 
confirmada 

Só 
Exposição 

Reação 
Adversa 

Outro 
Diagnóstico 

Total 

20. Reg. Saúde Toledo 227 18 2 1 248 

    Assis Chateaubriand 14 0 0 0 14 

    Diamante d'Oeste 12 0 0 0 12 

    Entre Rios do Oeste 12 1 0 0 13 

    Guaíra 9 1 0 0 10 

    Marechal Cândido 
Rondon 

23 1 0 0 24 

    Maripá 10 1 0 0 11 

    Mercedes 10 0 0 0 10 



    Nova Santa Rosa 11 0 0 0 11 

    Ouro Verde do Oeste 14 1 0 0 15 

    Palotina 22 6 0 0 28 

    Pato Bragado 
 

12 0 1 0 13 

Quatro Pontes 17 0 0 0 17 

    Santa Helena 12 1 0 0 13 

    São José das Palmeiras 12 0 0 0 12 

    São Pedro do Iguaçu 12 0 0 0 12 

    Terra Roxa 13 1 0 0 14 

Tupassi 12 0 0 2 4 

Total 227 18 2 1  

Fonte: 20ª. Regional de Saúde de Toledo, 2010. 

O quadro descreve a seguinte realidade: Toledo apresentou o maior índice de 

registro de intoxicações, com 177 ocorrências, sendo seguido por São Pedro do 

Iguaçu, Palotina e Marechal C. Rondon. Contudo, os índices do Município de 

Marechal C. Rondon, quando confrontado com os registros do Hospital Fumagali, 

por exemplo, são extremamente mais altos, chegando a 36 casos de intoxicação no 

mesmo período. Há ai uma clara discrepância de registro das ocorrências. 

 Quanto aos suicídios praticados no período pesquisado, compôs-se o 

seguinte quadro: 

Tabela 3:Suicídios cometidos entre 2009 a 2011 

Toledo Cascavel Foz do Iguaçu 

2009 38  59 64 

2010 29 46 39 

2011 42 32 65 

Total 109  Total: 137 168 

Fonte: registros dos IML´s de Toledo, Cascavel e Foz do Iguaçu 

 Deste total de ocorrências, apurou-se que, segundo registros do IML de 

Toledo, 82 suicidas eram agricultores, ou seja, 89,38% das ocorrências. Em 

Cascavel, 71 suicidas foram registrados como agricultores, perfazendo um 

percentual de 97,27 e em Foz do Iguaçu das ocorrências registradas 41 eram de 

agricultores, cujo percentual é de 68,88%. Deduz-se destes números que o 

agricultor está mais suscetível aos agroquimicos que os demais sujeitos do meio 



urbano, embora estes também, segundo os registros apurados, estão sob condições 

de riscos.  

 Neste sentido, os dados coletados no CEATOX do Hospital Universitário de 

Cascavel, demonstram que pessoas do meio rural e meio urbano estão sujeitas a 

muitas formas de intoxicações, além das agro-quimicas. São remédios, 

domissanitários, peçonhas dentre outras. No ano de 2009, registrou-se 441 

ocorrências total, sendo 116 por agroquimicos; em 2010, 498 e 98 por agroquimicos 

e em 2011, 525 casos ocorrências de intoxicações, sendo 123 por agroquímicos. O 

Ceatox acompanha todos os casos de intoxicações registrados pelos hospitais 

públicos e privados da de abrangência da 9ª. Regional de Saúde do Paraná. 

 Nestes registros – tanto de intoxicações quanto de suicídios – os produtos 

químicos que constam nos registros foram o Tamaron, Folidol, cabamazepinas, 

glifosato, Klerat, Tordron 24 D, e descrições genéricas como fungicidas, veneno, 

carbamato, piretroide, mata-mato, dentre outros. 

 Os exames de colinesterase, por sua vez, veio confirmar os dados de 

sanidade do meio em que se vive na vida rural. Dos cem exames coletados 

levantou-se o seguinte quadro: 

 

Método usado Automatizado: 
Cobas/BS 200 

parâmetros de referencia 
4.620 a 11.500 U/L 

percentual 

Indivíduos submetidos 100, com idade entre 18 e 67 anos  

Resultados obtidos com base 
no parâmetro de referencia: 

  

 32 casos dentro dos parâmetros 
permitidos pelo método 

Normais: 32% 

 47 casos próximos do Maximo Preocupante: 47% 

 21 casos acima do valor Maximo da 
referencia 

Graves: 21% 

Fonte: Laboratório Borgmann, 2011. 

 

Conclusões 

Os indivíduos que apresentaram índices acima dos parâmetros do exame, foram 

encaminhados para acompanhamento médico. Os índices demonstram que a 



maioria dos indivíduos estão com a saúde em risco porque o percentual está, em 

47%, próximos do agravamento. 

A determinação das atividades das colinesterases - enzimas presentes em 

nosso organismo, que desempenham papel fundamental na transmissão dos 

impulsos nervosos - tem grande significado para o diagnóstico e acompanhamento 

das intoxicações agudas. Intoxicações graves, por exemplo, apresentarão níveis 

muito baixos de colinestareses. (SUCEN, 2011) Existem dois tipos de colinesterase 

no organismo humano: a acetilcolinesterase ou colinesterase eritrocitária, que está 

presente em grande concentração nos glóbulos vermelhos, e a pseudocolinesterase 

ou colinesterase plasmática, que é localizada principalmente no plasma, no 

fígado e nos intestinos. Em geral, o teor de acetilcolinesterase (colinesterase 

eritrocitária) nos glóbulos vermelhos acompanha o nível desta mesma enzima no 

sistema nervoso central, constituindo-se geralmente recurso diagnóstico mais 

específico e sensível do que a colinesterase plasmática. 

Produtos como malation, diazinon, inibem primeiramente a colinesterase 

plasmática (pseudo colinesterase), fazendo deste parâmetro o mais sensível 

indicador de exposição, embora o nível sérico da enzima possa não estar 

correlacionada com a gravidade do quadro clínico. A colinesterase plasmática 

comporta-se bioquimicamente no tecido nervoso de forma semelhante à 

acetilcolinesterase, e, pelo fato de sua atividade variar muito, acarreta a 

impossibilidade de revelar o grau de deterioração do tecido nervoso. Assim, fornece 

apenas indicações do que está ocorrendo nas sinapses nervosas, mas não indica a 

magnitude da lesão bioquímica. No entanto, o quadro levantado confirmam as 

suspeitas de que a forma de aplicação e a tecnologia produtiva adotada no meio 

rural paranaense é causador de grandes perdas humanas. Poderíamos juntar a 

estes dados, o numero de nati-mortos, os vários cânceres que acomete a população 

e os danos ambientais. 
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Resumo: Ao buscar despertar a consciência dos cidadãos a respeito do cuidado e 

preservação do meio ambiente, a escola deve oferecer a seus alunos instrumentos 

que lhes possibilitem posicionar-se em relação às questões ambientais, com vistas à 

preservação do meio. Desta forma, o objetivo deste trabalho é demonstrar um 

projeto de educação ambiental que vem sendo desenvolvido junto às crianças de 

uma escola municipal no interior de Santa Helena, PR, por meio da sensibilização e 

conscientização dos alunos e da comunidade. O projeto partiu do esforço de uma 

escola municipal localizado no oeste do Paraná, que há 11 anos, aliado a um projeto 

de educação ambiental junto a seus alunos, está conseguindo formar cidadãos 

conscientes de sua relação com a natureza e com seu habitat. O projeto “Eco 

Escola” partiu da necessidade de preservação das nascentes de um córrego 

próximo à Escola Municipal Anita Garibaldi. Sabendo dos problemas futuros que o 

mesmo poderia sofrer e da necessidade de preservação da área, a referida escola 

abraçou a idéia da revitalização da área como instrumento de educação ambiental 

tanto para os alunos quanto para a comunidade externa. Desde o início do projeto, a 

área vem sendo utilizada em trabalhos de educação ambiental, por meio da 

sensibilização e conscientização da população, principalmente a escolar, sempre 

mostrando a importância da preservação ambiental para a manutenção e equilíbrio 

da vida no planeta. A implementação de uma política de educação ambiental no 

âmbito escolar é de suma importância, pois o comportamento do educando é um 

reflexo do que ele vive. O projeto “Eco Escola” deve ser avaliado a partir de seus 

objetivos, não de for imediata, considerando-se que o processo de educação 

ambiental, é um processo continuado. Podemos inferir, porém, que as possibilidades 

e as expectativas definidas pela participação coletiva transformam-se no 

comprometimento e responsabilidade global, logo, o desenvolvimento do projeto 

vem a contribuir para a formação de cidadãos éticos, críticos e conscientes com as 

questões e problemas ambientais. 
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 Resumo 

 

O presente artigo procura apresentar a necessidade de um estudo inicial para a implantação de 

espaços alternativos para as práticas corporais de aventura na natureza. Evidencia duas categorias 

que são fundamentais para o planejamento destes centros esportivos: o dinamismo do meio como 

substratum da prática e o dinamismo ambiental sobre o espaço destas práticas esportivas. 

Descreve sobre o perfil das pessoas que procuram o turismo esportivo e/ou o turismo de aventura. 

Apresenta algumas ações que podem desencadear na busca por este tipo de turismo e, por fim o 

trabalho evidencia ainda os cuidados necessários para que as mudanças de atitudes da sociedade 

contemporânea estejam de acordo com as necessidades atuais e futuras. 

 

 

Introdução 

 

 O presente trabalho faz parte de uma pesquisa inicial cuja reflexão teórica tem como 

preocupação central, entender as relações e o processo de mudança de conduta da sociedade 

contemporânea, vem realizando em relação as práticas corporais de aventura e as aproximações,  

comprometimento do praticante destes esportes face aos desafios de preservação e conservação 

do ambiente selvagem em que se desenvolvem estas atividades e a aproximação com uma forma 

sustentável para o incremento do turismo esportivo ou de aventura. 

  

Inicialmente o texto busca descrever as relações e o envolvimento que as práticas 

corporais de aventura geram ao homem e este ao ambiente em que o pratica,  evidenciando seus 

princípios, estruturas e tendências. A partir desta problematização evidencia-se a criação de 

centros de aventura na natureza e os conceitos de turismo esportivo caracterizando os vários tipo 

de praticantes e suas características e, por fim, o trabalho evidencia os cuidados necessários para 

que as mudanças de atitudes da sociedade contemporânea estejam de acordo com as necessidades 

atuais e futuras. 



 

Sub-título 

 

 As práticas corporais de aventura inserem o homem numa relação com a natureza pautado 

por uma nova realidade lúdica, classificada como um jogo com a natureza. Estes jogos praticados 

no meio hostil proporcionam ao homem um desafio gerado pelas forças naturais, possuindo 

princípios, estruturas e tendências próprias, mas que estão relacionadas entre si estabelecendo 

princípios de auto-realização e auto-afirmação pelo seu caráter de liberdade. As estruturas são 

sociais e culturais pois possuem ritmos próprios, sendo o rítmo social a racionalidade funcional e 

o cultural propulsor das transformações sociais. É nesta tensão que as tendências entre social e 

cultural se aproximam num processo de mudanças, para compreender as necessidades atuais e 

futuras do homem.  

 

“O desenvolvimento sustentável não é um estado permanente de 

harmonia, mas um processo de mudança no qual a exploração dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança 

institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras” 

(Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – 1991) 

 

A Organização Mundial de Turismo define eloqüentemente uma sociedade de 

desenvolvimento sustentável, como aquela que satisfaz as necessidades da atualidade sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer a sua. 

  

É neste contexto que se observa a necessidade de implementação dos esportes de aventura 

na natureza como centros de desenvolvimento sustentável, fomentadores da preservação e 

proteção para sua utilização no futuro. 

  

Segundo Laraña (1986, p. 14), desde antiguidade a crença é de uma radical oposição entre 

cultura e natureza. A ameaça e o obstáculo que esta última apresenta para um o que fazer 

humano, tem tencionado as relações entre o homem com o seu meio. A natureza era considerada 

como oposição à cultura, um conjunto de elementos incontroláveis que produziam a fome e a 

destruição das sociedades humanas através de tormentas, secas, erupções e inundações. 

  

O homem procura mecanismos para entender e como utilizar essas energias 

incontroláveis, para compreender esta necessidade, Grezzana e outros (2003), consideraram duas 

categorias diferenciais nas práticas corporais de aventura. A primeira trata do dinamismo do meio 

como um substratum da prática, ou seja, um suporte de execução da atividade. Já a segunda 

categoria se refere a influência do dinamismo ambiental sobre os espaços naturais da prática. Esta 

categoria nada mais é do que os agentes modificadores internos, ou seja,  refere-se aos fenômenos 

meteorológicos da natureza como o vento, chuva, sol, frio e está ligada aos fatores 

meteorológicos provenientes da natureza que são umidade, a pressão e a temperatura.  

 

Por tanto, a criação do moderno centro de esportes da natureza, como o da cidade de 

Itirapina – SP, à 250 Km de São Paulo, onde está localizado o clube de pára-quedismo Skyde 

Broa, disseminam um grande número de serviços, sem deixar as preocupações globais e sociais 

como a conservação e preservação dos recursos naturais onde são praticados os esportes de 



aventura, pautado por uma análise das características locais para a implantação destes esportes os 

quais devem ter como pano de fundo de estudo as das duas categorias apontadas anteriormente. 

  

Mas, o que é o turismo esportivo? Pode-se definir como aqueles esportes que necessitam 

de um local especial, onde as condições e os fenômenos naturais são adequados para sua 

realização e pode ser dividido em grupos de acordo com os elementos da natureza, 

proporcionando liberdade, prazer e fuga do cotidiano. Ao longo das décadas o crescimento 

progressivo do individualismo, a aceitação dos esportes individuais e das praticas alternativas e o 

desejo do homem em deslizar como o vento, voar como as aves, nadar como os peixes, vem se 

concretizando (Goidanich, 1998). 

 

 A tecnologia tem criado materiais e artigos como o parapente, asa delta, os ultraleves, e o 

pára-quedas que permitem voar, embarcações leves que permitem a prática do hidrospeed, o 

ráfting ou hidrobus, e, artigos mecânicos como o mountain-bike e o 4x4 que permitem deslocar 

por toda a superfície terrestre. 

  

A definição que Barros e Ribeiro (1997) apresenta para estas atividades de risco: turismo 

tipo aventura desportiva de grupo. 

  

Ao definir os esportes de risco como o turismo de aventura, tanto Barros e Ribeiro (1997) 

como Betrán e Betrán (1995) enaltecem que estas novas práticas alternativas ao longo dos 

tempos, tem sido atividades individuais mas que são realizadas em grupos. 

  

A perspectiva que os esportes de aventura começam a consolidar é o ecoturismo, turismo 

de aventura ou turismo esportivo. Através da implantação dos centros de esportes de aventura na 

natureza, anteriormente citado, esses espaços que surgem como uma gama de diversa de práticas, 

proporcionam o turista a busca pela melhor prática da atividade de aventura desejada. Esta prática 

e sua execução estão fundamentadas no risco controlado. 

  

O turismo gerado pelos esportes de aventura na natureza, trazem certas vantagens quando 

devidamente planejado e orientado. 

  

Para Goidanich (1998), a sazonalidade, poder aquisitivo, geração de empregos, 

preservação do patrimônio natural, melhoria na qualidade de vida local e o efeito multiplicador, 

são fatores fundamentais que determinam as vantagens sobre outras atividades turísticas. Deve-

ser ainda considerar a elevada busca de pessoas de reconhecido saber a estas práticas as quais 

servem como bases de suas pesquisas, procurando captar o maior número de informações sobre 

os eventos observados. Estas ações também devem ser consideradas como vantagens ao turismo 

esportivo. 

  

Pode-se estabelecer três grupos comuns a todos os praticantes do turismo de esportes de 

aventura na natureza. O casual, é o que mais cresce na atualidade, pois é formado por pessoas que 

não possuem experiência e recebem apenas um treinamento no momento que realiza a atividade. 

Para este grupo é indispensável a presença de um guia experiente na atividade esportiva. Já o 

segundo grupo denominado amador, são praticantes que habitualmente possuem seus próprios 

equipamentos e fazem desta atividade esportiva fonte de lazer, podendo ser esta prática freqüente 

ou esporádica. Terceiro grupo é o de profissionais, formado por atletas, que visam a performance. 



Os aparatos tecnológicos são de última geração ou utiliza-se de animais de raça devidamente 

treinados. Este grupo por regra geral, é patrocinado por instituições públicas ou pela iniciativa 

privada. 

  

Estas características deste homem que recorre a natureza com ponto de equilíbrio interno 

seja qual for o seu perfil de praticante, procurando ambientes naturais, como os encontrados em 

parques ambientais ou em centros de esportes de aventura como o citado neste texto, vão de 

simples passeio até a prática de esportes de elevado risco, sendo este calculado, como mergulho, 

escalada, rapel e tantos outros. 

  

Na maioria destes locais a natureza que é hostil, ao mesmo tempo é frágil, necessitando de 

cuidados, pois o trabalho de conservação do ambiente é responsabilidade do próprio praticante, 

gerando um novo comportamento do turista esportivo e uma consciência de preservação do meio 

ambiente. 

  

O que se observa é que o planejamento é fundamental para o utilização destes espaços e a 

responsabilidade pela segurança dos praticantes; como o cuidado com os locais onde se 

encontram as trilhas, base para acampamentos, os equipamentos e aparatos tecnológicos que são 

utilizados, em fim, qual seja a prática de aventura de ar, terra ou água há que se evitar de alguma 

forma o impactos ambiental e da destruição de áreas, para que estas atividades traduzam num 

maior prazer e numa consciência social de responsabilidade com o meio em que vivemos. 
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Resumo: 

A soja faz parte da dieta do brasileiro. Chegou ao Brasil por meio dos 
imigrantes japoneses no ano de 1908, e tornou-se objeto de interesse nos anos 
70 quando o Centro-Oeste apresentou um nova opção produtiva do soja, 
juntamente com a mecanização da agricultura. A Geoestatística é um método 
de análise de dados que vem crescendo nos últimos anos, ela se diferença da 
estatística tradicional pelo fato de além de conhecer o valor do dado é 
necessário conhecer o lugar onde foi obtido, logo, a geoestatística trabalha 
com dados georeferenciados e serve de suporte a Agricultura de Precisão 
(AP). Este trabalho tem como objetivo analisar a estrutura da dependência 
espacial dos dados de produtividade da soja (t ha-1), construir um mapa 
temático da produtividade da soja através da krigagem ordinária e estudar a 
autocorrelação espacial utilizando o Índice de Moran I. A área em estudo tem 
em sua totalidade 167,35 ha situada na Cidade de Cascavel, na Região Oeste 
do Paraná. Foram coletados 89 pontos georreferenciados Os métodos de 
estimação de parâmetros utilizados foram mínimos quadrados ordinários 
(OLS), mínimos quadrados ponderados (WLS1), máxima verossimilhança (ML) 
e máxima verossimilhança restrita (RLM) e para escolha do melhor modelo 
ajustado fosse realizada critério de validação cruzada. Para a análise dos 
dados foi utilizado o software R. Com os resultados espera-se estabelecer 
zonas de manejos de alta, média e baixa produtividade. Este trabalho, 
juntamente com trabalhos paralelos, vem servindo de base para melhorar a 
produtividade, sem esquecer-se dos fatores econômicos e ambientais, 
melhorando a aplicação adequada de insumos agrícolas, sem prejudicar o 
meio ambiente. 
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RESUMO: O NEI – Núcleo de Estudos Interdisciplinares é um espaço dedicado 
para a interdisciplinaridade com objetivos de melhoria na educação, projetos de 
extensão, articulação com a pesquisa, e eventos de formação. E neste 
processo entra a Educação Ambiental que visa formar cidadãos éticos nas 
suas relações com a sociedade e com a natureza, no desenvolvimento da 
consciência cidadã nos indivíduos. Entre as atividades desenvolvidas 
atualmente pelo NEI está o Projeto da Rede de Educação Ambiental do Paraná 
(REA -PR) sendo que, a UNIOESTE - Pólo Cascavel foi escolhida para a 
Secretaria Executiva da REA-PR. Dessa forma, são realizadas várias 
atividades, como oficinas, palestras com alunos e professores, colaboração em 
eventos, manutenção do site e do blog da REA-PR. Com a realização destes 
trabalhos, o projeto contribui para interação entre Universidade e a 
Comunidade, sendo desta forma uma oportunidade de abrir as portas da 
universidade para crianças, adolescentes e adultos buscando contribuir para a 
formação sócioambiental de cidadãos participativos 
 
Palavras-Chaves: Interdisciplinaridade, Palestras, Educação Ambiental 

 

Introdução 

        O NEI – Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná - Unioeste, é um espaço privilegiado na implementação de 

atividades que propiciem a interdisciplinaridade, melhoria do ensino em 

articulação com a pesquisa, projetos de extensão e eventos de formação. Para 

Carneiro (2008), nos dia de hoje há necessidade de conscientização e 

                                                 
1
Acadêmicas do curso de Ciência Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(loanamangolin@hotmail.com)  
² Docentes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

³ Docente do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
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capacitação prática dos cidadãos para a sustentabilidade socioambiental. 

Tornando urgente o desenvolvimento da dimensão ambiental no processo 

educativo, seja formal ou não, mas que depende prioritariamente da formação 

inicial e continuada dos profissionais da Educação. De acordo com Reigota 

(2003) a maioria dos professores não está devidamente preparada para inserir-

se numa discussão com os alunos no que diz respeito às questões ambientais.  

 Assim, a educação ambiental assume uma função transformadora, onde 

a responsabilidade é um objetivo essencial para promover um novo tipo de 

postura da população – as comunidades sustentáveis. E neste processo a 

Educação Ambiental é uma dimensão que visa formar cidadãos éticos nas 

suas relações com a sociedade e com a natureza, no desenvolvimento da 

consciência cidadã nos indivíduos. O educador tem como função a mediação 

na construção de referência ambiental e também deve saber usá-los como 

instrumentos para o desenvolvimento de uma prática social, centrada na 

interação homem x  homem x natureza (REBEA, 2004), (REIGADA; TOZONI-

REIS, 2004). Neste sentido, um dos temas escolhido para ser trabalhado no 

laboratório de biologia do NEI é a educação ambiental, que visa formar 

cidadãos éticos nas suas relações sociedade e natureza.  

Entre as atividades desenvolvidas atualmente pelo Programa de 

Formação Interdisciplinar do NEI está o Projeto da Rede de Educação 

Ambiental do Paraná (REA -PR) sendo que, a UNIOESTE que articula o Pólo 

Cascavel da REA-PR, foi escolhida para a Secretaria Executiva da REA-PR, 

ficando a Profª Drª IRENE CARNIATTO como a Secretária Executiva da Rede 

para os próximos 3 anos. A Rede de Educação Ambiental do Paraná é uma 

rede social inclusiva; que integra as ações de educadores ambientais 

paranaenses comprometidos com propostas, programas e projetos de 

intervenção, realização de eventos, pesquisa-ação e desenvolvimento de 

práticas sustentáveis, integrando pessoas e instituições que trabalhem para a 

construção de sociedades sustentáveis e responsáveis. Como cita Martinho 

(2004), a organização em redes é talvez, o mais interessante desafio para 

promover as transformações necessárias para uma nova forma de organização 

social, econômica, relacional e cultural entre as pessoas e grupos, que se 

caracterize pela cooperação, interdependência, autonomia, solidariedade, 

respeito recíproco e convivência entre diferenças.  



 

 Objetivos 

• Oportunizar espaço de formação de alunos do ensino fundamental e médio; 

• Desenvolver eventos e cursos de capacitação que possibilitem a formação 

para o desenvolvimento da cidadania;  

• Colaborar em eventos e atividades voltadas à formação da criança e do 

adolescente;  

• Promover a integração Universidade e alunos da Educação básica, por meio 

de visitas à escolas e destas á Universidade; 

• Orientar e contribuir na realização de atividades escolares, discussão dos 

temas e ampliação dos repertórios de temas escolares e de formação ética, 

para a cidadania. 

• Realizar encontros sistematizados de grupos de estudos sobre Educação 

Ambiental (Pólo de EA de Cascavel/REA-PR). 

• Contribuir na organização do XIV EPEA – Encontro Paranaense de Educação 

Ambiental a ser organizado pela Unioeste.   

 

 Metodologia 

São desenvolvidas atividades como palestras, exposição e discussão de 

conteúdos de aulas, onde realiza-se o atendimento de alunos do ensino 

fundamental e médio no laboratório de biologia do NEI, onde são apresentadas  

noções básicas dos conteúdos de zoologia e botânica, com uma abordagem 

direcionada à Educação Ambiental, ampliando o conhecimento dos alunos e 

aproximando o conteúdo teórico, aplicado a eles em sala de aula com a 

realidade, facilitando assim a aprendizagem do conteúdo. Também é feito o 

empréstimo do acervo que contém livros, monografias e animais e plantas 

conservados em vidros, para que alunos da graduação e professores possam 

utilizar em sala de aula. 

Para que ocorram todas as ações planejadas pelo NEI são efetuadas 

palestras, estas abordando conteúdos como Educação Ambiental, 

sustentabilidade, drogas e sexualidade. Juntamente com as palestras vão 

algumas outras formas de interação com o público tais como teatros e 

dinâmicas, nas quais busca-se trazer a realidade de vida de alguns deles de 

modo que os faça refletir sobre os assuntos trabalhados. Para manter em 



funcionamento a REA-PR são realizados trabalhos diários para manutenção do 

blog e site, entre outras participações e colaborações em eventos da Educação 

Ambiental.  

 

Resultados e Discussões 

Foram atendidos cerca de 458 pessoas da rede publica de ensino que 

visitaram o laboratório ampliando seus conhecimentos e conteúdos estudados 

em sala. Foram realizados 108 empréstimos do seu acervo, que contém livros, 

monografias e animais e plantas conservados em vidros. Esses materiais são 

emprestados para docentes e discentes da Universidade, que os utilizam como 

materiais de apoio durante as aulas e estágio, e no caso dos livros para 

enriquecimento bibliográfico. Destaca-se que alem do atendimento realizado as 

escolas da cidade de Cascavel, escolas de três municípios vizinhos visitaram o 

laboratório: Dois Vizinhos, Medianeira e Realeza. 

Na semana do meio ambiente do ano de 2011 foram apresentadas 

oficinas e palestras no CEEP “Centro de Educação, Estudos e Pesquisas” de 

Cascavel, com temas ambientais onde foram atendidos 300 alunos. Os temas 

das palestras foram: Recursos hídricos e degradação ambiental e E.A Desafio 

da Sociedade Moderna para a Sustentabilidade. Também, foram realizadas 08 

oficinas onde apresentou-se os materiais e os trabalhos que são realizados 

pelo projeto na universidade, apresentação de dinâmicas alunos assumiam o 

compromisso de realizar três mudanças em seu hábito, para melhorar o 

planeta.  

 Ainda, na semana do meio ambiente, foi realizado um teatro com 

fantoches em todos dos setores da reitoria da Unioeste, sendo o público alvo 

os funcionários da reitoria, onde se teve um total de 102 pessoas participantes. 

Este teatro intitulado “Recicle” realizado pelos alunos bolsistas e colaboradores 

teve como objetivo a mobilização dos trabalhadores da reitoria, para que 

conheçam mais sobre os benefícios das práticas dos 5Rs: Repensar, Recusar, 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Dessa forma eles puderam pensar mais nas 

suas atitudes e perceber que pequenas atitudes como diminuir o uso de folhas 

de sulfite, usando a frente e o verso, ou de trazer sua caneca de casa, fará a 

diferença.   



Foram realizadas no mês de Junho pelos alunos bolsistas e 

colaboradores, palestras na Polibag que é uma indústria de plásticos, onde 

foram abordados assuntos sobre o lixo, desastres causados pelo seu acumulo 

e a reciclagem. As palestras foram ministradas no período da manhã, tarde e 

noite. Devido a Polibag ser uma indústria que fabrica plásticos 100% 

degradáveis, é importante que os trabalhadores dessa empresa saibam a 

importância de preservação do meio ambiente, e de que como seu ato pode 

fazer a diferença, tanto para prejudicar quanto para protegê-lo. Nesse dia foram 

atendidos 200 funcionários da empresa, que ficaram muito satisfeitos com a 

palestra, e ao mesmo tempo muito impressionados com as informações que 

receberam.  

No mês de setembro, em uma escola da cidade de Nova Prata Iguaçu 

foram realizadas oficinas da Agenda 21 ministrada por professores PDE, sendo  

realizada com os alunos da escola e pessoas da comunidade do município de 

Nova Prata do Iguaçu oficinas de materiais recicláveis e palestras visando 

aumentar o conhecimento dos participantes em relação à preservação do meio 

ambiente e da Agenda 21. Os alunos bolsistas participaram das atividades e 

apresentaram o trabalho que eles realizam na universidade. Foram 

desenvolvidas atividades e temas conceituais de Educação ambiental, 

consumo consciente, preservação ambiental, onde foram atendidas 150 

pessoas, tanto como alunos, professores e a comunidade. 

 Em outubro no II Seminário de Formação Continuada de Professores e II 

Mostra de Experiências e Vivências Pedagógicas foi montado um estande onde 

continha seres vivos conservados, como fetos, animais peçonhentos, peixes e 

órgãos, que tinha o objetivo de trazer para as pessoas que participavam do 

evento a oportunidade de conhecer esses seres que não tem contato no seu 

dia-a-dia. O estande atendeu cerca de 150 pessoas, o público variava de 

professores e alunos, que visitavam o estande por curiosidade. 

Os trabalhos da REA-PR são realizados mensalmente, com trabalhos 

diarios como mensagens on-line do fórum de discussão e a articulação dos 

polos locais e temáticos da REA-PR em todo o estado do Paraná, a construção 

e manutenção do site para uma maior interação entre os participantes da Rede. 

Neste ano no mês de março de 2012 houve a participação no evento "VII 

Forum Brasileiro de Educação Ambiental" que ocorreu em Salvador-BA, onde 



foram apresentados vários trabalhos. Um outro trabalho a ser realizado pela 

REA-PR é o da organização do XIV EPEA – Encontro Paranaense de 

Educação Ambiental a ser organizado pela Unioeste que será realizado no ano 

de 2013 em Cascavel.   

 
Conclusão 

Com a realização destes trabalhos, o projeto contribui para interação 

entre Universidade e a Comunidade, sendo desta forma uma oportunidade de 

abrir as portas da universidade para crianças, adolescentes e adultos. Assim 

esses cidadãos podem ter acesso aos projetos da Universidade, aumentando 

seus conhecimentos e se tornando mais conscientes sobre seus atos, para que 

dessa forma consigamos construir sociedades sustentáveis. 
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Resumo: 
 

Na prática, a acidez potencial é a mais importante e a que deve ser 
corrigida, pois é ela quem limita o crescimento radicular das culturas e ocupa 
espaço nos coloides, possibilitando que os nutrientes essenciais fiquem livres 
na solução, dessa forma sendo lixiviados. Em outros termos, a acidez potencial 
corresponde à soma da acidez trocável e da acidez não trocável do solo. 
Diante disso, para o monitoramento dos componentes químicos do solo, a 
geoestatística, que se diferencia da estatística convencional pela espacialidade 
da variável, aliada a agricultura de precisão, tem como princípio básico o 
estudo da variabilidade espacial das áreas produtivas com o objetivo primário 
de aplicar insumos agrícolas em locais específicos, procurando reduzir as 
perdas, aumentar a produtividade, consequentemente o lucro do produtor e, 
além disso, não menos importante, manter a qualidade do ambiente. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi o de construir e avaliar o mapa temático para os 
valores de acidez potencial, da safra de soja do ano agrícola de 2010/2011 em 
uma propriedade agrícola com área total de 167,35 hectares com fins 
comerciais, localizada na cidade de Cascavel, região Oeste do Paraná, visando 
mapear as regiões com maior potencial de desenvolver problemas de acidez. 
Para a realização desse estudo as amostras de solos coletadas foram 
analisadas no laboratório da COODETEC, com os valores de acidez potencial 
obtidos foi realizada uma análise exploratória dos dados e, em seguida, um 
estudo espacial com a construção de semivariograma experimental e ajuste 
dos modelos exponencial, gaussiano, esférico e da família Matérn com valor de 
kappa de 0,7. Já os métodos utilizados foram mínimos quadrados ordinários 
(OLS), mínimos quadrados ponderados (WLS1), máxima verossimilhança (ML) 
e máxima verossimilhança restrita (RML). Dessa maneira, para a escolha do 
melhor modelo ajustado foi utilizado o critério de validação cruzada que busca 
estimar o quão apurado é este modelo na prática. Após identificar a estrutura 
de dependência espacial, foi construído o mapa temático, com interpolação por 
krigagem ordinária. 
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Resumo: A Educação ambiental é uma área que instiga a relação do ser humano 
com o meio ambiente, bem como as maneiras de usar conscientemente seus 
recursos naturais, conservá-los e preservá-los. Promover uma prática de ensino, 
onde professores e alunos tenham a oportunidade de desenvolver trabalhos de 
intervenção na realidade e no cotidiano escolar é uma forma de estar ensinando e, 
ao mesmo tempo, formando alunos reflexivos e conscientes de suas atitudes frente 
ao meio em que estão inseridos. Nesse sentido, a escola se torna uma importante 
articuladora dessas práticas integrando toda a sociedade, onde o aluno aprende, 
pratica, e leva para vida todas suas experiências vividas. Esse trabalho foi idealizado 
na Escola Municipal Anita Garibaldi, localizada em Santa Helena, oeste do Paraná, 
onde os alunos do 1º ano do ensino fundamental foram os envolvidos no projeto que 
objetivou trabalhar com temas ligados aos tipos de lixo, suas utilidades, formas de 
reaproveitamento, separação e reciclagem. O projeto foi dividido em duas etapas 
constituídas de palestras e dinâmicas. Nesta segunda etapa, os alunos 
confeccionaram lixeiras com os símbolos da coleta seletiva, além de brinquedos com 
garrafas pet e o plantio de hortaliças com adubo orgânico em garrafa pet. O 
envolvimento dos alunos no decorrer do projeto foi muito proveitoso. O mesmo 
mostrou-se de grande aceitação pelas crianças e permitiu a construção do 
aprendizado e a tomada de consciência de forma dinâmica e prazerosa.  
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Resumo  

O presente artigo foi produzido através das Oficinas de Educação Ambiental no 

Projeto Florir Toledo, ocorridas ao longo do ano de 2011 com adolescentes. Em 

função da necessidade de estabelecer diálogos com a juventude acerca da 

importância da preservação do meio ambiente, se garantido a cidadania e a 

qualidade de vida da população. 

 

Meio ambiente; Educação Ambiental e Juventude; Florir Toledo 

 

Introdução 

O presente artigo é oriundo das Oficinas de Educação Ambiental no Projeto Florir 

Toledo2: Juventude, cidadania e meio ambiente, uma das atividades realizadas no 

ano de 2011 no Programa de Educação Tutorial do Serviço Social. Este projeto foi 

realizado em parceria com a Sala de Estudos e Informações em Políticas Ambientais 

                                                 
1
 Acadêmica do 4º ano e bolsista do Programa de Educação Tutorial do Serviço Social – PETss, e-mail: drica-

alves18@hotmail.com. 
2
 Este projeto é oferecido pelo Município de Toledo-Pr com o objetivo de capacitação de jovens (vindos de 

diversos bairros da cidade) inseridos no programa com ações ativas na proteção do meio ambiente, incentivando 

o protagonismo juvenil, fomentando o desenvolvimento social e econômico. Estes jovens recebem um auxilio no 

valor de R$ 100,00 conforme Lei Municipal R nº 19, de 5 de março de 2009. No decorrer do ano são 

desenvolvidas diversas atividades tanto individuais quanto de grupos relacionadas com o esporte (natação, 

capoeira, futsal, basquete, vôlei, dentre outros), cultura (aulas de musica, flauta e violão) recreação, lazer, meio 

ambiente, além de momentos pedagógicos, com a intenção de proporcionar o desenvolvimento da consciência de 

preservação e uso racional dos recursos naturais do meio ambiente. 



e Sustentabilidade – SEIPAS, tendo por coordenadora desta atividade a docente Ms 

Diuslene Rodrigues Fabris. Nesta atividade participaram Adriana Alves Costa, 

Camila da Silva, Vanessa Schneider, Larissa Teodoro R. da Silva e Maiara Bageti  

ministrando as atividades, entretanto foram convidadas algumas acadêmicas do 

Curso de Serviço Social para realizar algumas atividades com os jovens do Projeto 

Florir Toledo. 

Os temas são variados, entretanto, deu-se ênfase ao meio ambiente e saúde que 

foram os temas mais abordados ao longo do ano, em decorrência do o PETss 

(temático) e o SEIPAS estar diretamente relacionado ao meio ambiente. Porém 

também foram ministradas atividades relacionadas com cultura, esporte e direitos 

humanos conforme se pode analisar no decorrer deste trabalho. 

 

Objetivos 

Conforme dados do Projeto Oficinas de Educação Ambiental para Adolescentes – 

Projeto Florir Toledo, executado em 2011, os objetivos são: 

Geral: 

- Criar espaços de discussões e ações socioambientais nos quais os Jovens do 

Florir Toledo possam apreender, questionar, propor e assumir responsabilidades na 

proteção do meio ambiente como protagonistas de mudanças no fomento do 

desenvolvimento sustentável. 

Específicos: 

- Potencializar a inserção de uma pauta de discussões que articulem a participação 

de jovens nas políticas públicas, tendo como tema transversal Juventude, Cidadania 

e Meio Ambiente; Estimular que os jovens do Projeto Florir Toledo se tornem centros 

efetivos de atenção nas atividades educativas sociambientais, trazendo seus 

conhecimentos, sentimentos, crenças, contradições, para sucitar diálogos entre 

gerações; Estimular a participação dos acadêmicos em atividades extensionistas 

que priorizem o caráter multi inter e transdisciplinar de saberes e de práticas de 

educação ambiental. 

Métodos 

As atividades foram realizadas as quintas feiras – iniciando-se no mês de março e 

finalizando em novembro – na forma de palestras, utilizando-se de múlti mídias e 

impressões para que os adolescentes do Projeto Florir Toledo visualizassem o que 

esta sendo apresentado. 



 

Discussão e Resultados 

Estas oficinas possibilitaram aos acadêmicos apreenderem sobre como organizar, 

elaborar e apresentar conteúdos diversos a jovens, além do aprofundamento com a 

temática do meio ambiente. 

Sobre o meio ambiente iniciou-se a discussão sobre Saneamento Ambiental e 

doenças decorrentes da falta de acesso ao saneamento, discutindo sobre a 

importância do saneamento ambiental para evitar problemas de saúde. 

Discutiu-se também sobre água, onde se explicou sobre a quantidade de água 

existente no Planeta Terra e quanto desta água pode ser utilizada para consumo 

humano, além da importância de se economizá-la e como se pode evitar o 

desperdício, bem como a necessidade de preservação deste bem tão precioso e 

necessário para manutenção da vida no planeta. Falou-se também sobre a 

hidrografia do Brasil, neste ponto percebe-se que existe uma disparidade natural em 

relação à distribuição de água em nosso país, pois 72% da água encontram-se na 

Amazônia, enquanto que apenas 1% está na região nordeste. Já na saúde um dos 

assuntos abordados foi a dengue, a qual foi descrita forma de contagio e como se 

prevenir, quais períodos em que tem maior incidência de epidemias, quais os 

sintomas, os tipos de vírus e qual o tratamento. 

Além destes temas foram abordados cultura e esporte, os quais destacam os estilos 

musicais samba e sertanejo, discorrendo sobre de onde surgiu e como se deu a 

evolução destes ritmos, bem como as derivações do Samba. 

Foram convidados para ministrar algumas atividades outros acadêmicos do qual cito 

a Bolsista do PETss Mirian Pereira (também arbitra de futebol) abordando sobre a 

temática esporte explicando sobre as regras de futebol, contando um pouco de seu 

trabalho. Por ser um tema relacionado com o dia a dia dos adolescentes e por ser de 

interesse dos mesmos, houve uma grande interação com questionamentos por parte 

deles.  

Apesar da diversidade de assuntos discutidos, o foco principal foi o meio ambiente 

sendo discutido em 80% dos encontros com os adolescentes. 

 

Conclusões 

Esta atividade teve significativo valor, pois acrescentou conhecimento tanto para os 

acadêmicos e bolsistas que estiveram diretamente e indiretamente ligados ao 



projeto, quanto aos jovens do Florir Toledo que assistiram uma gama diversificada 

de assuntos sobre o meio ambiente nas palestras, proporcionando um conhecimento 

diferenciado e sistemático sobre a temática.  

Tendo em vista que a temática educação ambiental já vem sendo tratada a muito 

tempo, conforme pode-se perceber no fato de que a Organização das Nações 

Unidas realizou um fórum Global no Rio de Janeiro em 1992, aonde segundo 

Pelicioni contou com a presença de organizações não governamentais resultando na 

formulação do trabalho de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global a qual estabeleceu alguns princípios, dos quais a autora 

citou: 

 
“a educação ambiental é um direito de todos, somos 
todos aprendizes e educadores; deve ter como base o 
pensamento crítico e inovador em qualquer tempo ou 
lugar em seus modos formal, não formal e informal 
promovendo a transformação e a construção da 
sociedade; é individual e coletiva. Tem o propósito de 
formar cidadãos com consciência local e planetária que 
respeitem a autodeterminação dos povos e a soberania 
das nações; a educação ambiental não é neutra, mas 
ideológica; deve integrar conhecimentos, aptidões, 
valores, atitudes e ações, convertendo cada 
oportunidade em experiências educativas de sociedades 
sustentáveis.” (PELICIONI, 1998 p. 21) 

 

Percebe-se a importância da educação ambiental, pois possibilita pessoas a 

compreensão de que se deve preservar o meio ambiente e que esta proteção deve 

ser realizada a partir das ações do próprio ser humano.  E que se pode conciliar 

desenvolvimento e sustentabilidade, com ações simples e complexas, evitando 

muitos desastres “naturais” como enchentes, chuvas acidas, erosão, dentre outros 

problemas ocasionados e/ou intensificados pela ação do homem sobre a natureza. 
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Área temática: Meio Ambiente 

Modalidade de apresentação: Oficina 

 

RESUMO: A modernização da indústria e a miniaturização de equipamentos 

produzem novidades tecnológicas que motivam as pessoas a verem seus 

aparelhos eletroeletrônicos como sempre desatualizados, o que tem relação direta 

com o aumento da produção de lixo eletrônico. Esse descarte, se não controlado, 

gera sérios problemas, haja vista seus componentes químicos serem nocivos à 

saúde e ao meio ambiente, principalmente os metais pesados. A realidade é que 

esses equipamentos obsoletos continuam chegando, em ritmo acelerado e sem 

controle, aos lixões. No entanto, algumas iniciativas vêm tentando conscientizar a 

população e estão sendo criadas legislações que regulamentem a produção, 

transporte e tratamento desse lixo, além de outras medidas que incluem inclusive, 

os próprios fabricantes. Esta oficina tem por objetivo, além da caracterização de 

lixo eletrônico, prover aos seus participantes uma visão geral sobre o ciclo do lixo 

eletrônico: Produção, Consumo, Descarte, Reuso e Reciclagem, no intuito de 

conscientização e correta destinação desse material. 
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MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO MUNICÍPIO 

DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR, VISANDO ESPACIALIZAR A DESTINAÇÃO 

DE RECURSOS RELACIOANDOS ICMS ECOLÓGICO 

Autores: Camila Graeff Csiraghi, Elvis Rabuske Hendges, Juliano Andres; Jéssica 

Naiara Hellmann Schlickmann 

Área temática: Meio Ambiente 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

Resumo: A distribuição dos recursos do ICMS Ecológico para os municípios é feita 

segundo uma série de avaliações realizada por um Conselho de Avaliação (Câmara 

Técnica formado por membros de diferentes órgãos competentes) e que buscam em 

vistorias averiguar as condições ambientais e a aplicação de recursos repassados 

pelo ICMS Ecológico de anos anteriores de municípios que tenham integrado em 

seu território Mananciais de Abastecimento. Assim como objetivo principal esse 

projeto visou auxiliar o município de Santa Izabel do Oeste a mapear as áreas a 

serem recuperadas e preservadas ambientalmente no município em questão. Para 

realizar o mapeamento serão utilizadas técnicas de Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento, espacializando as áreas protegidas por Lei (Código Florestal 

Brasileiro) e as classes de uso da terra. De posse dos mapas foi possível auxiliar a 

Prefeitura de Santa Izabel do Oeste em melhorias na qualidade ambiental, 

garantindo-se repasse dos recursos do ICMS Ecológico. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; cadastro rural; Geoprocessamento 

 

INTRODUÇÃO:  

Os avanços tecnológicos e os desenvolvimentos agrícola, industrial e 

populacional, geraram ao meio ambiente natural uma série de danos. Muitos destes 

danos são irreversíveis, como a extinção de espécies vivas e a escassez de 

recursos naturais não renováveis. Porém, alguns recursos podem ser reconduzidos, 

minimizando o efeito dos impactos ambientais causados pelo Homem. Assim, a 



atual preocupação ambiental e a busca por recursos para a recuperação de áreas 

degradadas, geram aos órgãos de gestão pública um grande desafio. 

Em contrapartida aos danos criados, o uso da tecnologia vinculada às 

pesquisas vem oferecendo subsídios à várias leis e campanhas que buscam a 

preservação e revitalização de locais onde a ação humana vêm prejudicando o 

equilíbrio ambiental. A definição de ações, metas e medidas técnicas que possam 

maximizar o processo de recondução de áreas degradadas dependem diretamente 

da eficácia e da precisão dos estudos que localizam e delimitam o grau de avanço 

dos problemas ambientais. 

De modo geral, as pesquisas voltadas ao diagnóstico ambiental são de 

envolvimento multidisciplinar, compreendendo estudos da organização do espaço 

natural e suas interações com a ação antrópica, reconhecendo o Homem como 

agente transformador do espaço. Desta forma, a ciência geográfica torna-se 

essencial na elaboração de pareceres ambientais, pois o geógrafo é o profissional 

condicionado a estudar a interação do Homem com o espaço no qual esta está 

inserido. 

A criação de mapas de base e temáticos, a sua interpretação e a compreensão 

de conceitos que regem a espacialização das informações por estes apresentados, 

possibilitam ao profissional da geografia a elaboração de um diagnóstico ambiental 

focalizado em uma determinada área de interesse, e o seu monitoramento conforme 

os conceitos da evolução “espaço x tempo”. Neste sentido, a definição de um plano 

de metas para a recuperação de áreas degradadas, incumbe ao geógrafo além da 

responsabilidade do mapeamento direcionado dos locais estudados, um 

acompanhamento gradual da reorganização sócio-espacial e recondução dos 

recursos naturais. 

Neste sentido se torna importante realizar o estudo em uma microbacia, pois a 

microbacia como célula de estudo é importante, pois do ponto de vista físico é uma 

unidade geográfica delimitada por uma rede de drenagem (córregos) que deságua 

em um rio principal. Assim a microbacia hidrográfica está associada à realização de 

programas de desenvolvimento sustentável, tendo como beneficiários diretos 

comunidades rurais. 

 

OBJETIVOS:  



 Oferecer ao município de Santa Izabel do Oeste uma atividade de extensão 

que atenda a demanda existente de um mapeamento do municipal afim de 

comprovar ações ambientais realizadas com recursos provenientes do ICMS 

Ecológico. 

 Mapear o município definindo as APP previstas por Lei; 

 Quantificar e espacializar os padrões de uso e cobertura da terra; 

 Mapear as redes de drenagem e viária; 

 

METODOLOGIA: 

A mata ciliar está vinculada as áreas de cobertura florestal nas faixas marginais 

dos canais de drenagem previstas por lei denominadas também Áreas de 

Preservação Permanente (APP). A digitalização da rede de drenagem do município 

em um Banco de Dados Geográfico permitirá a criação do mapa das APP. 

As ferramentas do sensoriamento remoto (imagens de satélite), 

georreferenciadas e importadas para o Banco de Dados, darão origem ao mapa de 

uso da terra, pois os padrões de reflectância imageados fornecem informações 

gerando um mapa temático com as principais classes de uso da terra de toda 

microbacia, identificando a paisagem natural e as interferências da ação antrópica. A 

precisão e o nível de informações oriundos das imagens de satélite dependem 

diretamente das características do sistema sensor.  

As imagens de satélite deverão ser classificadas, ou seja, transformadas do 

formato imagem (raster) para temas (mapa temático) com as diferentes classes de 

uso da terra. O processo de classificação permite que as áreas pertencentes a cada 

classe temática sejam quantificadas. O mapa de uso da terra por sua vez será 

processado conjuntamente com o mapa das APP, gerando um mapa de uso da terra 

específico das APP identificando quanto destas áreas estão com cobertura florestal 

e/ou em processo de regeneração, afim de informar à Câmara Técnica o 

“incremento de mata ciliar” conseguido a cada ano da gestão do ICMS Ecológico.  

A classificação dos padrões de uso da terra, deverá ser conferido por visitas de 

campo, a fim de facilitar a identificação de anormalidades que a imagem poderá 

apresentar em seus padrões de reflectancia. Após a classificação, o uso da terra 

deverá ser confrontado com as áreas de risco definidas pelos demais mapas da 

microbacia. 

 



RESULTADOS: 

O mapa de uso do solo demonstra os usos existentes no município de Santa 

Izabel do Oeste. O uso predominante no município é de floresta com 13.430 ha, em 

seguida solo exposto com 9.849 ha, lavoura com 6.200 ha, campo com 2.696 ha e 

água com 1,9 ha. O município de Santa Izabel do Oeste tem grande potencial 

agrícola, sendo uma área com muitas planícies propicias para agricultura. 

O setor agrícola é um pilar fundamental para a economia competitiva dos 

países, através da geração de riqueza, devendo simultaneamente contribuir para 

preservar e para potencializar os valores ambientais das áreas onde se desenvolve, 

Figura 01. 

 

Figura 01: Mapa de uso da terra do município de Santa Izabel do Oeste/PR 

 

 

O mapa de APP apresenta as possíveis áreas que deveriam ser preservadas 

no município de Santa Izabel do Oeste, porém essas áreas não estão sendo 

destinadas à áreas de APP, em sua grande maioria é utilizada para outros usos 

como lavoura, solo exposto e campo. As áreas de APP, como já foi especificado, é 

importante para a preservação de recursos hídricos, fauna, flora, solo, geologia e a 

biodiversidade. Porém áreas legalmente especificadas como áreas de APP estão 



sendo utilizadas para outros usos. O uso incorreto do solo trás consigo 

conseqüências graves como poluição hídrica, degradação do solo e extinção da 

biodiversidade local, Figura 02. 

O mapa do cruzamento das APP com o mapa de Uso da Terra por sua vez 

apresentou uma ocupação com apenas 1.112 ha de área com uso de floresta, 

caracterizando áreas de APP ainda preservadas no município. O restante é 

destinado à lavoura com 186 ha, campo com 348 ha, água com 0,72 ha e solo 

exposto com 512 ha, Figura 03. 

Figura 02: Mapa das APP do município de Santa Izabel do Oeste/PR 

 

 

Figura 03: Cruzamento do mapa das APP e do uso da terra 



 

CONCLUSÕES 

O presente projeto de extensão propiciou ao município de Santa Izabel do 

Oeste reconhecer suas principais deficiências ambientais em relação a preservação 

de suas APP. Também o trabalho de mapeamento possibilitou, ao mesmo tempo em 

que a universidade necessita inserir seus futuros profissionais em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, lhes possibilitando um contato mais próximo com a 

realidade do mercado de trabalho e com o cumprimento de suas funções 

profissionais, uma integração entre futuros profissionais e à Prefeitura de Santa 

Izabel do Oeste 
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Área temática: Meio Ambiente 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

Resumo: A distribuição dos recursos do ICMS Ecológico para os municípios é feita 

segundo uma série de avaliações realizada por um Conselho de Avaliação (Câmara 

Técnica formado por membros de diferentes órgãos competentes) e que buscam em 

vistorias averiguar as condições ambientais e a aplicação de recursos repassados 

pelo ICMS Ecológico de anos anteriores de municípios que tenham integrado em 

seu território Mananciais de Abastecimento. Assim como objetivo principal esse 

projeto visou auxiliar o município de Marmeleiro a mapear as áreas a serem 

recuperadas e preservadas ambientalmente no município de Marmeleiro/PR. Para 

realizar o mapeamento serão utilizadas técnicas de Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento, espacializando as áreas protegidas por Lei (Código Florestal 

Brasileiro) e as classes de uso da terra. De posse dos mapas foi possível auxiliar a 

Prefeitura de Marmeleiro em melhorias na qualidade ambiental, garantindo-se 

repasse dos recursos do ICMS Ecológico. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; cadastro rural; Geoprocessamento 

 

INTRODUÇÃO:  

Os avanços tecnológicos e os desenvolvimentos agrícola, industrial e 

populacional, geraram ao meio ambiente natural uma série de danos. Muitos destes 

danos são irreversíveis, como a extinção de espécies vivas e a escassez de 

recursos naturais não renováveis. Porém, alguns recursos podem ser reconduzidos, 

minimizando o efeito dos impactos ambientais causados pelo Homem. Assim, a 



atual preocupação ambiental e a busca por recursos para a recuperação de áreas 

degradadas, geram aos órgãos de gestão pública um grande desafio. 

Em contrapartida aos danos criados, o uso da tecnologia vinculada às 

pesquisas vem oferecendo subsídios à várias leis e campanhas que buscam a 

preservação e revitalização de locais onde a ação humana vêm prejudicando o 

equilíbrio ambiental. A definição de ações, metas e medidas técnicas que possam 

maximizar o processo de recondução de áreas degradadas dependem diretamente 

da eficácia e da precisão dos estudos que localizam e delimitam o grau de avanço 

dos problemas ambientais. 

De modo geral, as pesquisas voltadas ao diagnóstico ambiental são de 

envolvimento multidisciplinar, compreendendo estudos da organização do espaço 

natural e suas interações com a ação antrópica, reconhecendo o Homem como 

agente transformador do espaço. Desta forma, a ciência geográfica torna-se 

essencial na elaboração de pareceres ambientais, pois o geógrafo é o profissional 

condicionado a estudar a interação do Homem com o espaço no qual esta está 

inserido. 

A criação de mapas de base e temáticos, a sua interpretação e a compreensão 

de conceitos que regem a espacialização das informações por estes apresentados, 

possibilitam ao profissional da geografia a elaboração de um diagnóstico ambiental 

focalizado em uma determinada área de interesse, e o seu monitoramento conforme 

os conceitos da evolução “espaço x tempo”. Neste sentido, a definição de um plano 

de metas para a recuperação de áreas degradadas, incumbe ao geógrafo além da 

responsabilidade do mapeamento direcionado dos locais estudados, um 

acompanhamento gradual da reorganização sócio-espacial e recondução dos 

recursos naturais. 

Neste sentido se torna importante realizar o estudo em uma microbacia, pois a 

microbacia como célula de estudo é importante, pois do ponto de vista físico é uma 

unidade geográfica delimitada por uma rede de drenagem (córregos) que deságua 

em um rio principal. Assim a microbacia hidrográfica está associada à realização de 

programas de desenvolvimento sustentável, tendo como beneficiários diretos 

comunidades rurais. 

 

OBJETIVOS:  



 Oferecer ao município de Marmeleiro uma atividade de extensão que atenda 

a demanda existente de um mapeamento do municipal afim de comprovar 

ações ambientais realizadas com recursos provenientes do ICMS Ecológico. 

 Mapear o município definindo as APP previstas por Lei; 

 Quantificar e espacializar os padrões de uso e cobertura da terra; 

 Mapear as redes de drenagem e viária; 

 

METODOLOGIA: 

A mata ciliar está vinculada as áreas de cobertura florestal nas faixas marginais 

dos canais de drenagem previstas por lei denominadas também Áreas de 

Preservação Permanente (APP). A digitalização da rede de drenagem da microbacia 

pré-definida em um Banco de Dados Geográfico permitirá a criação do mapa das 

APP. 

As ferramentas do sensoriamento remoto (imagens de satélite), 

georreferenciadas e importadas para o Banco de Dados, darão origem ao mapa de 

uso da terra, pois os padrões de reflectância imageados fornecem informações 

gerando um mapa temático com as principais classes de uso da terra de toda 

microbacia, identificando a paisagem natural e as interferências da ação antrópica. A 

precisão e o nível de informações oriundos das imagens de satélite dependem 

diretamente das características do sistema sensor.  

As imagens de satélite deverão ser classificadas, ou seja, transformadas do 

formato imagem (raster) para temas (mapa temático) com as diferentes classes de 

uso da terra. O processo de classificação permite que as áreas pertencentes a cada 

classe temática sejam quantificadas. O mapa de uso da terra por sua vez será 

processado conjuntamente com o mapa das APP, gerando um mapa de uso da terra 

específico das APP identificando quanto destas áreas estão com cobertura florestal 

e/ou em processo de regeneração, afim de informar à Câmara Técnica o 

“incremento de mata ciliar” conseguido a cada ano da gestão do ICMS Ecológico.  

A classificação dos padrões de uso da terra, deverá ser conferido por visitas de 

campo, a fim de facilitar a identificação de anormalidades que a imagem poderá 

apresentar em seus padrões de reflectancia. Após a classificação, o uso da terra 

deverá ser confrontado com as áreas de risco definidas pelos demais mapas da 

microbacia. 

 



RESULTADOS: 

O mapa de APP foi elaborado a partir da vetorização de todos os rios, 

nascentes e topos de morros presentes no município inseridos na classe temática 

APP_marmeleiro, iniciando no menu Temático – Mapa de Distâncias, tendo como 

entrada o mapa vetorial, seleção classe para os rios e seleção elemento (ponto) 

quando forem as nascentes e os topos de morros, Figura 01. 

 

 

Figura 01: Mapa delimitando as APP de Marmeleiro/PR 

 

 

Já o mapa de uso da terra buscou-se o conhecimento da forma como o espaço 

está sendo ocupado e transformado pelo homem, Figura 02. 

O mapa do cruzamento das Áreas de Preservação Permanente com o mapa de 

Uso da Terra por sua vez apresentou uma ocupação correta ou não do uso da terra 

nas APP, contribuindo assim para planejamento adequado quanto à utilização do 

uso da terra, Figura 03. 

O campo, a classe de predominância apresenta aproximadamente 50% da 

área do município, podendo caracterizar um crescimento no setor da pecuária. Ás 



áreas de solo exposto, que podem ser caracterizadas como áreas de pousio, 

juntamente com a lavoura, perfazem um total de 31%, seguido da floresta, tendo 

17% de sua área com mata.  

O mapeamento do uso da terra de uma dada região é importante para a 

compreensão da organização do espaço e das mudanças ocorridas, uma vez que o 

meio ambiente está em constante transformação devido ao aumento das atividades 

antrópicas e pode-se elaborar uma melhor política de uso do solo para o 

desenvolvimento da região. 

 

Figura 02: Mapa de uso da terra de Marmeleiro/PR 

 

 

Figura 03: Cruzamento dos mapas de APP e do uso da terra 



 

 

CONCLUSÕES 

O município conta com poucas áreas de florestas preservadas, apenas 22%, 

onde segundo a lei, seriam áreas de preservação. Isso releva, a despreocupação 

quanto a proteção de margens de rios e nascentes e a crescente utilização dessas 

áreas para práticas agrícolas (lavoura e solo exposto totalizam 39%), ocupando 

também os topos de morros, áreas onde muitas vezes não podem ser cultivadas, 

por apresentarem declividade superior a 40%, sendo impróprias para a agricultura. 

Ás áreas de campo, perfazem 39% da área total do município. 
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MONITORAMENTO DE OCORRÊNCIA DE FLORAÇÕES DE 
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Lady Fiorese 

Área Temática: Meio Ambiente 

Modalidade de Apresentação: Pôster 

Palavras-Chave: Cianobactérias; coagulantes/floculantes; impacto ambiental 

O enriquecimento artificial de mananciais hídricos ocorre devido aos lançamentos de 
esgotos domésticos, aos efluentes líquidos industriais, o carreamento de fertilizantes 
utilizados na lavoura e dejetos oriundos da criação de animais domésticos nas 
proximidades dos cursos d’água. Como consequência ocorre a eutrofização das 
águas e a proliferação excessiva de algas como cianobactérias, restringindo a sua 
utilização para abastecimento público. Deve-se considerar que intoxicações 
humanas provocadas pelo consumo ou contato de água contaminada por cepas 
tóxicas de cianobactérias já foram descritas em vários países. Os principais 
objetivos deste trabalho são verificar se há ocorrência de florações de cianobactérias 
no Rio Toledo; verificar a quantidade e o tipo de cianobactérias presentes nas 
amostras e comparar os valores obtidos com os limites estabelecidos pela legislação 
vigente, além de pesquisar alternativas de uso de coagulantes/floculantes visando 
determinar a eficiência de remoção dessas cianobactérias. Coletas periódicas serão 
realizadas próximo a captação do Rio Toledo, além de coletas ocasionais, em 
função da presença de florações de cianobactérias próximo a captação. As amostras 
serão analisadas através de contagem e identificação das cianobactérias presentes 
nas amostras através do método Utermohl. O tratamento da água visando a 
remoção destas cianobactérias será feito através de testes utilizando diferentes tipos 
de agentes coagulantes/floculantes, tais como os convencionais sulfato de alumínio 
e cloreto férrico, além de coagulantes naturais como a Moringa oleifera e a 
quitosana. Nestes testes serão feitas mediadas de turbidez, cor, pH além da 
presença ou não de cianobactérias. Espera-se com este trabalho observar as 
possíveis ocorrências de florações de cianobactérias na captação de água de 
abastecimento do Rio Toledo. Uma vez observada a ocorrência pretende-se 
determinar qual floculante é mais eficiente na sua remoção. 

CONTATO: salahdmh@gmail.com (45-3379-7036); taticferrari@gmail.com  
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Resumo  

O deposito de matéria orgânica de diversas fontes provoca a alteração dos 

ambientes aquáticos. Uma alternativa sustentável para a correção destes ambientes 

é a  fitorremediação, baseada no poder de retirada das cargas poluidoras pelas  

plantas. Neste estudo avaliou-se o potencial de duas espécies de macrófitas 

aquáticas flutuantes, Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes, no tratamento de 

efluente de cervejaria. O sistema de tratamento foi constituído de 8 unidades 

experimentais, sendo 2 tratamentos com 4 réplicas. Foram analisados as variáveis 

temperatura, condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, DQO, fósforo 

total, nitrogênio, nitrito e nitrato, e medida a biomassa das macrófitas aquáticas. O 

experimento teve duração de 21 dias, sendo as coletas feitas semanalmente. Os 

resultados das variáveis limnológicas e da biomassa foram submetidos a análises de 

variância (ANOVA) e as médias, comparadas pelo teste Tukey (P<0,05) com o 

programa Statistica 7.0®. Como resultado as taxas de remoção variaram de 31,40 a 

93,10% nos tratamentos com E. crassipes e P. statiotes com à aquisição de 

biomassa de E. crassipes  454,61% e a P. stratiotes 162,92%. Os tratamentos foram 

eficientes sem diferença estatística entre eles.  

Introdução  

O crescimento populacional junto com a demanda de serviço e de produto no 

mercado exige aumento das produções desde o setor primário, secundário e 



terciário. Este processo gera cada vez mais resíduos sejam  sólidos, líquidos ou 

gasosos engrossando as perdas observadas em todas as etapas da produção e do 

consumo. Atendendo as legislações, o setor industrial busca soluções para um 

problema até então colocado em segundo plano: a gestão e tratamento de resíduos 

sólidos e efluentes industriais (THEODORO 2005). No caso dos tratamentos de 

resíduos, várias alternativas são ofertadas entre elas os tratamentos químicos, 

físicos e biológicos. Diversos processos podem ser aplicados no tratamento de 

efluentes, objetivando o reuso da água. Pode-se citar a precipitação química, a 

evaporação, a cementação, a extração com solventes, a flotação, os processos com 

membranas e os processos de adsorção. Os tratamentos biológicos denominados 

de bioremediação são feitos com varias espécies de plantas entre elas as 

microalgas e as macrofitas cujo  principio básico é a fotossíntese isto é o uso dos 

compostos minerais para a síntese de matéria orgânica a partir da luz solar. O 

processo de tratamento de efluente está baseado na retirada de nutrientes, a base 

de compostos nitrogenados e fosfatados indispensáveis ao crescimento das plantas 

tendo como resultado final a síntese de biomassa . Dependendo de sua origem as 

águas residuárias, contêm excrementos humanos líquidos e sólidos, produtos 

diversos de limpezas, resíduos alimentícios, produtos desinfetantes e pesticidas, 

produtos orgânicos como proteínas, açúcares, óleos e gorduras, microorganismos, 

os inorgânicos formados de ânions (cloretos, sulfatos, nitratos, fosfatos) e cátions 

(sódio, cálcio, potássio, ferro e magnésio) (BECKER 2004).No caso especifico das 

cervejarias, os resíduos são compostos de carboidratos, proteínas, fósforos e 

gorduras vegetais principais componentes para o crescimento das microalgas . 

Diversos autores estudaram meios de cultura alternativos como, esgoto doméstico 

esterilizado (PIPES e GOTAAS, 1960) vinhaça de cana-de-açúcar (OLIVEIRA, 

1988), águas residuais da produção de azeite de oliva (SÁNCHEZ et al., 2001), água 

de matadouro (SEBASTIEN, 1999). 

Objetivo 

Neste estudo avaliou-se o potencial de duas espécies de macrófitas aquáticas 

flutuantes, Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes, no tratamento biológico de 

efluente de cervejaria 

 

 



Métodos 

O sistema de tratamento foi constituído de 8 unidades experimentais, sendo 2 

tratamentos com 4 réplicas. Cada tratamento foi acoplado a um filtro mecânico, em 

sistema de circulação fechado. Foram analisadas as variáveis condutividade elétrica, 

pH, oxigênio dissolvido, turbidez, DQO, fósforo total, nitrogênio, nitrito e nitrato 

conforme as metodologias preconizadas pelo Standard Method e medida a 

biomassa das macrófitas com o auxilio de uma balança semi-analítica. O 

experimento teve duração de 21 dias, sendo as coletas feitas semanalmente. Os 

resultados das variáveis limnológicas e da biomassa foram submetidos a análises de 

variância (ANOVA de medidas repetidas) e as médias, quando diferentes, foram 

comparadas pelo teste Tukey (P<0,05) com o programa Statistica 7.0®.  

 

Resultados e discussão.  

A analise dos resultados das concentrações finais dos compostos químicos 

indicaram que as taxas de remoção da turbidez, DQO, fósforo total, nitrogênio, nitrito 

e nitrato foram 85,20%, 46%;, 78,25%, 80,60%; 66,45%, 57,20% ; 88,20% , 93,10%; 

31,40% , 49,20% e 57,80%, 55,65% para os tratamentos com E. crassipes e P. 

statiotes respectivamente. A figura 1 mostra a variação da condutividade elétrica ao 

longo do tratamento. Este parâmetro segundo Esteves (2011) é a consequência da 

presença de compostos ionizados presente em solução. Ele passou de 600 µS para 

400 µS nos 14 primeiros  dias do tratamento (figura 1) determinando uma redução 

de 33% . Esta redução indica uma adsorção dos íons pelas macrofitas. 
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Figura 1 : Variação da condutividade elétrica ao longo do tratamento por E. 

crassipes e P. stratiotes. 



No tratamento com E. crassipes os valores médios  do pH passaram de 6,90 para 

7,50, passando de ligeiramente acido para levemente básico. No tratamento com P. 

stratiotes a média inicial e final foram de 7,35 e 8,05 permanecendo básico. Estes 

valores conforme a resolução da Conama 257/05 são ideias para a sobrevivência 

dos organismos aquáticos. 
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Figura 2 : Variação do pH ao longo do tratamento por E. crassipes e P. stratiotes. 

A figura 3 mostra o comportamento da DQO. A analise dos resultados indica uma 

remoção de 78,25% com E. crassipes passando de 19,10mg/L para 4,15mg/L. No 

tratamento com P. stratiotes a redução foi de 80,60%, sendo a concentração inicial e 

final de 19,50mg/L e 3,80mg/L. Os valores de DQO não apresentaram diferença 

significativa (p<0,05) em relação aos tratamentos, porém apresentaram diferença 

estatística quanto à evolução do tempo.. 

 

Figura 3 : Variação da DQO  ao longo do tratamento por E. crassipes e P. stratiotes. 
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A média da biomassa inicial para cada tratamento foi de 487.80g para E. 

crassipes e de 474,90g para P. stratiotes. No final do experimento os pesos médios 

foram de 2217,60 g e 773,75 g sendo um ganho de 454,61 % e 162,92% 

respectivamente (fig. 4). Quanto ao ganho de peso das macrófitas aquáticas houve 

diferença estatística significativa (p>0,05) em relação aos tratamentos e evolução do 

tempo. 
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Figura 4: Variação do peso das macrofitas E. crassipes e P. stratiotes durante o 

experimento  

Os estudos estatísticos mostraram que não houve diferença estatística entre os 

tratamentos quanto à redução de nutrientes, as duas espécies E. crassipes e P. 

statiotes que se mostraram eficazes na remoção desses nutrientes. Quanto ao 

ganho de peso, E. crassipes teve maior crescimento comparado a P. stratiotes. 

Morfologicamente a P. stratiotes apresenta menor tamanho foliar, menor massa, no 

entanto mesma eficiência que a E. crassipes. O crescimento das duas espécies 

indica boa adaptação com os nutrientes da cervejaria 

Conclusões. 

O uso da fitorremediação mostrou-se eficiente no tratamento de efluentes de 

cervejaria. As macrofitas absorberam os nutrientes apresentando uma redução 

notável da concentração destes, um crescimento considerável da biomassa sem 

diferenciação na eficiência dos tratamentos. Recomenda-se futuras pesquisas para 



o conhecimento da transformação ou acumulação dos nutrientes absorvidas, 

podendo orientar quanto ao destino final em termo de preservação ambiental.  
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Resumo: Com o aumento das preocupações em torno dos problemas ambientais 

e sociais surge a necessidade de metodologias de ação mais bem estabelecidas que 
visem à efetiva transformação comportamental e conceitual. Segundo Travassos (2006, 
pg.23) a educação ambiental deve deixar de ser um conceito vago e pessoal e adquirir 
um significado comum para todos os cidadãos, resultando em sensibilização que estimula 
a comunidade a encarar o meio em que vivem como parte integrante de suas vidas. 
Somente com uma visão holística para ter conhecimento dos reais problemas, sem 
esquecer-se de agir localmente, é que será possível alcançar mudanças transformadoras. 
Neste sentido, com o intuito de investigar a mudança conceitual e comportamental através 
de práticas educativas transdisciplinares, que visem ações sustentáveis e socioambientais 
no âmbito escolar, desenvolveu-se em uma escola pública de Cascavel – PR uma teia de 
obras para integrar o ambiente escolar e a sociedade. 

O trabalho foi desenvolvido através da convivência, sendo utilizado o recurso de 
relato e experiência segundo os pressupostos de Connelly e Claudinin (1995, pg.11-13). 

A iniciativa deu-se em um círculo de diálogos, promovido na escola para discutir 
os Objetivos do Milênio (ODM), e onde surgiu o desejo de fazer algo em prol da escola e 
da sociedade. Após estudos de documentos planetários, identificou-se a necessidade de 
um projeto que sanasse o passivo ambiental do lixo eletrônico, afinal as tecnologias se 
tornam obsoletas gerando resíduos que na maioria das vezes são descartados 
indevidamente. A princípio os alunos tornaram a escola um ponto de coleta onde a 
comunidade deixava seus aparelhos eletrônicos descartados, que eram limpos e 
separados. A demanda foi tanta que os alunos e professores resolveram reutilizar esses 
materiais, fazendo deles lixeiras, vasos de flor, abajur, chaveiros, entre outras peças que 
passaram a serem utilizadas pela escola. Com o princípio de que uma ação gera uma 
reação, a partir dessa ação inicial, surgiram várias outras, como o museu digital, e um 
novo laboratório de Informática. Ao longo de todo o trabalho, foi possível visualizar as 
mudanças comportamentais e de conceito que ocorreram nos alunos e na escola como 
um todo. A atividade prática e o envolvimento da comunidade escolar geram um poder 
transformador, desenvolvendo sensibilidade para com os problemas socioambientais, 
pensamento crítico e espírito inovador perante as situações problema. 
              
Referências 
1 TRAVASSOS, E. G. A. A Prática da Educação Ambiental nas Escolas. Porto Alegre: Ed. 
Mediação, 2004. 



 

2  CARVALHO, A.M; PEREZ, D.G. Formação de professores de Ciências: tendências e 
inovações. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
 
Contatos: Mariane Gavazzoni: (45) 9901-2861 
marianebio05@hotmail.com ou mariane@ecoeducar.com.br 

mailto:marianebio05@hotmail.com
mailto:mariane@ecoeducar.com.br


 
PERCEPÇÕES E INFERÊNCIAS ACERCA DAS QUESTÕES AMBIENTAIS POR 

MEIO DO OLHAR FOTOGRÁFICO SOBRE O RIO ALEGRIA 
 
 
 

Raquel Jackeline Ratz; Luís Gabriel Antão Barboza; Thayne Danieli Schmidt; Larissa 
Bussler; Thalys Eduardo Noro Vargas de Lima 

 

Área Temática: Meio Ambiente 

Pôster 

 
 
 

Palavras-Chave: Ecossistema urbano; Percepção; Ambiente.  
 
 
Resumo: No ambiente urbano, determinados impactos ambientais como poluição do 
solo, da água e do ar, ocupação desordenada e irregular dos espaços, edificação de 
moradias em locais inapropriados ou áreas de preservação tais como encostas, 
margens de rios e mananciais precisam ser repensados e novos hábitos 
estimulados. Na cidade de Medianeira, localizada na região oeste paranaense, a 
área urbana sobrepôs parte do leito dos rios Bolinha e Alegria, e problemas como 
poluição, destinação do lixo e carências habitacionais são perceptíveis. Frente a 
essa problemática buscou-se com o presente projeto realizar uma vivência 
fotográfica sobre o Rio Alegria, responsável pelo abastecimento de água do 
município, e a partir disso, avaliar alguns aspectos do rio e seu entorno. Nessa 
investigação a imagem fotográfica é fundamental por permitir o registro de locais do 
ambiente urbano estudado e fixar situações cotidianas dos fragmentos habituais que 
evidenciam situações de uso ambiental e que possivelmente caracterizam as 
crenças e hábitos locais. Através desse estudo foi possível inferir acerca do tipo de 
ocupação das margens e sua estabilidade, presença e extensão da mata ciliar, 
acúmulo de lixo no leito e nas margens do rio, lançamento inadequado de esgoto 
doméstico, dentre outras questões. A observação das condições locais por meio da 
vivência fotográfica levou a proposição de medidas com o propósito de melhorar 
tanto as condições ambientais quanto a qualidade de vida da comunidade ao 
entorno. 
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Resumo: A educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos 
tomam consciência do seu meio e adquirem conhecimentos, valores, habilidades e 
experiências que os tornam aptos a agir em prol desse ambiente. Atualmente, há 
grande possibilidade da Educação Ambiental estar aliada de forma interdisciplinar à 
educação escolar, contribuindo para a formação e a capacitação, possibilitando que 
cada indivíduo, investigue, aja e reflita sobre as causas e os efeitos dos problemas 
ambientais, e como os mesmos interferem na qualidade de vida e na saúde da 
população. Diante disso, surgiu a proposta do presente projeto, objetivando 
desenvolver e descrever um projeto de Educação Ambiental voltado ao 
gerenciamento dos resíduos sólidos no ambiente escolar, visando à participação 
efetiva da comunidade educacional nesse processo. A metodologia proposta 
constitui de parceria com as escolas municipais do município de Santa Helena, PR e 
o programa de coleta seletiva já existente no município, onde o material coletado, 
devidamente separado, será destinado à usina de reciclagem local; implantação de 
lixeiras apropriadas nas escolas; palestras de incentivo à comunidade escolar; e 
levantamento anual de dados alcançados com a porcentagem de material reciclado 
recolhido nas escolas. Espera-se que o projeto proposto ajude a sensibilizar e a 
conscientizar os envolvidos nesse processo, assim como servir de ferramenta 
estratégica ao fortalecimento de programas de gestão e educação ambiental no 
setor educacional. 
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A demanda pelos combustíveis derivados do petróleo cresceu juntamente com os 
danos ambientais, sendo vasta a literatura sobre os efeitos dos gases da combustão 
dos derivados do petróleo sobre o meio ambiente. Além da aplicação como 
combustível, o gás hidrogênio (H2) tem sido empregado como reagente na 
hidrogenação de compostos de baixa massa molecular, seqüestrador de oxigênio 
para prevenir oxidação e corrosão, como combustível de foguetes e outros. Devido a 
sua alta conversão, reciclabilidade e natureza não poluente, o hidrogênio é 
considerado o combustível do futuro. Neste contexto, o hidrogênio é uma das fontes 
de energias alternativas com características muito interessantes, porque é uma fonte 
de energia limpa, cuja queima produz apenas água ao invés do monóxido e dióxido 
de carbono, um dos responsáveis pelo efeito estufa. Além disso, o hidrogênio pode 
ser produzido a partir de matéria orgânica renovável. A produção biológica de 
hidrogênio usando micro-organismos é uma área nova do desenvolvimento 
tecnológico que oferece potencial de produção de hidrogênio a partir de uma grande 
variedade de recursos renováveis. Este trabalho de pesquisa visa a utilização de 
resíduos da agroindústria regional como substrato na produção do biohidrogênio o 
que é justificável uma vez que a produção de hidrogênio por processo biológico só 
será economicamente viável se o substrato for de baixo custo. A metodologia 
utilizada envolve a fermentação de resíduos líquidos de fecularia (manipueira) e 
indústria do leite (permeado de soro de leite) pela microbiota presente em lodo 
ativado (dejeto suíno e/ou esgoto municipal) obtido da região mediante controle de 
parâmetros do processo com foco na produção de biohidrogênio. A contribuição 
deste trabalho será a utilização de resíduos permitindo retirar deste material uma 
parte significativa de energia que, se indevidamente tratada, produz prejuízos ao 
ambiente. Indústrias alimentícias e agroindústrias da Região, com águas residuárias 
predominantemente orgânicas e com alta concentração de carboidratos, podem 
contar com uma nova forma de produção energética com controle ambiental. 
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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 será os moradores de bairros e regiões 

carentes dos municípios da micro-região Sudoeste do Paraná, os quais serão 

escolhidos no decorrer do projeto. Serão também observados 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 será o treinamento dos 

acadêmicos através de práticas laboratoriais, atividades teóricas, desenvolvimento 



de pesquisa bibliográfica para a elaboração de apostilas que posteriormente serão 

distribuídas aos participantes das oficinas. A execução pratica inicial será 

acompanhada por professoras supervisoras à campo. 

Palavras – chave: sustentabilidade, Planejamento ambiental, resíduos 

 

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 farão juntamente com as 

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. 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 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 resultado 

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. 

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). 

 

Conclusões 

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 substituição destes 

produtos convencionais por produtos sustentáveis, como os desenvolvidos no curso 

deste projeto, que são menos agressivos, diminuindo o impacto ao meio ambiente.  
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Área Temática: 05 – Meio Ambiente 

Comunicação Oral 

Resumo: A demonstração das maravilhas da ciência, a mídia já faz, falta quem 

disponibilize subsídios para que o cidadão possa tomar decisões e compreender o que 
é importante no discurso da ciência e como esta afeta a vida dos cidadãos. Com base 
nisso, o Programa de Ciência, Tecnologia e Ambiente tem sido desenvolvido na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, por iniciativa do grupo de Pesquisa, 
Monitoramento e Preservação de Ecossistemas, que realizou em 2009, o I Seminário 
Internacional de Ciência, Tecnologia e Ambiente, que contou com a participação de 
1250 pessoas, além de representar a UNIOESTE em projetos e pesquisas nacionais e 
internacionais, como o PIEARCTS, contribuindo com a coleta de dados de 505 
pessoas de 08 colégios estaduais. De maneira a continuar o trabalho, propõe-se a 
realização do II Seminário de Ciência, Tecnologia e Ambiente envolvendo a 
comunidade em discussões das políticas públicas que norteiam e podem se constituir 
em ações balizadoras e fomentadoras do meio ambiente e desenvolvimento regional.  

 
Palavras-chave: PIEARCTS, Ferramentas tecnológicas, Perspectivas CTSA.  
 

Introdução 
 

A ciência e a tecnologia possuem grandes influencias atualmente em 

nossa vida. A sociedade moderna passa a confiar nestas como se confia em 

divindades (BAZZO, 1998). O cientificismo tem uma função ideológica de 

dominação segundo Habermas (1983), com o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, o desenvolvimento tecnológico passou a depender de um 

estado institucional no qual conhecimentos técnicos e científicos são 

interdependentes. 
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As metodologias científicas levam a uma dominação do meio natural com 

uma perfeição cada vez maior, instrumento cada vez mais eficiente, da 

dominação do homem sobre o homem. Com esse novo modo de produção, 

ocorre um aumento da responsabilidade social dos produtores de 

conhecimento cientifico e tecnológico. Nele os diferentes profissionais se unem 

para discutir as soluções para diversos problemas, em uma visão 

multidisciplinar (GIBBONS et. al., 1994). Vê - se a necessidade da criação de 

uma maior transdisciplinaridade da ciência com as interações sociais. Mais que 

uma necessidade, um dos compromissos da sociedade contemporânea é a 

alfabetização dos cidadãos em tecnologia e ciência (SANTOS et. al., 1997). 

Não se trata somente da demonstração das maravilhas da ciência como a 

mídia já faz, mas sim disponibilizar subsídios para que o cidadão possa tomar 

decisões e compreender o que é importante no discurso dos especialistas 

(FOUREZ, 1995). Este é o objetivo principal dos grupos de pesquisadores de 

CTS&A – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. 

Com base nisso, o Programa de Ciência, Tecnologia e Ambiente tem sido 

desenvolvido na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, por iniciativa do 

grupo de Pesquisa, Monitoramento e Preservação de Ecossistemas do 

LABHEA – Laboratório de Bacias Hidrográficas e Educação Ambiental. 

 
Objetivos 

 
Difusão das temáticas Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente entre a 

comunidade educativa (alunos, professores e gestores) e a sociedade, 

continuidade no processo de avaliação das crenças e atitudes de estudantes 

do curso de Ciências Biológicas da UNIOESTE, estabelecendo uma 

comparação entre as mudanças existentes ao longo do curso. Através dos 

resultados desse diagnostico pretende-se planejar, desenvolver e inovar os 

currículos de educação científica, como essencial para direcionar a formação 

de alunos e professores.  

Trazer a comunidade para discutir as políticas públicas que norteiam e 

podem se constituir em ações balizadoras e fomentadoras do meio ambiente e 

desenvolvimento regional, numa proposta de projetos e redes articulando a 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente. 

 



Metodologia 
 

Seguindo os objetivos propostos, as atividades desempenhadas sob a 

perspectiva CTSA contaram com a realização do I Seminário Internacional de 

Ciência, Tecnologia e Ambiente (2009), estabelecendo parcerias com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Itaipu Binacional, Parque Tecnológico de 

Itaipu, Fundação Araucária, Fundação Roberto Marinho, Instituto Ambiental do 

Paraná, 10ª Regional de Saúde, Hemocentro, Secretaria do Estado da 

Educação e Emater. Tendo em vista o sucesso de sua primeira edição, propõe-

se a realização do II Seminário de Ciência, Tecnologia e Ambiente que realizar-

se-á no ano de 2012/2013, como ação do referido programa.  

Ainda, como atividades educativas, ao longo do ano, são realizadas 

oficinas e palestras em colégios e empresas da cidade e região, bem como 

mobilizações no campus da universidade, envolvendo acadêmicos, professores 

e funcionários a fim de sensibilizar a comunidade educativa e a sociedade 

acerca da importância da discussão das matrizes atuais da Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente, bem como da importância de que a 

educação científica busque a alfabetização científica dos cidadãos, almejando 

o desenvolvimento do país. 

O grupo de Pesquisa, Monitoramento e Preservação de Ecossistemas 

vem representando a UNIOESTE em projetos e pesquisas nacionais e 

internacionais, como o PIEARCTS (Proyecto Iberoamericano de Evaluación de 

Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la tecnologia y la sociedad), uma rede 

de pesquisa iberoamericana (Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha, México, 

Portugal e Uruguai, a princípio) sobre a concepção de estudantes e 

professores sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, coordenada pelo prof. 

Ángel Vazquez Alonso. A pesquisa contou com um questionário com trinta 

questões em duas formas, onde em cada alternativa o entrevistado dava um a 

nota de 1 à 9, divididos em desacordo (1 à 4), indecisão (5), acordo (6 à 9) e 

outros (E - não entendo e S não – sei), o qual contribuiu com a coleta de dados 

sendo aplicado a de 505 pessoas de 08 colégios estaduais. 

O programa ainda vem desempenhando ações participativas no 

Programa de Gestão Ambiental UNIOESTE 5Rs, propondo uma gestão 

integrada e participativa, onde o enfoque sistêmico é buscado através da 



mobilização de todos os setores e envolvimento de docentes e acadêmicos nos 

projetos e no replanejamento das atividades que envolvem os inúmeros 

espaços físicos da universidade. 

Resultados e discussão 
 

O referido programa representou a Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná em projetos e pesquisas nacionais e internacionais, como o 

PIEARCTS, já mencionado à cima, do qual foram participantes 30 grupos de 

pesquisa pertencentes a 9 países, do qual o Programa de Ciência, Tecnologia 

e Ambiente da UNIOESTE contribuiu com a coleta de dados de 505 pessoas 

de 08 colégios estaduais. 

Com base nisso, será analisada uma das questões abordadas pelo 

projeto PIEARCTS, a qual diz respeito às interações existentes entre ciência, 

tecnologia e sociedade. Envolvendo dois públicos diferentes, professores e 

acadêmicos, representados nas figuras abaixo. Foram questionados sobre as 

interações mútuas entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. 
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B - Ingênua

C - Ingênua

D - Ingênua

E - Adequada

F - Ingênua

G - Ingênua
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Figura 01 – Afirmações sobre as interações mútuas entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, 
obtidas nas respostas dos professores da UNIOESTE e rede pública de ensino de Cascavel e 
região, segundo questionário forma 1 do Projeto PIEARCTS. Fonte: UNIOESTE 2008. 

 

Percebemos que a opção considerada adequada (E) contou com a 

aprovação da maioria dos professores entrevistados, os quais alegam que a 

relação entre ciência, tecnologia e sociedade são mútuas e de igual 

intensidade. Percebemos que a vantagem do índice de concordância foi de 

44% que concordam com as respostas, no entanto, 33,30 % discordam, sendo 



uma diferença de apenas 10,7% entre os que se opoem a esta relação 

estabelcida. 

A alternativa A, considerada ingênua, contou com o maior taxa de 

aprovação (61,10%), onde “a relação entre ciência, tecnologia e sociedade é 

apenas linear, sem qualquer reciprocidade entre elas”, a qual nos mostra uma 

falta de clareza entre os problemas interrelacionados entre a Ciencia e a 

tecnologia e sua produção no mercado capitalista atual.  

Adequadamente, vemos que o maior índice de reprovação esteve presente na 

alternativa G (55,60%), considerada ingênua, alegando que “a ciência mantém 

relações recíprocas apenas com a tecnologia, sendo a sociedade mera 

expectadora”. Porém, observamos também que o índice de concordância não 

foi baixo (33,30%), o que é considerado um equivoco. 

Analisando a mesma questão, agora respondida por acadêmicos do 1º e 

2º ano dos cursos da UNIOESTE, percebemos que a alternativa considerada 

adequada (E), contou com alto índice de concordância por parte dos 

entrevistados (57%), porém, a alternativa que recebeu a maior taxa de 

concordância foi a F (considerada ingênua), alegando que existem relações 

mútuas e fortes apenas entre a ciência e tecnologia e entre a tecnologia e 

sociedade, já a sociedade mantinha relações fracas com a ciência, como se 

fosse mais influenciada e influenciasse mais a tecnologia (figura 02).  

 
Figura 02 – Afirmações sobre as interações mútuas entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, 
obtidas nas respostas dos acadêmicos do 1º e 2º ano da UNIOESTE, segundo questionário 
forma 1 do Projeto PIEARCTS. Fonte: UNIOESTE 2008. 

Conforme o gráfico acima percebe-se que a alternativa G recebeu maior 

índice de discordância (61%), com isso concluimos que a comunidade escolar 



está ciente da participação da sociedade nos papéis da ciência e tecnologia, 

não sendo mera expectadora, como define a opção G.  

 
Conclusão 
 

Segundo analise dos gráficos percebemos que para os entrevistados os 

laços entre a sociedade, a ciência e a tecnologia, não são tão resistentes 

quanto entre a própria ciência e a tecnologia, onde a sociedade acaba 

assumindo papel de espectadora, sem poder influenciá-las.  

Dessa maneira, a falta de conhecimento, por parte dos professores ou 

futuros docentes, das ferramentas tecnológicas, bem como seu emprego para 

enriquecimento das metodologias, auxiliando na alfabetização cientifica, 

culminando com a formação de cidadãos críticos, ainda, a falta de uma 

discussão critica na escola, pode não permitir o despertar do interesse dos 

alunos em se tornarem pequenos cientistas, e se interessarem em serem 

pesquisadores no futuro.  Dessa maneira, trabalhos que venham a disseminar 

noções envolvendo a compreensão dos conceitos de Ciência e Tecnologia e 

suas implicações na sociedade e no ambiente são de suma importância na 

formação dos cidadãos que vivam atitudes e valores coerentes cuja meta 

almejada seja uma Sociedade Sustentável.  
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Comunicação Oral 

 

Resumo: Com a intenção de discutir alguns dos principais pontos interligados à 
questão dos resíduos sólidos este trabalho consta de uma síntese de três estudos 
diferentes, de modo que um complementa o outro, realizados dentro do Projeto Rio 
Cascavel, tratando-se do levantamento de dados referentes à quantidade de 
resíduos sólidos processados pela COOTACAR de Cascavel-PR no período entre 
Março e Agosto de 2011; análise da percepção sobre resíduos por três grupos 
distintos: catadores associados a uma cooperativa, moradores de Cascavel 
escolhidos aleatoriamente e integrantes da SEMA; e análise dos impactos 
ambientais no córrego água da penumbra, no lixão e em uma lagoa da cidade de 
Campina da Lagoa- PR, causados pela falta de gestão dos resíduos sólidos.  
 

Palavras-chave: Materiais Recicláveis, Coleta Seletiva, Impactos ambientais.  

 

Introdução 

O excesso de valorização do crescimento econômico em detrimento à saúde e à 

qualidade de vida resultou em muitos e variados danos ambientais. As tentativas de 

correção dos impactos ambientais quase sempre foram transferidas para atividades 

de terceiros, sem a compensação dos custos dessa correção. Entende-se hoje, que 

uma economia sadia não se mantém sem um meio ambiente também sadio, esta é a 

sustentabilidade (VALLE, 1996). 
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Segundo Bensen (2006 apud PAZINATO, 2011) diante da necessidade de 

construção de sociedades urbanas sustentáveis, espera-se que a comunidade 

científica e política possibilitem a interação direta de cada qual com o ambiente onde 

esse se encontra a fim de inseri-lo como verdadeiro responsável pelo 

reestabelecimento do equilíbrio homem-natureza. O caminho para que isso possa se 

tornar realidade ainda é obscuro, devido à falta de estudos específicos quanto à 

produção de resíduos dentro dos limites municipais e ao impasse “entre governo, 

sociedade e setor empresarial sobre o modelo de responsabilização pós-consumo a 

ser adotado no Brasil”. 

O problema dos resíduos domésticos é crescente e ganha cada vez mais 

importância nos aglomerados urbanos. O descaso político, o descumprimento da 

legislação existente, a não divulgação de informações disponíveis sobre o fenômeno 

resíduos sólidos, a escassez de recursos financeiros e humanos são alguns dos 

principais obstáculos para o controle e a prevenção dos problemas ambientais 

ocasionados pela falta de gerenciamento de tais resíduos (MANDELLI, 1997). 

Constantemente milhões de toneladas de matérias-primas advindas dos mais 

diversos lugares do planeta são direcionadas aos grandes centros metropolitanos 

para serem industrializados e consumidas, gerando, ao mesmo tempo, uma série de 

refeitos e resíduos. Alguns fatores estão envolvidos na geração de resíduos como: 

culturais, nível e hábitos de consumo, renda e padrão de vida das populações, 

fatores climáticos e das características de sexo e idade dos grupos populacionais 

(LIMA, 1995; POVINELLI; BIDONE, 1999; D'ALMEIDA et al, 2000 apud SERVAT). 

O fato de atualmente a gestão dos resíduos sólidos estarem focados no final do ciclo 

do consumo, ou seja, depois do uso e do descarte pelo consumidor, ao chegar à 

calçada de suas casas, demonstram a carência de estudos exploratórios e 

sistematizados que analisem os processos produtores de resíduos. Esta forma de 

proceder e a reduzida divulgação de informações existentes, de forma acentuada na 

cidade, contribui para o não envolvimento, não participação, não percepção de cada 

um dos cidadãos da importância do seu papel, da sua ponderação, reflexão prévia 

anteriormente a geração e do descarte dos resíduos. 

Portanto, é papel e principal objetivo da educação ambiental buscar um novo 

paradigma comportamental, que atinja os aspectos individuais e coletivos. Este 

paradigma deve começar em casa, ganhar as praças e as ruas, atingir os bairros e 

as periferias, evidenciar as peculiaridades regionais, apontando para o nacional e o 



  

global. Deve gerar conhecimento local, sem perder de vista o global; necessita 

revitalizar a pesquisa de campo, no sentido de uma participação maior do 

pesquisador, envolvendo comunidade, professores, estudantes e os pais. Aí de fato, 

será dado um passo fundamental para a conquista da cidadania (OLIVEIRA, 2000). 

 

Objetivos 

O Projeto de Educação Ambiental para Recuperação e Preservação do Rio 

Cascavel tem por objetivo realizar o monitoramento periódico de alguns pontos do 

rio cascavel que eventualmente encontram-se acometidos por excesso de resíduos 

sólidos, além de desenvolver atividades na comunidade, para isso foram realizados 

estudos e atividades, principalmente na comunidade escolar.  

 

Métodos 

Na tentativa de amenizar a quantidade de resíduos sólidos dispensada pela 

população e que não é devidamente encaminhada à reciclagem chegando até os 

rios, em especial ao Rio Cascavel, foram desenvolvidas três pesquisas relacionadas 

à coleta seletiva, impacto ambiental e destinação correta de resíduos sólidos. Uma 

analisou o processamento dos resíduos na cooperativa de reciclagem COOTACAR, 

outra teve como ponto central a questão da coleta seletiva no município de Cascavel 

e a terceira foi realizada em Campina da Lagoa – PR. Nesse terceiro trabalho deu-

se atenção ao despejo indevido de resíduos sólidos em um dos córregos e também 

de uma lagoa localizada na área central na cidade. Em ambas as pesquisas foram 

utilizados questionários para levantar concepções dos entrevistados a respeito de 

questões que permeiam a esfera dos resíduos sólidos. Os dados obtidos em cada 

pesquisa foram usados separadamente na formulação de três monografias para 

finalização de curso em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná. 

 

Discussão e Resultados 

 

Serão relatadas e discutidas aqui as questões mais evidentes das três vertentes 

pesquisadas e relatadas nas pesquisas desenvolvidas.  

No primeiro trabalho desenvolvido em Cascavel – Pr entre os entrevistadas 

estiveram representantes de três grupos:  secretaria do meio ambiente (SEMA), 



  

catadores associados à COOTACAR e moradores escolhidos aleatoriamente, no 

total a amostra contou com 20 pessoas.  

No primeiro grupo notou-se nas respostas que a maioria da amostra respondeu as 

questões de forma satisfatória, demostrando um bom conhecimento quanto às 

questões ambientais. 

No segundo grupo, constituído por agentes da reciclagem, associados da 

COOTACAR, observou-se que há uma crescente satisfação quanto à organização 

da coleta dos resíduos, quanto a cooperativa, porém alguns agentes reclamaram da 

falta de conscientização de alguns moradores, pois estes misturam os materiais 

recicláveis com dejetos orgânicos. Quando questionados sobre os fins dos materiais 

recolhidos por eles à maioria não soube responder. Também obtivemos relatos das 

dificuldades de ser catador informal, alguns reclamaram de falta de apoio, falta de 

organização na cooperativa, dificuldade de relacionamento no ambiente de trabalho 

e baixos salários. 

No terceiro grupo constituído por moradores escolhidos aleatoriamente, a maioria 

das pessoas afirmou realizar a separação de materiais, porém ressaltaram algumas 

dificuldades como falta de hábito, dificuldade em separar alguns tipos de materiais 

como o vidro, e outros citaram a falta de coleta seletiva em seus bairros. Foi 

destinado um espaço para que deixassem sugestões para melhorar a coleta de 

resíduos recicláveis e o que mais se falou foi sobre a implementação da coleta em 

toda a cidade e também sobre a necessidade de realizar trabalhos eficientes para 

sensibilização da população (SERVAT, 2011). 

No segundo trabalho desenvolvido em Cascavel teve como premissa fazer o 

levantamento da quantidade materiais recicláveis que chega mensalmente até a 

COOTACAR. O período analisado datou de março a agosto de 2011. Pôde-se 

verificar que Março foi o mês onde a produção de lixo teve seu pico, sendo 

processados 106.163,6 Kg de materiais totais, para fins comparativos a média dos 

demais meses foi 51.386 Kg. Acredita-se que a grande diferença entre março e os 

outros meses tenha sido consequência do feriado prolongado de carnaval, onde o 

consumo aumenta consideravelmente. No período correspondente a pesquisa foram 

registrados 363.094,10 Kg de materiais, sendo que apenas o que provinha dos 

catadores formais, participantes da cooperativa foi computado, visto que não se 

sabe ao certo a produção de resíduos sólidos totais, pois o Programa Coleta Legal, 



  

desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Cascavel não estava totalmente instalado 

na época da pesquisa ( 2011).  

Também, foi realizado um comparativo entre a porção da cidade que possuía coleta 

seletiva através do programa ecolixo e a porção que passará a ser atendida através 

do programa coleta legal que é uma reformulação do ecolixo. Durante o primeiro 

programa os bairros atingidos eram 10: Cancelli, Canadá, Country, Claudete, 

Coqueiral, São Cristóvão, Cristal, Tropical, Parque Verde e Vila Militar e a estimativa 

para o segundo programa é expandir a ação para 11 novos bairros entre eles estão 

Pioneiros Catarinenses, Neva, Parque São Paulo, Maria Luiza, Região do lago, 

Pacaembu, Centro, Universitário, Alto Alegre, Guarujá e Santos Dumont 

(PAZINATO, 2011). 

Na terceira análise, objetivou-se avaliar impactos ambientais causados pelo 

despejo incorreto dos resíduos sólidos e seus derivados em um córrego chamado 

Água da Penumbra, uma lagoa e um lixão a céu aberto. Em síntese, através desse 

trabalho pôde-se observar o alto grau de impactação nas áreas mensuradas nesse 

estudo situadas na cidade de Campina da Lagoa, que vão desde proliferação 

massiva de organismos vetores de doenças, especialmente moscas, a 

contaminação de afluentes por chorume oriundo de fossas negras, assoreamento do 

córrego devido a pouca mata ciliar em alguns pontos, entre outros. Por meio da 

análise das respostas obtidas nos questionários contatou-se também a ausência 

total de coleta seletiva e de um depósito de lixo “lixão”  na cidade. Contudo houve 

sugestões de alguns entrevistados para fosse instalado algum programa para coleta 

dos materiais recicláveis e também de um aterro na cidade (CRESPO, 2011). 

 

Conclusões 

 

A questão da destinação correta para os resíduos que produzimos deixou de ser 

uma questão apenas politicamente acertada há algum tempo, hoje se tem plena 

consciência de que se não diminuirmos a quantidade de lixo produzida, se não 

reutilizarmos melhor os materiais descartáveis, se não fizermos a separação desses 

materiais corretamente, em pouco tempo estaremos vivendo em um quadro caótico 

e sem precedentes de excesso de rejeitos, que trazem consigo consequências como 

aumento de doenças relacionadas com a ingestão de água impropria para consumo, 

aumento de doenças e uma série de outras consequências.  



  

E é na tentativa de melhorar essa estimativa que o Grupo de Pesquisa e 

Preservação e Monitoramento de Ecossistemas tem desenvolvido anualmente 

inúmeras atividades e pesquisas, com a intenção de levantar dados que possam ser 

úteis para a implementação de atividades, programas e afins com cunho de 

melhorar os contextos encontrados. Também de acompanhar a situação dos 

recursos hídricos em Cascavel e Região.  
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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 em Marechal Cândido Rondon, 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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Área temática: Meio Ambiente; Tecnologia e Trabalho 
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 
 
RESUMO: As novidades tecnológicas motivam as pessoas a verem seus aparelhos 
eletroeletrônicos sempre como desatualizados, gerando muito lixo eletrônico, que 
pode ser nocivo à saúde e ao meio ambiente. Este artigo relata ações realizadas no 
primeiro ano de atividade de um projeto de pesquisa e extensão sobre Lixo 
Eletrônico realizado pelo PETComp, na Unioeste campus de Cascavel. 
Palavras-chave: Lixo eletrônico, Conscientização, Correta Destinação. 
 

INTRODUÇÃO 

A aquisição de equipamentos eletrônicos, como computadores, aparelhos 

celulares, entre outros, tem sido uma prática frequente na sociedade que 

rapidamente vêm trocando esses equipamentos e, não sabem o que fazer com os 

aparelhos usados, denominados lixos eletrônicos, ou ainda, como descartá-los. 

De acordo com Mattos, Mattos e Perales (2008), lixo eletrônico, e-lixo ou e-

waste como nominado em inglês, compreende produtos eletrônicos descartados ou 

obsoletos como PCs, TVs, VCRs, VCDs, celulares, aparelhos de som, aparelhos de 

fax, copiadoras, etc. Favera (2008) descreve lixo eletrônico como sendo todos os 

resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletroeletrônicos. 

Nestes estão incluídos aparelhos compostos quase que totalmente por circuitos 

eletrônicos como televisores, celulares, computadores, mas também estão incluídos 
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equipamentos eletrodomésticos que possuem alguma parte eletroeletrônica como 

geladeiras, máquinas de lavar e batedeiras. 

 O acúmulo de lixo eletrônico não foi previsto pelas indústrias produtoras ou 

pela sociedade. Mattos, Matos e Perales (2008) reforçam essa afirmação, dizendo 

que “a área de informática tradicionalmente não era vista como uma indústria 

poluidora. Porém, o avanço tecnológico acelerado encurtou o ciclo de vida desses 

equipamentos, gerando assim um lixo tecnológico que na maioria das vezes não 

está tendo um destino adequado”.  

O maior problema do lixo eletrônico está nos componentes usados para a 

fabricação dos produtos eletrônicos, que são em sua maioria constituídos de metais 

pesados como mercúrio, chumbo, cádmio e arsênio. Estes metais são conhecidos 

pelo seu alto nível de toxidade e densidade, além de serem altamente reativos 

(SCIENCEBLOGS, 2008), sendo um problema quando jogados no meio ambiente e 

à saúde das pessoas e animais.  

Quando em contato com o meio ambiente estes metais contaminam solo e 

água, e, considerando o fato de que na maioria dos meios urbanos não existe 

destinação correta para esse tipo de lixo, ele acaba sendo depositado em locais 

inadequados, que muitas vezes vai para os lençóis freáticos ou rios poluindo-os. Por 

vezes, são queimados e sua grande quantidade de elementos tóxicos polui o ar.  

Os metais pesados não contaminam somente o meio ambiente, mas também 

a saúde das pessoas que sofrem contato com esses elementos. Causam problemas 

nos sistemas nervoso, endócrino e reprodutor, causando doenças graves ou até 

levar a óbito. Outra característica da contaminação por metais pesados é que esses 

são bioacumulativos, ou seja, se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Frente a 

estes problemas, há que se buscar meios para a destinação correta desse resíduo. 

As alternativas são reciclagem, doação, nova função e logística reversa. 

A reciclagem é uma das melhores alternativas para o lixo-eletrônico e a mais 

benéfica, pois reaproveita materiais que estariam poluindo o meio-ambiente. A 

possibilidade da doação de equipamentos ainda servíveis evita o descarte e ajuda 

outras pessoas que podem se beneficiar do uso equipamento, prolongando sua vida 

útil. A nova função se configura quando um aparelho passa a ser utilizado para uma 

finalidade que não a primária para a qual foi construído, por exemplo, usar um Ipod 

como um HD externo, para backup de dados. A logística reversa consiste em 



devolver o produto que será descartado à empresa fabricante ou na loja onde o 

produto foi adquirido, para que o fabricante dê o destino correto a esse produto.  

Outra destinação, menos convencional, é o uso de peças de computadores 

para a criação de da arte, contudo, há ter cuidado nessa prática com a seleção e 

correto manuseio desse material. Várias outras iniciativas vêm sendo desenvolvidas 

para conscientização da sociedade sobre o lixo eletrônico, a exemplo de: 

- E-LIXO MAPS (INSTITUTO SERGIO MOTTA, 2012), uma ferramenta de 

busca, de utilidade pública, desenvolvida para o mapeamento e cadastramento de 

postos de coleta e reciclagem de lixo eletrônico em todo Brasil.  

- ONG E-LIXO, fundada na cidade de Londrina em 2008, que faz a destinação 

ecologicamente correta para o lixo eletrônico e, segundo (MORETTI, 2012), tem por 

objetivo diminuir o impacto ambiental causado por esses materiais naquela região.  

        - “Fim Certo para o Lixo Eletrônico”, que visa coletar material e destinar à 

reciclagem ou recuperação, e repassar conhecimento sobre lixo eletrônico 

conscientizar a população, envolvendo não somente pessoas físicas, mas também 

empresas e instituições de ensino (Lixo Eletrônico Guarapuava, 2011). 

O Projeto “Estudo e Gerenciamento de Lixo Eletrônico na Unioeste - Campus 

de Cascavel/PR” é um projeto coletivo de pesquisa e extensão desenvolvido pelo 

PETComp (Programa de Educação Tutorial em Ciência da Computação), que busca 

disseminar informações sobre Lixo Eletrônico para a comunidade acadêmica.  

 

OBJETIVOS 

O Projeto supracitado tem como objetivo recuperar e destinar corretamente 

Lixo Eletrônico, bem como a geração de material e disseminação multimeios de 

informações acerca de tais resíduos, de seu correto tratamento e os reflexos dessas 

ações para a preservação do meio ambiente.  

 

METODOLOGIA 

 No primeiro ano do projeto, as ações foram bastante voltadas ao 

conhecimento da temática com revisão bibliográfica conceitual, leis reguladoras 

como a Lei 12.305/2010 de 02/08/2010, levantamento de trabalhos correlatos, visita 

técnica a empresa da cidade e, elaboração de instrumento de pesquisa e divulgação 

do projeto no curso de Ciência da Computação, além de uma ação de destinação 

correta de lixo eletrônico em parceria com o CaCCo, Centro Acadêmico desse curso. 



 As seguintes ações foram também concretizadas: 

 - Divulgação do projeto no âmbito da região sul, no XIV SulPet em 

Florianópolis/SC, Encontro dos grupos PET do sul do país, com publicação de 

resumo e apresentação de pôster; 

 - Elaboração de projeto e questionário submetidos e aprovados no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UNIOESTE, Parecer n° 451/2011-CEP de 24/11/2011; 

 - Elaboração de trabalho na disciplina Informática e Sociedade por 

participantes do projeto; 

 - Aplicação de questionário-piloto no curso de Ciência da Computação no 

intuito de identificar o nível de conhecimento dos acadêmicos acerca do tema;  

- Visita Técnica à empresa Nova Cascavel, onde a equipe pode compreender 

a dinâmica da reciclagem e estabelecer contatos de parceria com a empresa; 

- Entrega do material coletado à empresa Nova Cascavel; 

- Palestra aos ingressantes 2012 do Curso de Ciência da Computação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 O projeto incialmente contou com o levantamento bibliográfico para 

aprofundamento sobre o ciclo do lixo eletrônico: Produção, Consumo, Descarte, 

Reuso e Reciclagem, e conhecimento das leis vigentes acerca de resíduos sólidos. 

 Ações externas e internas foram realizadas, consideradas de divulgação e 

conscientização, como a participação. A visita técnica foi bastante importante para 

que os alunos compreendessem “in loco” o processo de reciclagem e sua dinâmica 

como negócio e estabelecesse uma parceria vislumbrando a empresa como um 

ponto de coleta na cidade. A Figura 1 (a) traz uma foto dessa atividade.  

  

(a)                                                                         (b)                 

Figura 1 – PETComp na Empresa Nova Cascavel. Em (a), visita técnica realizada. Em (b), 
alunos entregando lixo eletrônico para reciclagem 

   



 Ocorreu uma dinâmica entre os ingressantes do curso de Ciência da 

Computação que consistiu em carregar equipamentos eletrônicos obsoletos durante 

a primeira semana de aula. Essa dinâmica realizada pelo CaCCo contou com o 

apoio do PETComp, teve por objetivo que os futuros profissionais da área 

refletissem sobre o “peso” que esses equipamentos causam à sociedade. Para 

destinação correta, o Grupo levou esse material à empresa Nova Cascavel, como 

registrado na Figura 1 (b).  

Também ocorreu uma palestra de conscientização aos ingressantes 2012 do 

curso de Ciência da Computação, onde todos puderam ter contato com os impactos 

causados à saúde e meio ambiente pelo descarte inconsequente, e compreender a 

dinâmica do ciclo de vida do lixo eletrônico, conforme registro da Figura 2. 

 

Figura 2 – Petianos e ingressantes do curso de Ciência da Computação durante Palestra de 
conscientização sobre lixo eletrônico na Unioeste, campus de Cascavel 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nos últimos anos tem se criado um conceito de consumismo exacerbado de 

equipamentos eletrônicos, causando com a rápida obsolescência, uma imensa 

quantidade de lixo eletrônico que, quando mal destinadas, vem causando sérias 

consequências à Saúde e ao Meio Ambiente.  

        A expressão “Projetado para o Lixo” representa bem a situação em que se 

encontra a produção de eletrônicos, que dificilmente podem ser reaproveitados 

mediante a um defeito. Esta mentalidade representa a ambição de empreendedores, 

que buscam apenas o crescimento, a qual deve ser mudada para uma alternativa de 

reaproveitar maior parte do que foi produzido. 

Portanto, a informação deve ser divulgada, principalmente nos meios de 

ensino, para que a população esteja consciente da situação e também de sua 



parcela na produção de lixo eletrônico. Além da conscientização, a população deve 

utilizar alternativas sustentáveis para o descarte correto, necessária principalmente 

em empresas, e inclusive evitar o consumismo exacerbado. 

 As ações desenvolvidas até o presente demonstram que o projeto vem 

atingindo seus objetivos no tocante à produção de material, conscientização e 

indicação na comunidade acadêmica do campus de Cascavel, de caminhos para a 

correta destinação de lixo eletrônico produzido cotidianamente. Em continuidade, 

ainda pretende gerar material informativo como banners, cartilhas, panfletos e criar 

um site, também informativo, destinado a divulgação do tema. Além disso, 

disseminar informações através palestras, minicursos e oficinas no campus de 

Cascavel e, dentro das possibilidades, fazer remanufatura e destinação de 

equipamentos eletrônicos a Projetos Sociais. 
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O mundo passa por mudanças no que diz respeito às energias 
renováveis, e no âmbito de gerar energia limpa e em abundância, o Brasil é um 
dos países mais avançados neste quesito. A perspectiva é de que 
combustíveis fósseis esgotem então se viu a necessidade de produzir em larga 
escala outros tipos de energia e seguindo a tendência mundial, uma energia 
sustentável. Ao unir a necessidade de reaproveitar os resíduos (biomassa) com 
a busca por novas energias, a hidrólise (quebra) da celulose do bagaço da 
cana-de-açúcar por processo enzimático aparece como uma oportunidade 
certa para o desenvolvimento uma vez que esse resíduo das usinas de álcool é 
acumulado em quantidades gigantescas. O Brasil detém cerca de 35% do 
mercado mundial de etanol combustível, e com auxílio de incentivos pretende 
aumentar esta parcela com a viabilização da produção de bioetanol a partir do 
bagaço de cana-de-açúcar. O objetivo deste trabalho foi o de estabelecer as 
condições operacionais para a hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-
açúcar, previamente tratado com peróxido de hidrogênio (1%), de modo a 
selecionar as variáveis significativas que influenciam o processo. Pretendeu-se 
também estabelecer uma comparação entre uma enzima (celulase) produzida 
em nossos laboratórios por fermentação em estado sólido utilizando o fungo 
Trichoderma sp. da Amazônia e uma enzima comercial proveniente do fungo A. 
niger. A determinação dos parâmetros que influenciam diretamente no 
processo de hidrólise foram avaliadas por meio de um planejamento 
experimental fatorial fracionário 24-1 e na sequência por outro planejamento do 
tipo composto central rotacional com o intuito de validar a obtenção de um 
modelo empírico que representasse o processo da hidrólise do bagaço de 
cana-de-açúcar pré-tratado. Os resultados mostraram-se satisfatórios, 
indicando a viabilidade de se utilizar a enzima celulase para efetuar a hidrólise 
da celulose com vistas a produção de bioetanol como forma alternativa às 
usinas de álcool e como fator de desenvolvimento regional sustentável. 
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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 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. 
 

Formas de contato: fabio.corbari@hotmail.com 
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Na indústria têxtil, o processo de tingimento é o que mais consome água e 

consequentemente, o que mais gera resíduos. Estes efluentes são recalcitrantes e 

persistentes aos tratamentos convencionais, podendo assim, se descartados de 

forma inadequada, contaminar os recursos hídricos. Atualmente, o mundo está se 

conscientizando sobre a preservação ambiental e novas tecnologias que promovem a 

produção limpa, visando o bem comum a todos. A química verde, também conhecida 

como química limpa, promove a produção limpa juntamente com a responsabilidade 

empresarial e social. As iniciativas da química verde englobam todas as áreas da 

ciência, incluindo a catálise ambiental, considerando sempre os princípios 

fundamentais de sustentabilidade. Dentre os vários processos oxidativos avançados, 

a Fotocatálise Heterogênea tem mostrado interessantes resultados no tratamento de 

efluentes têxteis. O princípio da fotocatálise está na ativação de um catalisador que 

acelera o processo de degradação da molécula orgânica. Esse processo tem 

vantagens adicionais aos tratamentos convencionais, como a redução do tempo de 

tratamento e por ser um processo destrutível, a redução da toxicidade do efluente. O 

objetivo dessa pesquisa foi avaliar a degradação do corante reativo presente em um 

efluente de indústria têxtil, visando dessa forma, obter um processo eficiente e de 

baixo-médio custo e assim poder implantar o processo fotocatalítico industrialmente. 

Os testes fotocatalíticos consistiram em submeter 500 mL de solução do corante 

reativo (em diferentes concentrações) na presença de 1 g/L de catalisador à 

irradiação UV durante 5 h, sendo acompanhada a redução da concentração de 

corante. Os resultados mostraram que a fotocatálise heterogênea é eficaz na 

degradação de corantes reativos, reduzindo o impacto ambiental pela redução de 

praticamente 100% da concentração de corante e, consequentemente da toxicidade, 

tornando-se um processo promissor no tratamento de efluentes recalcitrantes. 

FORMAS DE CONTATO: veronice_equnioeste@hotmail.com [(45) 3379-7057] 
aldinopolo@yahoo.com.br [(45) 9980-4035] 
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Resumo 

Os métodos convencionais para a remoção de íons metálicos de 
efluentes industriais nem sempre são eficientes e, por vezes apresentam custo 
elevado. Diante disso, adsorventes alternativos vêm sendo estudados. Os 
resíduos agroindustriais são particularmente interessantes devido o baixo custo 
e elevada eficiência.   No Brasil o bagaço de laranja é uma biomassa 
abundante, o que viabiliza a sua utilização como material adsorvente.  

A metodologia aplicada no tratamento dos efluentes com biomassa de 
bagaço de laranja foi realizado em sistema de coluna, preenchida com 3g de 
bagaço de laranja in natura ou modificado. Os testes para eficiência da 
biomassa na sorção de íons metálicos foram realizados em quatro tipos 
diferentes de efluentes industriais. Os resultados revelaram que o bagaço de 
laranja modificado com NaOH  resultou na maior redução da concentração dos 
íons metálicos.   Foram analisados os íons chumbo, cobre, zinco e níquel, entre 
eles os íons chumbo e o cobre apresentaram maior retenção.  

O objetivo desse trabalho é avaliar a utilização da biomassa de bagaço 
de laranja in natura e modificada com solução de NaOH no tratamento de 
efluentes industriais contendo íons metálicos. Com a necessidade de 
desenvolvimento de métodos “limpos” de tratamento de efluentes, que 
envolvam tecnologia acessível para pequenas e médias empresas, o estudo 
pode ser enquadrado na área de Química Ambiental. 
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Desde o início do século passado, o uso de plásticos tem se tornado cada vez 
mais freqüente na sociedade. A maior parte desses artefatos é descartada 
muito rapidamente, gerando um sério impacto ambiental, pois os plásticos 
convencionais levam cerca de meio milênio para serem degradados. O Brasil 
assim como os demais países do mundo, está à procura de soluções para essa 
questão. Procurando resolver este problema, existem várias pesquisas em 
tecnologias de tratamento destes resíduos. Neste contexto, o desenvolvimento 
de polímeros biodegradáveis vem surgindo como uma alternativa muito 
interessante para a substituição dos plásticos de origem petroquímica. Os 
polihidroxialcanoatos (PHAs) são poliésteres biodegradáveis produzidos por 
diversas bactérias como material de reserva, na forma de grânulos 
intracelulares. É um material termoplástico que, em contraste com os polímeros 
sintéticos, tem a vantagem fundamental de ser renovável e não são 
dependentes de petróleo sendo que o polixidroxibutirato é o biopolímero mais 
estudado. Esta pesquisa teve como objetivo a utilização de resíduos das 
indústrias processadoras de queijo (soro de queijo) e amido (bagaço 
hidrolisado de mandioca) e uma fonte renovável de matéria prima o óleo de 
soja, no crescimento de Cupriavidus necator para produção de 
polihidroxibutirato, visando desta forma diminuir os custo do processo referente 
a produção deste biopolímero. Metodologia utilizada foi cinética fermentativa 
em condições controladas e exigidas para o crescimento deste micro-
organismo em estudo. As contribuições foram: a utilização de resíduos das 
indústrias de alimentos é uma alternativa viável para o crescimento de C. 
necator e, por conseguinte, produção de poli (3-hidroxibutirato), conseguindo-
se assim, redução nos custos do processo de modo a torná-los mais 
competitivos no mercado, além do beneficio de redução no tratamento de 
efluentes destes resíduos e da valorização dos mesmos. A utilização de óleo 
de soja, apesar de não ser um resíduo, é extremamente promissora, pois trata-
se de uma fonte renovável. 

FORMAS DE CONTATO: mlfiorese@gmail.com (3379-7057), 
tarcio2@msn.com (9985-4870). 
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RESUMO: Um dos grandes problemas da atualidade é o lixo. Colocado em lixeiras 
sem separação adequada ou jogado em terrenos de forma incorreta, resolve o 
problema individual do ser humano, mas não resolve o problema do meio ambiente. 
Não nos damos conta de que as áreas destinadas ao lixo nas cidades estão cada 
vez mais escassas, de que os descartes realizados de forma incorreta favorecem o 
desenvolvimento de doenças, e que todo esse lixo gera impactos profundos ao meio 
ambiente, contaminando solo, ar e água. Assim, é crescente a necessidade de 
garantir uma destinação correta a estes resíduos, principalmente sobre os resíduos 
sólidos, composto principalmente por restos de matéria orgânica (restos de 
alimentos, cascas de frutas, boro de café, etc.) e restos inorgânicos (vidro, metal e 
plásticos).  
 Sabe-se que a maior porção do lixo gerado é formada por resíduos orgânicos, 
passíveis de fácil decomposição, geração de alimento para microorganismos, e 
potentes nutrientes para o solo. Portanto, esta Oficina tem por objetivo desenvolver 
um método de compostagem de resíduos orgânicos, gerando um composto rico em 
nutrientes que aduba e aumenta a retenção de água pelo solo, além de poder 
representar uma forma de renda ou diminuição de custos para determinadas 
culturas, e principalmente, garantir a correta decomposição do material orgânico 
gerado em ambientes domésticos.  
 A Oficina “Utilização de Resíduos Orgânicos na Produção de Fertilizantes” tem 
como público alvo os educadores das redes municipal e estadual de ensino, os 
agricultores da região, e comunidade em geral. Propõe informar aos ouvintes sobre 
os problemas ocasionados pelo lixo; promover reflexões acerca da produção e 
destino do lixo; desenvolver um sistema de compostagem de resíduos orgânicos a 
partir de métodos simples e práticos; e por fim informar sobre os benefícios dos 
adubos orgânicos. Espera-se, a partir deste trabalho: que os educadores 
multipliquem este conhecimento nas escolas, transmitindo-o às novas gerações; que 
os agricultores e comunidade em geral preparem o composto (adubo) de qualidade 
para suas plantações e hortas domésticas, e aumentem a produção de alimentos 
orgânicos. 
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VARIABILIDADE ESPACIAL DA CONCENTRAÇÃO DE FÓSFORO EM UMA 

ÁREA AGRÍCOLA E A SUA IMPORTÂNCIA PARA APLICAÇÕES À TAXA 

VARIÁVEL EM RELAÇÃO A DANOS AMBIENTAIS 

Jonathan Richetti¹, Miguel Angel Uribe Opazo² 
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Tecnológicas, UNIOESTE – Cascavel. ² Professor Associado – LEE – PGEAGRI/CCET – UNIOESTE - Cascavel 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

MODALIDADE: Pôster 

PALVRAS-CHAVE: GEOESTATÍSTICA; AGRICULTURA DE PRECISÃO; 

ESTATÍSTICA ESPACIAL 

RESUMO: O fósforo, sendo um macro nutriente, é um atributo químico 
essencial para o desenvolvimento da cultura da soja e, portanto é comumente 
adicionado um fertilizante fosfatado. Sua aplicação, porém, pode trazer danos 
ambientais, como poluição do solo e de corpos hídricos, e danos econômicos, 
como a perda do fertilizante aplicado e gastos extras com máquinas e trabalho 
humano, visto que, a aplicação, regularmente, se faz pela média e não se 
considera as zonas de manejo. Portanto para evitar danos ambientais e 
econômicos deve-se considerar a estrutura de dependência espacial dos 
dados, ou seja, onde as concentrações do atributo estão localizadas. Logo, 
este trabalho teve como objetivo estudar a estrutura de dependência espacial 
do atributo químico fósforo do solo ano agrícola 2010/2011 em uma área 
comercial de 167,35 ha com solo do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico com 
textura argilosa. A análise espacial dos dados foi realizada por métodos 
geoestatísticos por meio do software livre R com módulo geoR. Os resultados 
mostram que a área ao norte possui altíssimas concentrações de fósforo e este 
se aplicada da forma tradicional poderá escorrer ou lixiviar atingindo corpos 
hídricos poluindo-os ou mesmo salinizando o solo da área. Comprovando, 
assim, a importância da utilização da geoestatística e da agricultura de 
precisão para a aplicação de fertilizantes químicos em áreas de cultivo. 

 

FORMAS DE CONTATO: j_richetti@hotmail.com FONE: (45) 9908-4666 
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VITAMINA B12 EM DIETAS PARA ALEVINOS DE TILÁPIA DO NILO 

(Oreochromis niloticus) 
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Área temática: meio ambiente 

Modalidade de apresentação: Pôster 
 

Palavras-chave: Cultivo; desempenho; ração extrusada; 
 

RESUMO – Os micronutrientes são essenciais para o desenvolvimento dos peixes, 

dentre eles a vitamina B12 é de grande importância, sendo pouco estudada. O presente 

estudo avaliou a suplementação de vitamina B12 em dietas para alevinos de tilápia do 

Nilo Oreochromis niloticus. Foram distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado 360 alevinos de tilápia com peso inicial médio de 0,7830,015g em 18 

aquários de polietileno com volume útil de 250L por um período de 30 dias, 

posteriormente sendo transferidas para aquários com volume útil de 500L por um 

período de 73 dias, ambos com sistema de recirculação de água, totalizando 103 dias 

experimentais. Os alevinos foram alimentados quatro vezes ao dia com rações na forma 

extrusada suplementadas com 0,0; 0,01; 0,02; 0,04; 0,08 e 0,16 mg de composto 

cianocobalamina(1,0%)/Kg de ração. Para a elaboração das rações, os ingredientes 

foram moídos individualmente em moedor tipo martelo com peneira de malha 0,5 mm, 

pesados, homogeneizado manualmente a seco, acrescido o suplemento mineral e 

vitamínico com os diferentes níveis de vitamina B12, em seguida as dietas foram 

umedecidas com 28% de água e submetidas ao processo de extrusão, em seguida foram 

seca em estufa com ventilação forçada a 55°C por 48 horas.  Ao final do experimento 

foi avaliado o crescimento total, comprimento padrão, comprimento total, altura da 

cabeça, comprimento da cabeça, largura da cabeça, altura do corpo, largura do corpo e 

sobrevivência dos alevinos. Os resultados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) pelo programa estatístico SAS, obtendo-se as médias e o coeficiente de 

variação para cada parâmetro de desempenho avaliado.  Não foram observadas 

diferenças significativas no desempenho dos alevinos com a suplementação de vitamina 

B12 nas dietas. Os resultados observados indicam que nesta fase de desenvolvimento a 

utilização de dietas práticas à base de farelo de soja, milho e farinha de vísceras, 

disponibiliza a demanda de nutrientes necessários para o desenvolvimento dos alevinos 

de tilápia. 
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A HIPERLEPTINEMIA NA OBESIDADE: UMA QUESTÃO CONTRADITÓRIA 

 

Denise Stephanie da Silva Almeida, Charline Andressa Hamud, Alysson Campos 
Rocha, Ana Paula Ribeiro Pereira. 

Área 06: saúde 

Pôster 

Palavras chave: Obesidade; leptina; metabolismo. 

Justificativa: A obesidade é um problema de saúde pública de proporções tão 
elevadas que já é considerada uma epidemia global pela Organização Mundial de 
Saúde. Vários estudos vêm sendo realizados em busca do esclarecimento dos 
multifatores pertinentes a etiologia desta doença. Alguns deles evidenciam o 
adipócito (célula abundante em indivíduos obesos) não apenas como um depósito 
de energia, mas também como um sintetizador de diversas substâncias, incluindo a 
leptina. Objetivo: Expor, por meio de revisão de literatura, a importância da leptina 
no aparecimento e manutenção do estado de obesidade. Aspectos principais da 
metodologia: O hormônio leptina é produzido principalmente no tecido adiposo 
branco e age em células do núcleo arqueado do hipotálamo, participando do 
controle da ingesta alimentar e do peso corporal. A ação da leptina consiste na 
redução do apetite, sendo que sua concentração em indivíduos normais é 
inversamente proporcional ao peso corporal. Porém, vários estudos observaram um 
estado de hiperleptnemia em populações de indivíduos obesos, o que vai de 
encontro à ação esperada deste hormônio. Pesquisadores conseguiram mostrar que 
dietas hipercalóricas provocam a infusão prolongada de insulina, acarretando um 
aumento de leptina a níveis plasmáticos. Várias citocinas relacionadas ao caráter 
imunomodulatório da obesidade, tais como o TNFa, interleucina-1 e interleucina-6, 
também aumentam a expressão de RNAm para a síntese de leptina. Além disso, 
uma falha na sua ação sobre os receptores hipotalâmicos poderia desequilibrar 
positivamente o balanço energético, gerando o quadro de obesidade. A última teoria 
ainda aguarda maiores esclarecimentos científicos. Contribuições esperadas: Os 
estudos do metabolismo e dos fatores endógenos que influenciam a elevação do 
peso corporal são de extrema relevância para a saúde pública, pois a expansão do 
conhecimento da fisiopatogenia da obesidade permite o desenvolvimento de ações 
preventivas e terapêuticas fundamentais para a manutenção da qualidade de vida da 
população. 
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A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIOESTE 

ATRAVÉS DO CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL SUIÇO 
 

Coordenador responsável: Arestides Pereira da Silva Júnior 
Colaboradores: Itamar Farinazo Borges, Luiz César Teixeira dos Santos; Amarildo 

Benvenutti; Cristiano André Hubner; Fernando Luiz Baldin; Henrique Dutra 
Lorensetti; Luis Fernando da Silva 

 
Área temática: Saúde 

Modalidade de apresentação: Pôster 
 

Palavras-chave: esporte; integração; promoção da saúde. 
 
RESUMO 
O Campeonato Interno de Futebol Suiço da UNIOESTE faz parte das atividades de 
Extensão da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX através do Programa de Esporte e 
Lazer – PESLA. A competição com base na democratização, na humanização, no 
conhecimento relativo ao Esporte e Lazer, na participação, na ética e na autonomia 
e liberdade teve por finalidade o desenvolvimento da prática esportiva na 
UNIOESTE, bem como congregar os servidores. Além disso, o evento teve como 
finalidade o incentivo a preparação de atletas para a participação nos Jogos dos 
Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (JOSUEPAR). O Campeonato 
Interno de Futebol Suiço é realizado anualmente. Na edição de 2011 envolveu 
aproximadamente 120 atletas que são servidores, técnicos administrativos e 
docentes dos campus de Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Marechal Cândido 
Rondon, Reitoria e HUOP da UNIOESTE. As disputas foram realizadas aos 
sábados, nos campus das equipes participantes, no período de 21 de maio a 12 de 
outubro de 2011. O campeonato foi desenvolvido em três fases, sendo a fase 
classificatória, fase semi-final e fase final. A classificação final do campeonato foi a 
seguinte: 1º - Marechal Cândido Rondon; 2º - Hospital Universitário do Oeste do 
Paraná - HUOP; 3º - Toledo; 4º - Francisco Beltrão; 5º - Reitoria; 6º - Cascavel. A 
realização do Campeonato Interno de Futebol Suiço da UNIOESTE proporcionou 
aos servidores participantes a possibilidade de socialização através da prática 
saudável do esporte e com isso contribuir para a melhoria da qualidade de vida e 
promoção da saúde. 
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Colegiado do Curso de Educação Física da UNIOESTE, Campus Marechal Cândido 
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A PARTICIPAÇÃO DA UNIOESTE NOS XX JOGOS DOS SERVIDORES DAS 

UNIVERSIDADES ESTADUAIS DO PARANÁ - JOSUEPAR 
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Colaboradores: Itamar Farinazo Borges, Luiz César Teixeira dos Santos; Amarildo 
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Área temática: Saúde 

Modalidade de apresentação: Pôster 
 

Palavras-chave: esporte; integração; promoção da saúde. 
 
RESUMO 
Os Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná -  JOSUEPAR é 
uma competição realizada anualmente que envolve os Servidores, Técnicos 
Administrativos e Docentes das Universidades Estaduais do Paraná, tendo como 
finalidade o intercâmbio esportivo, recreativo e cultural entre os servidores. Os 
JOSUEPAR tem como objetivos: proporcionar a participação dos servidores das 
Universidades Estaduais do Paraná em atividades esportivas; promover a integração 
dos servidores das Universidades Estaduais do Paraná; oportunizar o 
desenvolvimento da consciência para a prática de atividade física permanente; 
desenvolver os intercâmbios culturais, esportivos, artísticos e científicos entre as 
Universidades Estaduais do Paraná. A vigésima edição dos Jogos dos Servidores 
das Universidades Estaduais do Paraná - JOSUEPAR 2011 teve como sede a 
Universidade Estadual de Londrina - UEL, na cidade de Londrina, Estado do Paraná. 
Os jogos foram realizados no período de 17 a 20 de novembro de 2011. 
Participaram aproximadamente 400 atletas/servidores das cinco Universidades 
Estaduais do Estado do Paraná, sendo que a UNIOESTE foi representada por 60 
servidores dos cinco campi, Reitoria e HUOP. A UNIOESTE através de seus 
servidores disputou trinta e quatro modalidades esportivas, sagrando-se campeã em 
cinco modalidades, sendo: Dominó masculino; Tênis de campo masculino; Truco 
masculino; Truco feminino; Volei de praia feminino. As demais colocações da 
UNIOESTE foram as seguintes: Atletismo feminino (3º lugar); Basquetebol 
masculino (3º lugar); Bolão masculino (3º lugar); Canastra masculino (2º lugar); 
Dama feminino (3º lugar); Dama masculino (2º lugar); Dominó feminino (2º lugar); 
Futsal masculino (2º lugar); Peteca masculino (3º lugar); Sinuca masculino (3º lugar); 
Volei de praia masculino (3º lugar); voleibol de quadra feminino (2º lugar); xadrez 
masculino (3º lugar). Além dos resultados expressivos, a participação dos servidores 
foi fundamental para promover a integração e socialização e com isso contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde dos servidores. 
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A SAÚDE AMBIENTAL COMO TEMA NAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DA 

SALA DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES EM POLÍTICAS AMBIENTAIS E 
SUSTENTABILIDADE 
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Maiara Aline Bageti2 

 
Ciências Sociais Aplicadas 

Comunicação Oral 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho aborda o tema saúde ambiental, trazendo num primeiro 

momento a historicidade da proposta de organização e sistematização dessa 

política, enfatizando a intersetorialidade proposta através das políticas de saúde e 

do meio ambiente compreendido não somente como a natureza, mas principalmente 

como a historicidade e todas as relações que perpassam os ambientes. Com base 

nesses pontos a discussão desloca-se também para o direito a vida e a saúde de 

todos os sujeitos, sendo o foco da intervenção no Projeto Estação Saúde, Meio 

Ambiente e Educação Ambiental, desenvolvido através SEIPAS (Sala de Estudos e 

Informações em Políticas Ambientais e Sustentabilidade)  nos anos de 2011-2012. 

Nas atividades de extensão são utilizados instrumentais como: palestras, atividades 

expositivas de prestadores de serviços em saúde, oficinas temáticas e apresentação 

de vídeos. Estima-se que esta atividade possa contribuir com o processo de 

reeducação dos hábitos nocivos a saúde. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Saúde ; Direito Social. 
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INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros anos da década de 1970 trouxeram para a sociedade mundial o 

desafio de pensar na preservação dos recursos naturais. Neste sentido Sánchez 

(2000), coloca que os primeiros anos da referida década marcaram o início da 

inserção do debate ambiental na arena política, impulsionando o surgimento de 

diversos grupos e associações voltadas à problemática ambiental. 

             Outro momento significativo foi a Declaração de Alma-Ata para os Cuidados 

Primários em saúde, de 1978, a qual realçou a perspectiva de se pensar o processo 

saúde/doença a partir de um conjunto que incorporasse as dimensões sociais, 

políticas, ambientais, econômicas e culturais. 

  De outro lado, os primeiros anos das últimas décadas do século XX foram 

profundamente marcados por ações, e reações da sociedade voltadas a romper com 

o modelo de Estado e gestão pública alicerçado no militarismo. Iniciam-se no Brasil 

e América Latina profundas reformas nas configurações do Estado e da sociedade 

civil.  No conjunto das reformas propostas, pode-se localizar a questão da gestão da 

saúde pública. Esta deixa de ser uma preocupação exclusiva dos técnicos da área, e 

passa a compor a agenda política diretamente relacionada à democracia 

Coletivamente debatia-se a questão, buscando impulsionar a universalização 

do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do Estado; 

reestruturação do setor visando o reordenamento setorial; descentralização do 

processo decisório para as esferas estadual e municipal; financiamento efetivo e 

democratização do poder local através dos conselhos de saúde. 

Com a promulgação da Constituição Federal no ano de 1988, a qual foi fruto 

de uma árdua luta dos movimentos sociais, o Brasil passa a adotar um modelo de 

gestão focado nos princípios da democracia e dos direitos sociais. Este processo 

provoca os surgimento de novos espaços e novas perspectivas na execução da 

ação pública, dentre as quais se destaca a busca pela implementação de uma 

gestão focada na intersetorialidade das políticas públicas. 

A intersetorialidade nos parece num primeiro momento à articulação existente entre 

vários setores, porém vai além desta articulação, diz respeito a uma comunicação 

mais complexa. Segundo Bronzo e Veiga (2007, p.05) “aponta para uma visão 

integrada do problema da exclusão, em uma perspectiva que situa a pobreza como 



 

um problema coletivo, algo que diz respeito ao conjunto da sociedade e que deve 

ser coletivamente enfrentado”. Assim, essa seria a forma compatível de gestão, vez 

que a partir da Constituição Federal promulgada em 1988, tinha-se foco na 

democracia e nos direitos sociais.  

Os direitos sociais possibilitam aos indivíduos condições para o seu 

desenvolvimento pessoal e social. Segundo Vieira (1992, p.23) “os direitos sociais 

significam antes de tudo a consagração jurídica de reivindicações dos trabalhadores. 

Não significam a consagração de todas as reivindicações populares, e sim a 

consagração daquilo que é aceitável para o grupo dirigindo do momento”. Com isso, 

observa-se que os direitos sociais são consagrados juridicamente e são 

provenientes de reinvidicações e são concedidos de acordo com o que é aceitável 

pelo grupo dirigente em um dado momento histórico. Assim, como parte de seus 

direitos os indivíduos têm direito a saúde e a um ambiente que propicie aos mesmos 

condições de desenvolvimento. 

 A saúde ambiental refere-se a boas condições de saúde proporcionadas por 

um ambiente. De acordo com Brasil (p.13, 2007) “busca-se compreender o ambiente 

como um território vivo, dinâmico, reflexo de processos políticos, históricos, 

econômicos, sociais e culturais, onde se materializa a vida humana e a sua relação 

com o universo”. Assim, o ambiente implica de forma direta nas relações, nas 

condições e na qualidade de vida desses indivíduos. 

 As discussões em torno do tema surgiram no inicio do Século XX, diante da 

preocupação com o controle da poluição do ar e a chuva ácida, sendo os problemas 

que atingiam a população da época. Essas discussões tiveram caráter nacional e 

internacional, os eventos realizados visando a temática segundo o Ministério da 

Saúde foram: 

 

[...] o I Congresso Internacional para a Proteção da Natureza, 
realizado em Paris em 1923, e como acordo internacional o Tratado 
Antártico, de 1959. Outras conferências ocorreram, e em 1968 surgiu 
a necessidade de promover um encontro entre países para obter 
formas de controle da poluição do ar e da chuva ácida, dois 
problemas ambientais que estavam inquietando as populações dos 
países centrais da Europa (BRASIL, p.14, 2007). 

 

 

 Observa-se a partir da citação que desde épocas remotas preocupavam-se 

com os cuidados com o meio ambiente em prol de melhor qualidade de vida e 



 

formas de sustentabilidade, sendo assim, que o tema não é de preocupação apenas 

da sociedade atual e já vinha aguçando discussões em outros momentos. 

Destacando-se assim a importância do tema para todas as gerações diante da 

ligação direta que todos temos com a saúde ambiental. 

 

OBJETIVOS 

 Discutir o tema Saúde Ambiental, destacando sua importância na atualidade, 

especialmente na composição de uma proposta de ações socioambientais, de 

prevenção em saúde coletiva e de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida.  

 

 

MÉTODOLOGIA 

 

            A temática da Saúde Ambiental está inclusa na proposta de trabalho da 

SEIPAS desde o ano de 2009, num primeiro momento estabeleceu-se como meta 

principal o estudo aprofundado, a pesquisa bibliográfica e o reconhecimento das 

questões as quais se pretendia atuar, possibilitando o reconhecimento global em 

torno do tema. 

           Num segundo momento passou-se a efetividade das ações previstas na 

proposta de implantação da atividade, através das ações de aproximação da 

Atividade de Extensão “Estação Saúde, Meio Ambiente e Educação Ambiental”, a 

qual realiza ações semanais no Projeto Florir Toledo e mensais com as famílias de 

dependentes químicos atendidos no CAPS ad da cidade de Toledo.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

           Como resultado das ações que já foram realizadas e que se pretende realizar 

no decorrer da vigência do projeto atividade, busca-se possibilitar a população com 

a qual trabalhamos a possibilidade da compreensão em torno da proposta da saúde 

ambiental, promovendo a abertura de um canal de formação de consciência cidadã 

em saúde, meio ambiente e educação ambiental. Além de propiciar a discussão da 

interface entre as políticas de saúde, meio ambiente e direito sociais e ambiental 

enquanto questões indissociáveis.  



 

CONCLUSÕES 

 

 Ao ter ligação direta com a vida, com as relações, com as transformações e 

espaço dos indivíduos, o meio-ambiente juntamente com a saúde, age como 

importantes meios de garantir e possibilitar direitos aos indivíduos, uma vez que se 

constituem de um processo complexo. Com o trabalho realizado observa-se a 

importância de as Políticas da Saúde e do Meio Ambiente relacionarem-se quando 

se trata do sujeito, do indivíduo e a importância de discussões das mais variadas 

instâncias que tragam assuntos de temas distintos vinculados ao meio-ambiente e a 

saúde, como maneira de transmitir conhecimento, aguçar discussões, mobilizações 

em prol de melhores condições de manutenção da vida humana.   
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ÁLCOOL E GESTAÇÃO: RISCOS A SAUDE PÚBLICA 

Charline Andressa Hamud, Denise Stephanie da Silva Almeida, Ana Paula 
Ribeiro Pereira, Alysson Campos Rocha, Deison Soares de Lima 

Área 06: saúde 
Pôster 

Palavras chave: etanol; gravidez; teratogênese 

 Justificativa: O álcool é uma substância psicoativa largamente consumida em todo 
o mundo, tornando-se um sério problema de saúde pública quando consumido por 
gestantes, uma vez que o álcool possui poder embriotôxico e teratogênico. Estima-
se que de 20 a 25% das gestantes consomem álcool esporadicamente. Assim é 
importante o conhecimento dos malefícios do álcool quando utilizado durante a 
gravidez. Objetivo: Demonstrar através de pesquisas bibliográficas, a importância 
da abstinência de álcool na gestação. Aspectos principais da metodologia: Dos 
numerosos efeitos teratogênicos do álcool, destaca-se a Síndrome metabólica fetal 
(SAF), sendo esta a mais grave. Estima-se que 6% das gestantes que fizerem uso 
do álcool, darão a luz a uma criança com SAF. Além desta patologia, podemos citar 
outros efeitos do uso do álcool durante a gestação como crianças com déficit 
comportamental e emocional, além de peso inferior quando comparado a neonatos 
não expostos ao álcool na gestação. A susceptibilidade fetal ao álcool depende do 
período de exposição, das concentrações, além do estado nutricional e capacidade 
de metabolização fetal e materna. O álcool atravessa a barreira transplacentária e o 
feto fica exposto a concentrações iguais as encontradas no sangue materno, porém 
seu metabolismo e excreção são mais lentos. O álcool pode ainda induzir elevação 
de risco de aborto e a fatores complicadores do parto, como risco de infecções, 
hipertonia uterina, descolamento prematuro de placenta, e decorrente parto precoce. 
Contribuições esperadas: Vemos que este problema de saúde pública precisa de 
uma atenção muito assídua, pois as consequências são gravíssimas. É necessário 
que os profissionais da saúde tenham preparo pra que não haja um subdiagnóstico, 
assim como a população em geral, afinal isto pode ocorrer em seu meio de convívio. 
É mais fácil haver prevenção quando se conhece as consequências não só a curto 
prazo mais a longo também. 
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AMBULATÓRIO DE TABAGISMO AUXILIADO POR 

FITOTERÁPICOS 

 

Góes, Eliane Pinto de1; Arcoverde, Marcos Augusto Moraes1; Issa, 

Mustafa Hassan1; Ferreira, Helder1; Moura, Scarlatt Santos2; Cassenotte, Kary 

Vanini2; Menezes, Roberta3c; Nascimento, Ivanete Sema do3; Borssuk, Alisson 

Nonato3; Zardinello, Altevir4; Arcoverde, Bárbara Barros5e  

 

Área temática: Saúde.  

Identificar a modalidade de apresentação: comunicação oral.  

 

Resumo  

A implantação do Ambulatório de Tabagismo na Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus de Foz do Iguaçu/PR foi uma iniciativa 

do Curso de Enfermagem em cooperação à Secretaria da Saúde do Município 

de Foz do Iguaçu, que tem por objetivo oferecer à população uma oportunidade 

de tratamento para cessar o hábito do tabagismo. A estratégia de tratamento 

inclui o uso de fitoterápicos em combinação a medicamentos alopáticos 

durante as reuniões onde são realizadas as orientações para o abandono e 

abordados outros aspectos do tabagismo. Os resultados obtidos até o 

momento permitem concluir que apesar da procura ainda não ser suficiente, 

demostra que a dificuldade para o abandono do tabaco é muito grande 

considerando o índice de desistência observado de 42%.  

                                                           
1
 Professores do Curso de Enfermagem, Campus de Foz do Iguaçu. 

2
 Acadêmicas do Curso de Enfermagem, Campus de Foz do Iguaçu. Bolsistas do projeto. 

3
 Acadêmicos do Curso de Enfermagem, Campus de Foz do Iguaçu. Voluntários no projeto. 

4
 Itaipu Binacional. 

5
 Médica, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. 



 

Palavras-chave  

Fitoterápicos, Ambulatório, Tabagismo.  

 

Introdução 

 

Há registros que há mais de mil anos antes de Cristo, povos da América 

Central (Maias e Astecas) já faziam uso do tabaco em seus rituais religiosos. 

Com a chegada das navegações colonizadoras espanholas e portuguesas foi 

acrescentado à cultura destes o hábito do uso de tabaco em cachimbos. 

Quando chegou à França tomou forma de cigarette, pois se assemelhava à 

cigarra (inseto). Posteriormente, o tabaco em forma de pó (rapé) foi usado com 

fins terapêuticos. Já no século XVIII, financiado por indústrias e até mesmo por 

governos, devido aos impostos, o cigarro, já enrolado, recebeu uma nova 

conotação. Nesse momento, fumar condizia em sentir prazer, ter status e ser 

sensual, formando assim uma classe estereotipada em busca de aparente 

poder (FUNCHAL, 2006). 

Atualmente, tornam-se cada vez mais visíveis as doenças relacionadas 

ao hábito do cigarro. Devido à composição do cigarro, no qual há, entre outras 

substâncias tóxicas, a nicotina que por seu poder psicoativo causa elevado 

grau de dependência; pelo alcatrão que é cancerígeno. O cigarro não prejudica 

apenas o próprio fumante, mas também quem convive com este inspirando a 

fumaça que é produzida, denominado de fumante passivo. Tornando-se claro 

que o uso do tabaco não é mais um problema individual, mas uma questão de 

Saúde Pública. 

Desde 1999, os Estados Membros das Nações Unidas reconhecem que 

a expansão do tabagismo é um problema mundial, o que possibilitou a adoção 

do primeiro tratado internacional de saúde pública da história (BRASIL, 2011). 

Embasada pela gama de informações o Ambulatório de Tabagismo da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Foz do Iguaçu, oportuniza 

a comunidade tabagista um serviço para tratamento da dependência de 

nicotina, reduzindo e até interrompendo o uso do cigarro.  

Observada a demanda, foi iniciada a estruturação do Ambulatório de 

Tabagismo. Diferente dos demais projetos de extensão que promovem a 



integração entre a comunidade e a universidade, levando a universidade à 

comunidade, o Ambulatório faz o processo inverso, pois foi implantado nas 

dependências da Universidade, no prédio da Biblioteca, desta forma 

oferecendo o conhecimento e a entrada da comunidade ao ambiente 

universitário. 

O tratamento tem como base a abordagem intensiva/específica, do 

Conselho Nacional de Abordagem e Tratamento do Fumante (BRASIL, 2001). 

Porém, a Universidade compreendeu que “as pessoas necessitam de diálogo e 

não de diagnóstico” (MARINOFF, 2005, p. 18), então, o tratamento é 

completado com a abordagem cognitivo-comportamental dividida nas seguintes 

fases: perguntar, avaliar, aconselhar, preparar em acompanhar cada paciente 

(BRASIL, 2001). 

 A abordagem esclarece que o tabagista associa em seu subconsciente o 

hábito de fumar a comportamentos e situações de seu cotidiano. Sabendo 

disto, o projeto tem como um dos focos fazer com que o paciente se 

conscientize que serão necessárias mudanças em seu comportamento frente a 

situações que o aproximam do uso do tabaco, sejam elas físicas, 

comportamentais ou psicológicas.  

O Ambulatório de Tabagismo foi implantado com vistas a assistir os 

tabagistas a reduzirem e até mesmo cessarem o uso do Tabaco, tanto da 

comunidade acadêmica (docentes e dicentes) e técnicos administrativos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus de Foz do 

Iguaçu/PR, como a comunidade municipal de modo geral, em especial, da sua 

Região Norte (nos arredores da Universidade). 

 

Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é relatar como ocorre a dinâmica de 

atendimento das pessoas assistidas no Ambulatório de Tabagismo na 

Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu. 

 

Método 

 



O Ambulatório de Tabagismo da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, Campus de Foz do Iguaçu iniciou o seu funcionamento em julho de 

2011. As suas atividades são voltadas para o público da comunidade 

acadêmica e externa. As pessoas atendidas pelo ambulatório são 

encaminhadas pelas unidades de saúde da região ou vem por livre demanda. 

A divulgação é realizada na Unioeste (salas de aulas e setores 

administrativos), em outros estabelecimentos de ensino, em unidades básicas 

de saúde próximas à universidade. É mantido o contato com alguns 

profissionais dessas unidades e sempre há pessoas interessadas, elas são 

encaminhadas para o ambulatório. 

O atendimento base é composto de 4 encontros semanais nos quais os 

participantes são atendidos por acadêmicos do curso de Enfermagem, 

docentes (enfermeiros e farmacêutico) e médica (profissional da Secretaria de 

Saúde).  

No primeiro encontro é realizado o acolhimento dos participantes, ficha 

de cadastro, avaliado o grau de dependência conforme a Escala de 

Fagerström, informado o funcionamento do ambulatório e entregue a 

declaração de responsabilidade (a qual deve ser assinada e devolvida pelos 

participantes). Ainda no primeiro encontro são disponibilizados fitoterápicos 

diversos para chás que tenham princípios ativos com efeito calmantes e 

ansiolíticos.  

Os fitoterápicos utilizados são Citrus aurantium (a casca da Laranja-

Azeda), Maytenus ilicifolia (Espinheira Santa), Ocimum basilicum (Alfavaca), 

Cymbopogon citratus (Capim-Limão), Melissa officinalis (Erva Cidreira) e 

Mikania glomerata (Guaco). Com exceção do Citrus aurantium, eles são 

entregues em conjunto de três, a fim de evitar interações indesejadas ou a 

simples inatividade de um composto pela presença de outro.  

No segundo encontro, os participantes são estimulados a contar como 

foi a semana tentando parar de fumar. Nesse momento é realizada uma nova 

avaliação pelo condutor (coordenador) do grupo, em seguida discutido temas 

para os participantes saberem lidar com os sinais da síndrome de abstinência. 

Por final, aos pacientes que apresentem dificuldade e grau de dependência 

elevado é prescrito reposição de nicotina transdérmica (esse medicamento é 



prescrito pela médica e fornecido pela Secretaria de Saúde). É mantido o uso 

de fitoterápicos. 

Os terceiro e quarto encontros ocorrem de modo semelhante. A intenção 

é que todos os participantes tenham conseguido abandonar o hábito do cigarro 

até a quarta reunião. Em todas elas, o participante é avaliado quanto ao 

consumo ou não de cigarros no período de uma semana e os sintomas ou 

dificuldades que surjam nesse período. Caso haja necessidade o profissional 

médico pode prescrever outros medicamentos para suporte ao tratamento 

(reposição de nicotina em pastilha e bupropiona). 

Após o quarto encontro os participantes são orientados a fazerem um 

acompanhamento no ambulatório quinzenalmente, quando são reavaliados. 

Esse procedimento possibilita o acompanhamento dos participantes, a redução 

da reposição da nicotina e o reforço para os que estão iniciando o tratamento. 

O ideal é que a partir do 6º mês de tratamento, passe-se a fazer 

acompanhamento mensal, e só quando completar um ano de abstinência 

tenha-se alta do ambulatório. 

 

Discussão e Resultados 

 

Além da visível socialização entre a universidade e a comunidade, o 

ambulatório com menos de um ano de implantação, já apresenta resultados e 

dados relevantes a estudos, podendo propiciar tanto a prevenção, como a 

própria promoção à saúde. Foram atendidos 45 pessoas, dentre as quais 

64,3% mulheres e 35,7% homens. 

Através da Escala de Fagerström, foi possível medir o grau de 

dependência de cada paciente interado. Mediante a utilização da Escala foi 

possível caracterizar os participantes conforme o grau de dependência: 

dependência física muito baixa (4,8%); dependência física baixa (26,2%); 

dependência física média (11,8%); dependência física elevada (28,6%) e 

dependência física muito elevada (28,6%). Foi possível também acompanhar o 

desenvolvimento do ambulatório em si: 28,6% dos participantes cessaram o 

uso do tabaco; 27% diminuíram o uso depois da quarta reunião e o número de 

indivíduos que retornaram ao ambulatório depois de uma recaída foi de 2,4%. 

Tendo 42% de desistência ainda no primeiro mês de tratamento.  



Embora sejam dados preliminares e de uma amostra ainda pequena, os 

dados apresentam-se semelhantes ou melhores de estudos que abordam o 

tabagismo (FUNCHAL, 2006). 

 

Conclusões 

 

Há ciência da dificuldade que permeia o assunto tabagismo, e assim 

como reflexo da própria Saúde Pública, o Ambulatório de Tabagismo apresenta 

esforços, desde sua implantação até seu próprio desenvolvimento, 

encontrando resultados satisfatórios. Entretanto, tem-se a ânsia por melhorar o 

atendimento e, ao mesmo tempo, o acompanhamento daqueles que superaram 

as dificuldades e obtiveram êxito. Os relatos, histórias e dados vivenciados 

neste ambulatório nos motivam a não desistir e acreditar na promoção da 

saúde à comunidade mediante o Projeto. 

Temos consciência de que o Ambulatório é apenas a ponta do iceberg e 

ainda há muito que se fazer, desenvolver e intensificar por uma sociedade livre 

do tabaco. 
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ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES SOBRE SEXO E SEXUALIDADE EM UM 

GRUPO DE ADOLESCENTES.  
Cynthia Borges de Moura; Milena Calgaro; Samantha Larissa Torres; Samuel 

Andrade de Oliveira.  
 

Área Temática: Saúde 
Modalidade de apresentação: Pôster 
PALAVRAS-CHAVE: Sexo; Sexualidade; Adolescência. 

 
A literatura caracteriza a adolescência como um período de transição para a 
maturidade, onde o desenvolvimento físico precede o psicológico. São 
características dessa fase, a busca da identidade, a grande influência do grupo, 
o desenvolvimento do pensamento conceitual, e a evolução da sexualidade. 
Algumas pesquisas mostram que os jovens possuem informações incompletas 
e concepções errôneas a respeito da reprodução humana e da sexualidade. A 
presente pesquisa objetivou comparar as concepções sobre sexo e 
sexualidade entre adolescentes antes e após um programa de educação 
sexual. Participaram 86 adolescentes de ambos os sexos, do ensino 
fundamental II e Ensino Médio da rede pública estadual de ensino de Foz do 
Iguaçu - PR, com idades entre 14 e 18 anos. O programa de Educação Sexual 
teve duração de 20 horas, durante uma semana, e foi ministrado por alunos do 
Curso de Enfermagem da Unioeste - Foz do Iguaçu.  Antes do programa e 
após seu término, os adolescentes responderam a duas perguntas objetivas 
sobre o que eles entendiam por sexo e sexualidade. Os resultados mostraram 
que as concepções prévias de sexo e sexualidade eram bem diversificadas. 
Sexo foi considerado pela maioria uma “relação entre pessoas” (45,3%) e a 
resposta mais frequente sobre sexualidade foi “não sei” (23,8%), seguido de 
sexualidade como sinônimo de “orientação sexual” (22,5%). Após o programa, 
sexo continuou a ser classificado como “relação entre pessoas” por 30,8% dos 
participantes, porém a definição de “ato sexual” propriamente dito prevaleceu 
(41%). Sexualidade foi relacionada ao “descobrimento/ mudanças do corpo” 
(38,6%), seguida das categorias “sentimento” e “orientação sexual”, ambas 
com 20%. Observou-se que os adolescentes possuíam informações 
incompletas, principalmente em relação à sexualidade, e que houve uma 
significativa mudança de seus conceitos após o programa, no sentido de uma 
compreensão correta sobre os acontecimentos e comportamentos relacionados 
à própria sexualidade. A educação sexual, principalmente nesta faixa etária, 
tem papel fundamental, pois as informações transmitidas colaboram para a 
formação de conceitos e práticas sexuais saudáveis e seguras. 
 
Formas de contato: lenacalgaro@hotmail.com/(45)99304241;  
Samantha-larissa@hotmail.com/(45)99888706; 
Samu_el.andrade@hotmail.com/99850496.  
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RESUMO 
 
A vivência reprodutiva é um processo singular no universo do casal, que envolve 

famílias, profissionais de saúde e comunidade. Trata-se de um projeto de extensão 

desenvolvido na Unidade Básica de Saúde do Bairro Colméia em Cascavel- Pr, com 

gestante de risco habitual, no período de julho de 2008 a dezembro de 2009, cujo 

propósito foi aumentar a adesão e o acompanhamento das gestantes pertencentes à 

Unidade Básica de Saúde Colméia ao Prénatal com auxílio do mapa inteligente 

interativo.A metodologia focalizou na coparticipação da gestante, se percebendo 

observada e acompanhada na gestação através da autoinclusão no mapa inteligente. A 

educação em saúde realizada se baseou nos enfrentamentos inerentes ao evento 

gestacional, como a compreensão das modificações no organismo da mulher, os 

cuidados com o neonato, as transformações sociais, dúvidas e medos relacionados ao 

evento. O resultado alcançado foi uma melhor adesão e participação das gestantes ao 

pré-natal, inclusive de gestantes de bairros vizinhos . A meta era atingir 120 gestantes e 

ao final do projeto computou-se 132 gestantes observadas e acompanhadas com 

sugestão da equipe local para que o projeto se tornasse permanente. 

Palavras-chave: gestante, prénatal, mapa inteligente.  
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INTRODUÇÃO 

 

A vivência reprodutiva é um processo singular, uma experiência especial no universo da 

mulher e de seu parceiro, que envolvem também suas famílias e a comunidade. Os 

profissionais de saúde são coadjuvantes desta experiência e desempenham importante 

papel na captação o mais precocemente possível da futura mãe ao prénatal. A falta de 

importância dada a esse período pode significar complicações no futuro, pois é comum 

observarmos a adesão da gestante ao prénatal  tardiamente, não chegando a realizar 

as 7 consultas consideradas ideais. O Programa de Humanização ao Prénatal e ao 

Nascimento foi instituído pelo Ministério da Saúde através da Portaria MS/GM No569 de 

01/06/2000 com proposta específica de atendimento de atenção básica à gestante, ao 

recém nascido e à mulher no pós parto, permitindo estabelecer vínculos na percepção 

de suas necessidades e capacidades de lidar com o processo do nascimento.  

 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 Aumentar a adesão e o acompanhamento das gestantes da Unidade Básica de 

Saúde Colméia ao Prénatal com auxílio do mapa inteligente interativo. 

Específicos 

 Promover integração entre ensino e serviço; 

 Implantar mapa inteligente interativo com as gestantes; 

 Realizar educação em saúde às gestantes sobre a gravidez; 

 Reduzir morbimortalidade materna e perinatal; 

 Estimular a gestante ao autocuidado e a de seu bebê através de sua participação 

e inclusão no mapa inteligente;  

 Proporcionar aos acadêmicos o acompanhamento do prénatal realizado pela 

Unidade Básica de Saúde; 

 Realizar busca ativa e visitas domiciliares às gestantes faltosas quando 

necessário. 



 

 

  

 

MÉTODOS 

 

Acompanhar a gestante desde o início de sua gravidez (quando recebe o resultado de 

seu exame de gravidez – Beta HCG) até o puerpério, quando ela realizará a sétima e 

última consulta, terminando assim o acompanhamento à sua gravidez. Procedimentos 

metodológicos: 

 Entregar resultado de exame de gravidez e acolher a gestante; 

 Preencher formulário específico para o cadastro no Sisprénatal; 

 Preencher carteira da gestante (com os dados dos exames realizados, vacina 

antitetânica, data da última menstruação - DUM, data provável do parto - DPP, 

etc); 

 Solicitar à gestante que se coloque no mapa inteligente fixado na sala de 

enfermagem da unidade básica de saúde (este é o mapa que os Agentes 

Comunitários de Saúde têm delimitadas as microáreas do território geográfico do 

bairro). Neste momento é entregue à gestante uma mini boneca grávida (5 cm 

aproximadamente), identificada com seu nome e com ímã para ser fixada no seu 

endereço – rua e número. A gestante de risco será representada pela mini 

boneca com a roupa vermelha para facilitar sua visualização no mapa e seu 

acompanhamento, será encaminhada se necessário, ao serviço de referência de 

Alto Risco do município. Ela recebe ainda a orientação de que será ela mesma 

quem retirará a boneca do mapa ao final do acompanhamento da sua gravidez, 

quando fará sua última consulta, que deverá acontecer até 42 dias após o parto; 

 Realizar educação em saúde referente a gestação, em sala de espera; 

 Realizar busca ativa e visita domiciliar às gestante faltosas às consultas; 

 Auxiliar a paciente na retirada da boneca gestante do mapa.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 



 

 

O diferencial deste projeto esteve na metodologia utilizada. Este trabalho propôs ações 

que favoreçem o atendimento à gestante, uma vez que durante este período há uma 

desvalorização da individualização da mulher, que volta todo o cuidado à criança que 

está gerando. A própria sociedade impõe que ela se cuide neste período para não 

prejudicar o bebê e que deve fazer tudo em benefício deste. Faltam ações que se 

voltem às necessidades específicas da gestante e que  nesse período. 

O profissional enfermeiro deve incentivar a mulher neste período a se cuidar, permitindo 

que se torne o mais independente possível, estimulando-a a melhora da sua 

autoestima. A participação direta da gestante mesmo que simbolicamente neste 

processo incluindo-se como gestante no mapa inteligente, buscou que ela se 

percebesse observada e acompanhada pela equipe de saúde e acadêmicas, e 

consequentemente, estimulasse a sua adesão o mais cedo possível ao prénatal. 

No mês seguinte ao início do projeto, o obstetra da UBS solicitou licença especial de 

três meses, porém a substituição do profissional não foi imediata, fazendo com que as 

gestantes procurassem acompanhamento de pré-natal em outras UBSs. Com a 

chegada de outro profissional retomaram-se os trabalhos e o resultado alcançado foi a 

melhor adesão das gestantes ao pré-natal, maior participação nas consultas e até 

adesão de algumas gestantes das Unidades Básicas de Saúde vizinhas dos bairros 

Pacaembú e Periolo.  

 

CONCLUSÕES 

 

Inicialmente pretendia-se atingir um número de 120 gestantes e ao final do projeto 

computamos como observadas e acompanhadas 132 gestantes. Concluiu-se como 

objetivo alcançado com a sugestão da equipe de saúde local para que o projeto se 

tornasse permanente. 



 

 

                   

   

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área técnica de Saúde 

da Mulher. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Apostila 77p. Natural é parto normal: prénatal, parto e 

puerpério. Governo do Paraná: 1999. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área técnica de Saúde 

da Mulher. Programa de Humanização no prénatal e nascimento. Brasília: Ministério da 

Saúde: 2000. 

OLIVEIRA, Cristiane. Assistência de enfermagem no período gestacional: o 

autocuidado e a valorização do ''ser mulher''. Endereço eletrônico da publicação: 

http://www.webartigos.com/artigos/Publicado em 11 de março de 2010. Acessado em 

30 de março de 2012. 

 

 

 

Contato: 

Gerti Schäfer Berto 

Rua treze de maio, 603, ap 201 

Condomínio Residencial Monet – Centro 

CEP 85.812-191 

E-mail gertisb@hotmail.com  

Fones: (45)9971-7577 ou  (45)3223-7100 

mailto:gertisb@hotmail.com


 

Este projeto tem ainda como discentes colaboradores:Anna Karen Mandrick; Bruna R. Bratti 
Frank; Caroline Berté; Elis M. Oliveira; Fernanda da Silva; Flavia Boaretto; Isabela Francarcelli; 
Jéssica B. da Silva; Katiane m. Zini; Maria Eduarda de C. Rodrigues; Mayra S. de Lima; Pricila de A. 
Feitoza; Priscila G. Silveira; Rafael Capitani, Andressa L. D. de Souza; Caroline Roberta 
Wisneiwski; Denise de F. Hoffmann Rigo. Página 1 
 
 

 

APRENDENDO A LIDAR COM AS FASES EVOLUTIVAS DA VIDA DIÁRIA: 

COTIDIANO FEMININO 

 

Autores: Adriana Staziaki Kovaleski; Ana Paula Valandro; Daniela Patrícia Tres; 

Solânia Durman 

Área temática: Saúde 

Modalidade: Comunicação oral 

Responsável pelo projeto: Solânia Durman 

Resumo: Vivemos em sociedade que tem escola para diversas aprendizagens 

específicas: aula de matemática, português, desenho, enfim, impossível elencar 

todas, porém escola para poder errar menos no nosso viver cotidiano, temos que 

estudar várias disciplinas para poder vislumbrar e experimentá-la com menos erros e 

com mais acertos. 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, as já discutidas 

foram: auto estima, reeducação alimentar, implicações do alcoolismo na violência 

psicológica na família, limites na educação de crianças de 0 à 10 anos, como 

próximo tema a ser trabalhado. No entanto, com abertura para novos temas que a 

abordagem se faça necessária no decorrer do período. Percebe-se que essas 

mulheres, todavia de forma tímida, porém começam a sentir que têm um espaço 

para discutir suas inquietações do cotidiano.  

Palavras chave: Mulher, saúde mental, educação em saúde. 

Introdução: A mulher normalmente no cotidiano acumula múltiplas funções, sendo 

que em algumas situações a mesma fica sobrecarregada, podendo frustrar-se caso 

não consiga dar conta das suas tarefas. Outro aspecto comprometido é o auto 

cuidado, podendo acarretar problemas de saúde. Nesse contexto, este projeto visa 
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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. 

Esse trabalho está sendo realizada por meios de encontros com a realização de 

oficinas pedagógicas enfocando diversos temas direcionados a mulher, vivenciados 

no seu dia-a-dia. Vivemos tempos turbulentos em que a crise da sociedade se 

reflete em uma profunda crise teórica das Ciências Sociais, e a percepção de um 

real fragmentado, diversificado desafiando os paradigmas clássicos que parece 

refratária, não apenas à elaboração de qualquer síntese globalizada, mas, até 

mesmo, a qualquer teoria parcial e, portanto provisória sobre campos ou dimensões 

específicas da vida social  (CARVALHO et all, 2005). Neste contexto globalizado a 

família de hoje, está inteiramente sensível a esta situação, principalmente o universo 

feminino. A crise (política, social, econômica e do pensamento) coloca a mulher 

questões que desafiam o saber já acumulado. Por outro lado, contribui também para 

o estabelecimento de novos equívocos no enfrentamento de crises no viver 

individualmente e/ou em família. Tentar separar o joio do trigo pode ser uma jornada 

dolorosa em algumas situações da mulher. As pesquisas recentes realizadas pelo 

senso, têm sido divulgadas nos jornais, que cada vez mais as famílias estão sendo 

chefiadas por mulheres, levando a mulher a executar múltiplas tarefas. Esta mulher 

necessita ser instrumentalizada para enfrentar a turbulência de possíveis problemas 

que surgirão no seu devir. 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 (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).  
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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 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). Autoestima, Implicações do alcoolismo na violência psicológica na 

família, alimentação saudável, educação dos filhos, bem como outros temas que 

serão sugeridos pelas participantes no decorrer dos encontros. 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 19 discentes e um 

coordenador, sendo que em cada encontro participam três discentes. A equipe de 

trabalho reúne-se 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: No dia 11 de abril de 2011, a oficina realizada teve o tema 

de autoestima. Para introduzir o tema utilizou-se de uma dinâmica onde foi passado 

pelas participantes, uma caixa de presente que continha um espelho, sendo 

sugerido para cada uma delas poderia visualizar no interior da caixa uma linda 

mulher. O resultado era o sorriso de cada uma em ver sua própria imagem refletida 

no espelho. A autoestima tem como definição o julgamento que o indivíduo faz de 

seu próprio valor, levando em conta apenas o valor interno e não o físico. Em contra 

partida a auto imagem é o que vemos exteriormente, no entanto  a mesma está 

inserida dentro da auto estima, pois para nos sentirmos em equilíbrio um conjunto 

de fatores devem estar associados. Devemos encontrar um equilíbrio entre a dor e a 

defesa e se apoiar em experiências já vividas que nortearão fundamentos para 

resolução da crise. Após a explanação do tema, foi oferecido as mulheres algumas 

opções de laser, tais como: Colchonete no piso para massagem com bola de pilate;  

maquiagem; confecção de tranças e servido salada de frutas.Ao final do encontro 
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percebeu-se a satisfação das participantes em ter espaço para discutir de como 

cada uma se sente, e ao mesmo tempo perceber que o contra tempo diário, leva a 

esquecer o auto cuidado e a auto valorização.  

A segunda oficina que aconteceu no dia 03 de maio de 2011, com o tema de 

implicações do alcoolismo na violência psicológica na família. O alcoolismo é uma 

doença crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos, caracterizada 

pelo consumo compulsivo de álcool, na qual o usuário se torna progressivamente 

tolerante à intoxicação produzida pela droga e desenvolve sinais e sintomas de 

abstinência, quando a mesma é retirada. Os fatores causais podem ser genéticos, 

ambientais e psicológicos. O alcoolista apresenta alguns sintomas comuns, nos 

quais tem se a necessidade de beber apresenta modificação de comportamento 

habitual, perde a noção de responsabilidade com as tarefas cotidianas, sua 

coordenação motora se mostra alterada. 

Ainda foi apresentada a forma como acontece o metabolismo do álcool, onde 

o fígado é responsável por remover cerca de  90% a 98% da droga circulante. O 

resto é eliminado pelos rins, pulmões e pele. Um adulto de 70kg consegue 

metabolizar de 5 a 10 gramas de álcool por hora. Como um drinque contém, em 

média, de 12 a 15 gramas, a droga acumula-se progressivamente no organismo. 

Tratando-se da gravidez e o alcoolismo, os efeitos estão mais relacionados ao feto, 

como  

malformações no corpo, nos órgãos internos e, em parte dos sentidos. 

Síndrome de Down, com atraso mental. Deficiências orgânicas, após o nascimento, 

ainda a criança pode apresentar incapacidade de desenvolvimento normal, 

dificuldades de aprendizagem, defeitos de caráter, pobreza mental e espiritual e em 

situações mais graves pode levar a abortos pelo excesso de álcool. 

No final desta oficina pedagógica, foi feito in loco suco verde para ser usado 

como desintoxicante para usuários de álcool e outras drogas. Foi distribuído receita 

de suco verde e depois de servido um tipo deste suco às participantes. Interessante 

que após o encerramento da atividade, enquanto arrumávamos o local, as pessoas 

vinham comentar (de forma individual) algo discutido  no grupo que é semelhante ao 

seu cotidiano familiar. 

No dia 02 de junho de 2011, foi realizada uma oficina com o tema de 

alimentação saudável, onde foi discutido os hábitos alimentares ao longo do tempo, 

abordando que antigamente a alimentação saudável estava  associada apenas à 

pessoas que queriam manter o físico saudável, no entanto hoje sabe-se das 

vantagens que uma boa alimentação pode trazer para saúde e prevenção de 

doenças, apesar de que com a vida atribulada, torna-se difícil incorporar hábitos 
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saudáveis, por isso deve-se fazer a mudança aos poucos . Houve também, a 

discussão sobre as classes de alimentos e sua importância dentre as quais as fontes 

de proteínas, pois as mesmas ajudam a formar e manter os músculos, pele, cabelos, 

e também para manutenção do sistema imune. As gorduras como as insaturadas, 

presentes no azeite extra virgem, nas castanhas, nozes, amêndoas óleo de linhaça 

contribuem para o funcionamento cardíaco. O alimento integral é natural repleto de 

fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes, que são importantes, pois não perdem 

seus principais elementos durante a produção.Foi discutido a importância de 

explorar os alimentos ricos em fibras, alimentos que normalmente não têm hábitos 

de uso, como: lentilhas, grão de bico, berinjela, leite de gergelim, de girassol, de 

linhaça,  dentre outros alimentos. Foi distribuído receitas de alguns alimentos 

naturais, sem o uso de carne, bem como a importância da ingestão de água. Foi 

incentivado o hábito de adotar alguma forma de exercício físico no seu cotidiano. 

Para encerrar foi oferecido um saquinho com uma muda da planta ora-pro-nobis 

(utilizada a folha pelos escravos como fonte de proteína, e importante ingrediente no 

suco verde) e uma raiz de batata iacom (utilizada para tratamento coadjuvante na 

diabete.  

Ansiedade: A ansiedade é gerada por qualquer situação que ameace a identidade 

ou a autoestima do indivíduo, ou faz com que se sinta desamparado, isolado e 

inseguro. A ansiedade decorre de medos pessoais e não de um perigo real 

(STUART; LARAIA, 2002).  A ansiedade é o grande sintoma de características 

psicológicas que mostra a intersecção entre o físico e psíquico, uma vez que tem 

claros sintomas físicos como: Taquicardia (palpitação), Sudorese, Tremores, tensão 

muscular, aumento das secreções (urinárias e fecais), aumento da motilidade 

intestinal, cefaléia (dor de cabeça). As formas de controlar a ansiedade são: 1º 

identificá-la. (Por meio dos sintomas explicitados anteriormente). Algumas vezes a 

cabeça fica confusa e não se sabe direito o que se quer. 2º focar na respiração (a 

frequência respiratória precisa ser diminuída) expirando e tirando todo o ar do 

pulmão. Exemplificado e explicado os principais distúrbios da ansiedade como é o 

caso do distúrbio do pânico, os distúrbios fóbicos e o transtorno obsessivo-

compulsivo. Foi esclarecido como é o tratamento para ansiedade sendo ele 

medicamentoso os ansiolíticos, antidepressivos e os anti-psicóticos. Para finalizar 

foram explicados formas e tratamentos naturais para diminuir a ansiedade como é o 

caso da ingestão de alguns alimentos, tais como banana, frutas cítricas, peixes, 

ovos, legumes. 

Limites, Violência e Alcoolismo: Iniciou-se com o tema Limites, relacionado à 

educação dos filhos nas diferentes etapas de infância e adolescência, que despertou 

curiosidade e questionamentos nos participantes, sobre como proibir os filhos de 
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fazer alguma coisa, relatando experiências vividas. Após esta discussão foi 

introduzido o tema na roda de conversa sobre a violência infantil sendo abordada 

nos diferentes aspectos, tanto para a prevenção quanto para a verificação do 

agravo, mediante a atividade comportamental alterada. Foram orientados sobre os 

direitos das crianças e adolescentes, e órgãos responsáveis pela proteção dos 

menores. Os números de telefones úteis foram disponibilizados: Conselho tutelar, 

Polícia Militar e Delegacia da Mulher. Em seguida foi trabalhado o tema Álcool, 

abordando-o como problema de larga escala, que afeta diferentes níveis sociais, 

independente de raça e cor.  As mulheres foram orientadas para a prevenção do 

alcoolismo, nas diferentes etapas de vida, manejo com a problemática, e serviços 

disponíveis para tratamento da doença, e grupos para ajuda. 

Conclusões: Ao longo do primeiro ano deste projeto, pode-se ponderar os trabalhos 

e oficinas realizadas até o momento. Das oficinas realizadas, percebeu-se que as 

atividade de maior impacto foram: a de autoestima e alimentação saudável, limites, 

alcoolismo e violência doméstica. 

Percebe-se que essas mulheres todavia de forma tímida, porém começam a 

sentir que possuem espaço para discutir suas inquietações do cotidiano. Não 

pretende-se dizer que todos os indivíduos tenham os mesmos tipos e qualidades, ou 

o mesmo potencial para o crescimento; mas que cada individuo tem algumas 

qualidades e potencial para o crescimento (TAYLOR, 1992). Dessa forma 

consideramos que cada mulher tem o crescimento individual, pois depende de seu 

back ground. Uma das barreiras que dificulta o 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. 
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RESUMO 

A Enfermagem atua em diversas áreas, desempenhando papel importante na 

promoção, prevenção, cura e reabilitação; sendo que pode contribuir para 

mudanças de quadros em geral. Uma das áreas que a enfermagem pode atuar é 

junto aos ostomizados. Sendo que ostomia indica a exteriorização de qualquer 

víscera oca no corpo. Conforme o segmento exteriorizado, as ostomias recebem 

nomes diferenciados. As causas que levam à realização de uma ostomia são 

variadas, com caráter temporário ou definitivo. A estes indivíduos são necessários 

cuidados, orientações e apoio; visto que acarreta uma série de mudanças na vida 

do paciente e requer um cuidado especializado de enfermagem. Trata-se de 

uma exposição, sobre tipos de ostomia, cuidados, dispositivos e materiais 

disponíveis; proposta a partir do projeto de extensão Assistência de Enfermagem 

ao Ostomizado. 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 
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Área Temática: Saúde 
Comunicação Visual/Pôster 

RESUMO 
De acordo com o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, todos são obrigados a 
prestar socorro às vítimas de acidentes ou mal súbitos, sob pena de processo por 
omissão de socorro. Contudo, muitas das vítimas de parada cardiorrespiratória 
(PCR) extra-hospitalar não recebem nenhum atendimento imediato, o que pode ser 
o limite entre vida e morte. Deste modo, o presente projeto tem por objetivo principal 
a formação de multiplicadores de conhecimento técnico/científico acerca do suporte 
básico de vida. Na busca de alcance do objetivo primordial do projeto, 
desenvolveram-se encontros de capacitação com 22 acadêmicos do Curso de 
Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), câmpus 
Toledo. Nestes encontros os acadêmicos passaram por uma formação teórico-
prática, habilitando-os a serem os precursores dessa disseminação do 
conhecimento, através da realização de mini-cursos e palestras em repartições 
públicas e/ou privadas, instituições de ensino, centros de convivência e outras. Esta 
ação vai ao encontro à proposta consensual descrita nas atuais diretrizes da 
American Hearth Association, as quais pregam como fator primordial e enfático a 
formação de socorristas leigos. 
 
Palavras-chave: parada cardiorrespiratória; primeiros socorros; atendimento pré-
hospitalar. 
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Área temática: área 6 – esporte, lazer e saúde   

Modalidade de apresentação: Comunicação oral  

 

RESUMO  

 

A qualidade de vida está ligada a prática de atividades físicas, hábitos de vida 

saudáveis, obtendo assim um estilo de vida ativo. As atividades aquáticas têm como 

objetivo favorecer e enriquecer o desenvolvimento físico e como consequência 

venha melhorar seu desempenho mental e social. Esta é uma atividade 

desenvolvida através do Projeto Uniama, direcionado a crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, com deficiências físicas, visuais e intelectuais. Ao todo são 8 

pessoas participando do projeto com idades entre 4 e 62 anos, sendo 6 do sexo 
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masculino e 2 do sexo feminino, residentes no município de Marechal Cândido 

Rondon/Pr. Com base no questionário aplicado aos alunos, foi composta pelos 

dados de identificação dos participantes, caracterização da condição de deficiência, 

ano de escolaridade, estado civil, número de filhos, ocupação profissional, 

caracterização da deficiência e etc... Destacamos também que dentro da água pode-

se experimentar o prazer da autonomia e da independência o que leva sua 

confiança e autoestima, melhorando assim sua socialização, estimulada a melhora 

na qualidade de vida e saúde.  

  

Palavras Chave: socialização, deficiência e atividades aquáticas  

 

1 INTRODUÇÃO  

           

           Os alunos com necessidades especiais muitas vezes não desenvolvem todas 

suas potencialidades, pois a estas são oferecidas poucas oportunidades de 

vivencias motoras. Pensando nisso as aulas de atividades aquáticas adaptadas do 

projeto de extensão da UNIOESTE são desenvolvidas com um caráter lúdico através 

de brincadeiras, a fim de estimular o aluno em relação às áreas motoras. Sendo 

assim, objetiva-se que a atividade favoreça e enriqueça o desenvolvimento físico e 

como consequência venha melhorar seu desempenho mental e social das pessoas 

com deficiência. 

Maueberg-deCastro (2005); Bencke (2007) ressaltam que as atividades 

aquáticas adaptadas para crianças, adultas e adolescentes com necessidades 

especiais são compreendidas como a capacidade do individuo para dominar o 

elemento agua deslocando-se de forma independente segura sob e sobre a agua 

utilizando, para isto toda sua capacidade funcional, residual e social respeitando 

suas limitações. Os mesmos autores salientam ainda que dentro da agua podem-se 

experimentar o prazer da anatomia e da independência o que levam sua confiança e 

autoestima. 

        Tendo em vista dessas ações o projeto UNIAMA - Atividades Motoras 

Adaptadas na UNIOESTE - Campus de Marechal Cândido Rondon, oferece 

atividades com várias áreas de atuação, dentre as quais as atividades aquáticas 

para as pessoas com deficiência da cidade de Marechal Cândido Rondon / PR. 

Diante deste contexto quais são os benefícios proporcionados às atividades 



aquáticas para pessoas com deficiência? Sendo assim, o objetivo do presente 

estudo será de analisar os benefícios que as atividades aquáticas adaptadas 

proporcionam às pessoas com deficiência. 

 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

              Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória que de acordo com 

Thomas e Nelson (2002) a pesquisa descritiva é aquela que tem como objetivo 

coletar informações sobre algum parâmetro de estudo em grupos, amostras ou 

populações e que a pesquisa exploratória é aquela onde assunto é ainda pouco 

investigado, segundo uma determinada população envolvida. 

 

2.2 Amostra participante do estudo 

                  Ao todo são 8 pessoas participando do projeto com idades entre 4 e 62 

anos, sendo 6 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, todos moradores da cidade 

de Marechal Cândido Rondon.  

 

2.3 Instrumento para coleta dos dados 

 Para fins deste estudo apresentamos a descrição das perguntas contidas no 

instrumento de pesquisa: 

 Primeira parte do instrumento: foi composta pelos dados de identificação dos 

participantes (nome, gênero, idade, nome dos pais); 

 Segunda parte do instrumento: caracterização da condição de deficiência dos 

participantes (origem da deficiência e tipo da deficiência) 

 Terceira parte do instrumento: ano de escolaridade, estado civil, número de 

filhos, ocupação profissional, caracterização da deficiência, motivo pelo qual 

esta participando do projeto UNIAMA, em quais atividades esta inserido, 

tempo de participação, qual o meio de locomoção no cotidiano para chegar 

até o projeto, na opinião dos participantes quais os benefícios proporciona ao 

aluno, além das atividades proporcionadas pelo UNIAMA praticam outras 

atividades físicas. 



 

2.4 Procedimentos para coleta dos dados 

Com relação aos procedimentos metodológicos previamente adotados para 

implementação do projeto menciona-se que inicialmente foi realizado um contato 

com associações de deficientes físicos e centro de educação para pessoas com 

deficiência visual, da cidade de Marechal Cândido Rondon/PR, objetivando divulgar 

as iniciativas e expectativas do projeto. Na sequência, foi aplicado o instrumento de 

pesquisa, sob a forma de questionário semi-estruturado, cujo objetivo foi o de 

reconhecer algumas características acerca da população a ser atendida pelos 

acadêmicos de Educação Física participantes do projeto de extensão.  

 

2.4 Análise dos dados 

             O presente estudo caracterizou-se por uma pesquisa descritiva 

observacional, delineada através de análise qualitativa, embasada em Thomas, 

Nelson e Silverman (2007), os quais mencionam que esta forma de estudo é 

utilizada em uma variedade de empreendimentos de pesquisa, fornecendo 

informações mais preciosas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O quadro a seguir mostra número de participantes, tipo de deficiência, origem da 

deficiência e a causa da deficiência. 

Participante Tipo de 
deficiencia 

Origem da 
deficiência 

Causa da deficiência 

G 
M.A.E 
E.G.V.S 

Deficiência 
visual 

Congênita  
Congênita 
Congênita 

Má formação congênita 
Hidrocefalia 
Retinopatia/prematuridade 

E.K 
M.M.W 
J.J.S 

Deficiência 
física/ 
intelectual 

Adquirida (pós- 
parto) 2 
Congênita 

PC por anóxia  
TCE- Acidente de carro 
Autismo-cromossomo par 9 invertido  

J.V.R.D 
F.P 

Síndrome de 
down 

Congênita 
Congênita 

Trissomia cromossomo 21 
Trissomia cromossomo 21 

 

Após a coleta dos dados, o projeto foi instituído na Universidade no mês de 

agosto de 2010, o qual está em continuo processo de suas atividades, onde são 

oferecidas atividades aquáticas todas as terças feiras, no horário das 16:00 as 17:00 

horas. 



Dados coletados durante as aulas do projeto aquáticas:  

Quanto aos motivos que levaram os alunos participarem do projeto UNIAMA, 

8 alunos declararam que foi pelos benefícios físicos, 1 por psicológicos sociais, 3 

afirmam gostar de praticar atividades físicas, 1 por influência da família e 1 por lazer. 

Ressalta-se que os participantes puderam escolher mais de um motivo pelos quais 

participam do projeto.  

            Pôde se observar quanto ao tempo de prática dos alunos no projeto de 

atividades aquáticas que 4 pessoas praticam a mais de seis meses e 4 a menos de 

seis meses. 

Quanto ao meio de locomoção até o projeto, 6 pessoas afirmaram que 

utilizam de veículos motorizados, 2 de bicicleta e 1 bicicleta adaptada. 

            Ao serem questionados sobre as causas das deficiências, 6 participantes 

afirmaram que são de causa adquirida por má formação congênita, hidrocefalia, PC, 

lesão cerebral, autismo, cromossomo par 9 invertido, trissomia cromossomo 21, 

retinopatia da prematuridade, e 2 são de deficiência adquiridas (pós-parto), PC por 

anoxia, e TCE acidente de carro. 

         Dentre os que já realizaram algum tipo de atividade aquática 5 já estavam 

realizando esse tipo de atividade (na APAE) e 3 não estavam participando de 

qualquer projeto. 

           Quanto aos resultados esperados com o projeto, estima-se a melhora na 

qualidade de vida e saúde, desenvolvimentos de atividades motoras, realizações de 

atividades de vida diária, autoestima, estimular a pratica de atividade física, 

socialização entre outros. 

Também fizemos um levantamento para saber se os alunos participantes da 

pesquisa sofrem algum tipo de dores ou limitações físicas e 1 respondeu não, e 7 

apresentaram algum tipo de limitações físicas como: limitação física no hemicorpo 

esquerdo, com maior acometimento de MSE, dificuldade na marcha e no movimento 

de pinça com as mãos, cefaleia devido a claridade (dor de cabeça), atraso no 

desenvolvimento (hipotonia), maior comprometimento de membros inferiores e falta 

de coordenação motora fina. 

            É neste conjunto de pressupostos que o Projeto UNIAMA ancora-se e tem o 

desafio de encontrar caminhos que permitam promover a discussão e reflexão entre 

os acadêmicos participantes do projeto, 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 motoras. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Com essa pesquisa observamos que todos os alunos se identificam com as 

atividades propostas e destacamos também os benefícios para a saúde com a 

prática das mesmas, priorizando o lazer entre outros aspectos, melhorando sua 

auto-estima e socialização. Levamos em consideração também a força de vontade 

dos participantes que colaboraram com a pesquisa, pois encararam os obstáculos e 

as dificuldades com muita força de vontade, o que contribui para a auto-estima e 

para uma melhor qualidade de vida. Deste modo acreditamos que fatores decisivos 

de qualidade de vida são importantes para qualquer individuo. 

Destacamos também que dentro da água pode-se experimentar o prazer da 

autonomia e da independência o que leva sua confiança e auto-estima e assim 

pessoas com deficiência podem se envolver nos mesmos programas de grupos, 

contribuindo para socialização. 
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RESUMO: Os micro-organismos sobrevivem em ambientes com diversas condições 
físicas, e por isso, é necessário ter o conhecimento para aplicar métodos que façam 
a eliminação e remoção destes. O processo de completa destruição de todos os 
micro-organismos em todas as suas formas denomina-se esterilização. Um dos 
métodos mais triviais para esterilização é o emprego de calor úmido em autoclave, 
que mesmo sendo um método que apresenta grande eficiência, ele pode apresentar 
algumas falhas. Para certificar que a esterilização aconteça de forma adequada são 
utilizados métodos de controle tanto na forma química ou biológica, onde a não 
transmissão de doenças é a principal razão para se desenvolver este controle. O 
objetivo deste trabalho foi determinar a eficácia da autoclave utilizada para 
esterilização de materiais em um abrigo para idosos no município de Cascavel. O 
equipamento desta instituição é utilizado para a esterilização de materiais 
destinados à realização de curativos. Durante o período de fevereiro a dezembro de 
2011 realizaram-se 34 análises. Os resultados obtidos comprovaram a eficiência do 
processo de autoclavação e, portanto, a esterilização adequada dos materiais. 
 
Palavras-chave: Autoclave; Esterilização, Bacillus stearothermophylus. 

 

Introdução 

A esterilidade ou nível de segurança pode ser definido como a incapacidade 

de desenvolvimento das formas sobreviventes ao processo de esterilização durante 

a conservação e utilização dos produtos (LETRARI, et. al., 2006). O objetivo prático 

da Microbiologia é o controle do crescimento microbiano, onde o conhecimento e a 

aplicação dos métodos utilizados para destruir, remover ou excluir micro-organismos 

são fundamentais para realizar adequadamente qualquer trabalho que os envolva 

(JORGE, 2002). 



Os micro-organismos sobrevivem em ambientes com diversas condições 

físicas. Porém, limitações da capacidade de sobrevivência destes foram 

aproveitadas pelo homem como recurso para controle dos mesmos. Estes micro-

organismos podem transmitir inúmeras doenças para o homem, tornando esta a 

principal razão para se desenvolver o controle dos mesmos (JORGE, 2002).  

Os métodos de esterilização dividem-se em duas formas. Nos métodos 

químicos, o material a ser esterilizado é submetido a substancias com poder 

desinfetante, porém, estes processos devem ser empregados corretamente para 

que possa representar um efetivo efeito de esterilização (PRADO e SANTOS, 2002). 

Os métodos físicos de esterilização são subdivididos em calor úmido, calor 

seco e filtração. Esses processos realizam a esterilização por remover, eliminar ou 

destruir o micro-organismo existente. No processo de filtração ocorre a remoção do 

micro-organismo do material a ser usado. Já nos processos de calor úmido e calor 

seco, ocorre a eliminação dos micro-organismos e os fatores tempo e temperatura 

são determinantes na eficiência do processo (PRADO e SANTOS, 2002). 

 Nos laboratórios de Microbiologia, o método mais utilizado é o de 

esterilização por calor úmido, realizado em autoclave (NOGAROTO, et. al., 2006). 

Na autoclave, é empregado vapor de água saturado sob pressão, e a esterilização 

acontece à temperatura de 121º C por período de 15 a 30 minutos. Para ser 

esterilizado em autoclave, o produto, rigorosamente limpo, deve ser acondicionado 

em pacotes, com material que permita a passagem do vapor (JORGE, 2002). 

Mesmo sendo um método que apresenta grande eficiência, ele pode 

apresentar algumas falhas. Estas falhas podem ocorrer se houver sobrecarga da 

capacidade da autoclave (mais que 80% do volume total); volume de água em 

excesso, o que provocará umidade nas embalagens, escassez de água, que causa 

danos no processo de esterilização e no próprio equipamento; abertura das 

autoclaves antes da eliminação da pressão, dessa forma favorecendo a 

condensação de vapor d’água umedecendo as embalagens; despressurizarão 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 a ineficácia do processo 

(NETO, et. al., 2004). 

O processo de esterilização pode ser avaliado por vários tipos de fontes 

indicadoras, como por exemplo; indicador químico externo, onde se utiliza a fita 



crepe zebrada, indicadores químicos internos, que são colocados dentro dos 

pacotes a serem esterilizados e indicadores biológicos (BRASIL, 2006).  

 No método por indicadores biológicos, é utilizado meio de cultura com micro-

organismo resistente a altas temperaturas, o que dificulta sua remoção e são 

destruídos apenas com exposição ao vapor por 15 minutos a 121ºC (NETO, et. al. 

2004). O micro-organismo utilizado é o esporo de Bacillus stearothermophylus que, 

devido à sua resistência se torna um excelente indicador. Neste trabalho, foi 

escolhido para avaliar o funcionamento da autoclave, o indicador biológico, tendo em 

vista seu baixo custo, pois pode ser confeccionado no próprio laboratório, e sua alta 

eficiência para a avaliação do processo de esterilização pelo vapor. 

 

Objetivos 

O objetivo do trabalho foi avaliar se o processo de esterilização realizado pela 

autoclave localizada em um abrigo em Cascavel, para eliminar os micro-organismos 

presentes nos materiais de uso diário, está ocorrendo de forma eficiente.  

 

Matérias e métodos 

A pesquisa foi realizada, semanalmente, em um abrigo para idosos, 

localizado no município de Cascavel, região Oeste do Paraná, no período de 

Fevereiro a Novembro de 2011, chegando a um total de 34 monitoramentos.  

Os testes foram confeccionados em tubos de vidro contendo o meio de 

cultura Caldo Triptona Dextrose, com indicador de pH Púrpura de Bromocresol. 

Após o meio ser esterilizado adicionou-se uma gota de glicose 20% e do inóculo de 

Bacillus stearothermophylus ATCC 7953. Os tubos com meio de cultura necessário 

para as avaliações eram preparados no laboratório de Controle Microbiológico da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná e transportados ao abrigo em recipiente 

térmico, e submetido ao processo de esterilização no mesmo dia, onde o tubo 

denominado teste era submetido à esterilização, enquanto o outro tubo, chamado 

controle permanecia em temperatura ambiente para posterior comparação. Como no 

abrigo, a autoclave é de pequeno porte, foi utilizado somente um tubo para fins de 

controle. Após esterilizados, os tubos retornavam à Unioeste e eram encaminhados 

ao banho-maria, onde permaneciam incubados a aproximadamente 55° C, cerca de 

24 a 48 horas. Sua leitura foi denotada pela variação de coloração do meio, onde o 

tubo controle deve turvar e apresentar coloração amarelada, típico do crescimento 



de Bacillus stearothermophylus. Nesse sentido, para a esterilização estar eficiente, o 

tubo teste deve manter-se na cor púrpura, original do meio, indicando que os micro-

organismos foram destruídos no processo de esterilização.  

Após ter em mãos as análises de um mês (04 amostras), confeccionava-se o 

laudo, feito em duas vias, sendo que uma permanecia no laboratório e a outra era 

encaminhada para a instituição beneficiada pelo projeto. Esse controle é 

indispensável para o bom funcionamento do processo de esterilização. 

 

Resultados e Discussões 

  Foram realizados os monitoramentos de 34 semanas, nas seguintes datas: 

03/02/2011, 11/02, 18/02, 24/02, 02/03, 13/04, 28/04, 04/05, 11/05, 19/05, 25/05, 

01/06, 09/06, 15/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 28/08, 

01/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 18/11 e 25/11.  

Realizados os 32 testes, percebe-se que a autoclave utilizada no abrigo, para 

esterilização dos materiais de uso diário, encontra-se dentro dos padrões de 

qualidade, perante evidencia de todos os tubos testes permaneceram na cor original 

do meio após incubação, revelando assim que não ocorreu o crescimento do 

Bacillus stearothermophylus.  

 Os métodos químicos, como a fita zebrada, mudam sua coloração quando se 

atinge temperaturas próximas a 120° C, mas isso não deve ser tomado como 

indicativo para eficiência da esterilização (BRASIL, 2006). Já o método biológico do 

caldo triptona dextrose, só há mudança de coloração se o micro-organismo não for 

eliminado. Por esse motivo ele é um método de grande eficiência. Uma pesquisa 

que analisou a eficácia da esterilização de materiais odontológicos em estufa e 

autoclave revelou que o micro-organismo supracitado é de grande eficiência para 

ser usado como controle de esterilização. Outro fato revelado por essa pesquisa foi 

que a esterilização por calor úmido feito por autoclave é muito mais eficaz e seguro 

que os outros métodos utilizados, o que está de acordo com o Ministério da Saúde 

(PRADO et. al., 2002). 

 Em outra pesquisa realizada em 2007, que avaliou a esterilização de 

instrumentos laparoscópicos em autoclave, utilizando como controle o Bacillus 

stearothermophylus, mostrou que em 15 minutos sob vapor saturado todo o micro-

organismo era eliminado dos materiais laparoscópicos, denotando assim a eficiência 

do processo (CAMARGO, et. al. 2008). 



  

Conclusão 

O monitoramento das 34 semanas indicou que o processo de esterilização 

feito pela autoclave do abrigo, estava sendo efetuado eficientemente. 
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Resumo: As alterações morfológicas e fisiológicas sofridas pelo organismo materno 

durante a gestação são profundas e multissistêmicas. Todas as alterações 

gestacionais, desconfortos e sintomatologias dolorosas levam as gestantes a 

procurarem alternativas terapêuticas para amenizá-las. Objetivo: Avaliar os 

benefícios e a relevância da terapia aquática aplicada ás gestantes que participaram 

do projeto de extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento de desconfortos 

musculoesqueléticos gestacionais” durante o ano de 2011. Metodologia: Pesquisa 

quantitativa de caráter transversal, realizada através da aplicação de questionário 

elaborado para o estudo e aplicado pelos próprios pesquisadores á mulheres que 

participaram do projeto enquanto gestantes no ano de 2011. Resultados-

discussão: Todas as 9 (100%) mulheres entrevistadas relataram algum tipo de 

benefício com a terapia, como diminuição de sintomatologias e melhora nos diversos 

sistemas do organismo. Conclusão: A hidroterapia mostrou-se como uma eficaz 

alternativa na prevenção e tratamento dos desconfortos e sintomatologias 

desenvolvidas durante o processo gestacional.   
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Introdução  

As alterações morfológicas e fisiológicas sofridas pelo organismo materno 

durante a gestação são profundas e multissistêmicas. Essas alterações são 

principalmente o resultado direto da interação das mudanças hormonais, 

circulatórias, digestórias, respiratórias, genitourinárias, psicológicas e musculo-

esqueléticas (LARSSON; LINDQVIST, 2005; LANDI; BERTOLINI; GUIMARÃES, 

2004). 

Nesta fase ocorre a interação das mudanças hormonais, do volume total do 

sangue aumentado com fluxo de sangue aumentado para o útero e rins; o 

crescimento do feto resultando na consequente ampliação e deslocamento do útero, 

o aumento do peso do corpo e mudanças adaptáveis no centro de gravidade e 

postura (POLDEN E MANTLE, 2000). 

No primeiro e terceiro trimestre ocorrem as principais alterações do 

alinhamento corporal. É observado o crescimento abdominal e das mamas, 

provocando deslocamento do centro de gravidade para frente. Protrusão dos 

ombros, rotação interna dos membros superiores, anteriorização da cabeça, 

anteversão pélvica, aumento das curvaturas da coluna lombar, dorsal e cervical, 

tensão na musculatura paravertebral, hiperextensão dos joelhos, sobrecarga de 

peso nos pés e aplainamento do arco longitudinal medial (STRASSBURGER; 

DREHER, 2006; BARACHO, 2007). 

Todas as alterações gestacionais, desconfortos e sintomatologias dolorosas 

levam as gestantes a procurarem alternativas terapêuticas para amenizá-las. Em 

vista disso, os exercícios em piscina terapêutica oferecem vários benefícios, 

destacando-se o relaxamento muscular, melhor desempenho, melhor flexibilidade, 

controle de peso, redução do estresse, alívio de dor, fortalecimento muscular, 

redução da pressão sanguínea, controle de edema, alivio da rigidez, favorece 

melhor retorno venoso e sensação de conforto global (KATZ, 1999; FABRIN; 

CRODA; OLIVEIRA, 2010). 

 

 

Objetivos 

 Avaliar os benefícios e a relevância da terapia aquática aplicada às gestantes 

que participaram do projeto de extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento de 

desconfortos musculoesqueléticos gestacionais” durante o ano de 2011. 



Materiais e métodos 

 Pesquisa quantitativa de caráter transversal, realizada nos meses março e 

abril de 2012 através da aplicação de um questionário elaborado para o estudo e 

aplicado pelos próprios pesquisadores a mulheres que participaram do projeto de 

extensão “Hidroterapia na prevenção e tratamento de desconfortos músculo 

esqueléticos gestacionais” no ano de 2011.  

Inicialmente as participantes, foram contatadas via telefone, e então foi 

marcado um horário para a aplicação do questionário, o qual era composto por dez 

questões fechadas e abertas relacionadas aos benefícios da hidroterapia durante a 

gestação, momento do parto e puerpério, complicações durante ou após o parto, tipo 

de parto realizado e a eficácia do projeto. 

 

Resultados e Discussão 

 Durante o ano de 2011 foram avaliadas 22 gestantes para participar do 

projeto de extensão. Foram incluídas neste estudo somente as participantes que 

realizaram um mínimo de 5 sessões de terapia aquática, totalizando 13 (59,09%). 

Destas, 4 (30,76%) não foram localizadas, fixando-se  uma amostra de 9 mulheres. 

A média de idade das participantes deste estudo durante a execução do 

projeto foi de 34 anos (±2,88), sendo a idade mínima de 19 anos e máxima de 36 

anos. A idade gestacional inicial foi de 22,5 (±7,77), enquanto a final foi 30,5 (±4,94). 

Quanto ao número de sessões de terapia aquática participado, a média entre as 9 

gestantes foi 12 (±4,24) sessões. 

As participantes foram questionadas quanto a indicação do projeto do qual 

participaram, para outras gestantes e quanto a participação das mesmas em caso 

de uma nova gestação, as 9 (100%) entrevistadas afirmaram que indicariam o 

projeto e participariam novamente em uma outra gravidez. Segundo Consonni 

(2001), a hidroterapia vem se destacando como uma prática benéfica durante o 

período gestacional, com o objetivo de assegurar o controle sobre seu corpo e sua 

gestação, introduzindo-as na prática de exercícios que resultam em equilíbrio físico 

e psíquico com consequente sensação de bem-estar. 

Quanto aos benefícios proporcionados pela hidroterapia durante a gestação 

percebidos pelas entrevistadas, 9 (100%) responderam que obtiveram algum 

benefício. Destes o que mais se destacou foi o relaxamento, relatado por 5 (55,5%) 

mulheres.  Em estudo realizado por Cunha e Caromano (2003), eles apontam que 



no meio aquático as técnicas associadas com as mobilizações passivas, 

alongamentos, controle postural e movimentos rítmicos são usadas para controle do 

estresse e relaxamento, a fim de amenizar a sobrecarga de estímulos impostos pelo 

estresse.   

Quanto a parte da sessão de hidroterapia que as participantes consideraram 

mais eficaz, 4 (44,4%) referiram que toda a terapia foi eficaz, o alongamento foi 

citado por 3 (33,3%),  o relaxamento por 5 (55,5%) e o fortalecimento do períneo 1 

(11,1%) participante como sendo a parte mais eficaz da terapia. 

Em adição às várias modificações fisiológicas que ocorrem durante a imersão 

em água aquecida, as propriedades físicas da água oferecem muitas vantagens 

(LAMEZON, PATRIOTA, 2001). Assim, ao serem questionadas sobre a percepção 

de alívio em sintomatologias decorrente da gestação com a prática da terapia 

aquática, 4 (44,4%) referiram redução do edema, 5 (55,5%) da irritabilidade, 2 

(22,2%) das varizes, 2 (22,2%) da cefaléia, 1 (11,1%) dos pruridos, 6 (66,6%) das 

dores em geral, 4 (44,4%) das câimbras, 2 (22,2%) das vertigens, 5 (55,5%) melhora 

do sono e 1 (11,1%) não sentiu nenhuma alteração. 

Em relação há obtenção de melhora em algum sistema do organismo, após a 

participação no projeto, 2 (22,2%) apresentaram melhora no sistema respiratório, 5 

(55,5%) no sistema muscular, 5 (55,5%) no sistema circulatório, 4 (44,4%) no 

sistema nervoso.  Becker e Cole, (2000), citam que a imersão do corpo em água 

produz muitos efeitos fisiológicos no sistema circulatório, pulmonar, 

musculoesquelético, endócrino, renal e nervoso.  

Em relação ao parto, 4 (44,4%) participantes  tiveram parto normal e 5 

(55,5%) parto cesárea. As que tiveram parto cesárea foram questionadas sobre o 

motivo e, 1 (11,1%) referiu ter sido  por opção própria, 3 (33,3%) não apresentaram 

dilatação e 1 (1,11%) devido o envelhecimento precoce da placenta e crescimento 

intra-uterino restrito. Na literatura, são encontrados os critérios que indicam o parto 

cesárea e os riscos que o mesmo pode levar a mãe e a criança. Esses dados podem 

ser constatados nos estudos de Carniel, Zanoli, Morcillio, (2007). 

O puerpério é um período cronológico variável, durante a qual ocorrem todas 

as manifestações involutivas, alterações fisiológicas, assim como o surgimento de 

complicações (REZENDE, 2005). Assim, as mulheres quando responderam, sobre 

quanto tempo aproximadamente demoraram em voltar ás atividades normais após o 

parto, as que tiveram parto normal 4 (44,4%) voltaram em menos de 2 semanas, na 



qual 1 (11,1%) voltou após 5 dias. Das que tiveram parto cesárea 5 (55,5%), 3 

(33,3%) voltaram depois de 2 semanas e 2 (22,2%) voltaram após 40 dias. Segundo, 

Figueiredo, Costa e Pacheco (2002) o parto cesárea implica um vasto conjunto de 

consequências adversas sobre a mãe e o bebê. 

 

Conclusão 

A preparação para o parto através de terapias em meio aquático, mostrou-se 

uma eficaz alternativa na prevenção e tratamento dos desconfortos e 

sintomatologias desenvolvidas em gestantes decorrentes do processo gestacional.  

Atuando de forma global na gravidez e proporcionando melhoras perceptíveis nas 

participantes. 
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Área temática: área 6- Esporte lazer e saúde 

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 

 
RESUMO: A bocha é uma prática esportiva que pode ser voltada tanto ao aspecto 
lúdico como competitivo, permitindo a pratica de todas as pessoas, inclusive com 
quadro severo de disfunção motora. Os objetivos do jogo são: planejamento e 
estratégia na tentativa de colocar o maior número de bolas próximas da bola-alvo, 
desenvolvendo a capacidade viso-motora, portanto compreende-se a importância de 
proporcionar a prática desse jogo a todos, independente das condições motoras. 
Sendo assim, o estudo tem por objetivos explanar a proposta da Bocha Paralímpica 
e caracterizar os participantes dessa atividade. Em fevereiro de 2012 iniciaram a 
prática desse jogo cinco (5) alunos, as aulas são conduzidas por três (3) acadêmicos 
do curso de Educação Física sob supervisão do professor coordenador, as práticas 
acontecem nas quintas feiras, no pavilhão de ginástica da Unioeste, Campus de 
Marechal Cândido Rondon. Espera-se que esta iniciativa contribua nos aspectos 
afetivos, sociais e intelectuais, além de perspectivas na qualidade de vida e 
cidadania, visto que a prática desta modalidade auxilia a auto-estima e socialização, 
pois os participantes são oportunizados a conviver com os demais jogadores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Bocha é uma prática esportiva voltada tanto ao aspecto lúdico como 

competitivo, podendo ser praticado por todos, inclusive por pessoas que apresentem 

um quadro severo de disfunção motora, cuja modalidade pode ser realizada em 

diferentes ambientes, sendo assim muito mais acessível a toda a população. 

A bocha surgiu na Itália, tornou-se conhecida no Brasil sob influência dos 

imigrantes. Inicialmente foi praticada no estado de São Paulo (através de adaptação 

para quadra fechada do jogo italiano de boliche em grama (Campeão e Souza, 

2006). Nos anos 70 as pessoas com paralisia cerebral (PC) severas, ou seja, com 

alto grau de comprometimento motor nos quatro membros e que se utilizavam de 

cadeiras de rodas, também foram oportunizadas a prática dessa modalidade devido 

as adaptações efetuadas pelos países nórdicos (TOYOSHIMA, OLIVEIRA e 

NAKADA, 2006). No Brasil em 1995 e em junho de 1996, a ANDE (Associação 

Nacional de Ecoterapia), lançou o Projeto Boccia para pessoas com Paralisia 

Cerebral Severa, em Curitiba (CAMPEÃO E SOUZA, 2006).  

No contexto atual, o jogador, conforme descreve as regras previstas pela 

International Boccia Commission (IBC) - Cerebral Palsy-InternationalSports and 

Recreation Association, é dividido por classes de acordo com o grau de 

comprometimento motor ou limitação, sendo que em cada divisão jogam praticantes 

de ambos os sexos. As divisões são: Individual BC1 e BC2 (em equipes), BC3 e 

BC4 (em pares), na Classe BC1 o atleta tem pouca amplitude de movimentos ou 

força funcional em todos os movimentos nas extremidades e no tronco. Dependem 

da cadeira de rodas e precisam de auxilio durante o jogo (CAMPEÃO E SOUZA, 

2006). 

-Classe BC2 é composta por pessoas com tetraplegia espástica de severa a 

moderada, os mesmos itens relacionados a classe BC1, a única diferença é que 

podem impulsionar a cadeira de rodas manualmente; 



-Classe BC3 atletas são ou não acometidos por paralisia cerebral, ou de origem 

degenerativa, têm disfunção locomotora grave nos quatro membros; não 

apresentam força e coordenação suficientes para segurar e largar a bola, fazendo 

uso de calha e um calheiro para realizar o jogo; 

-Classe BC4, o atleta tem limitações de tronco e pouca força funcional nos quatros 

membros, também utilizam calha e um calheiro para realizar o jogo.   

  Conforme a Cerebral Palsy-International Sports and Recreation Association, 

(CAMPEÃO E SOUZA, 2006), outra forma classificatória engloba as classes: 

- Classe C1: membros inferiores são considerados não funcionais em relação a 

amplitude de movimento, força e/ou controle, movimentos mínimos ou involuntários;  

 - Classe C2: o controle de tronco estático e dinâmico é pouco ou inexistente, 

dificuldade severa em ajustar a coluna em relação à linha média do corpo ou na 

posição ereta; os membros superiores são limitados severamente na amplitude de 

movimento funcional ou atetose severa. Quanto aos membros inferiores apresentam 

um grau demonstrável de função em um ou em ambos permitindo propulsão na 

cadeira. 

 Independente da classificação na qual o jogador encontra-se o objetivo do 

jogo é o mesmo, planejamento e estratégia na tentativa de colocar o maior número 

de bolas próximas da bola-alvo, desenvolvendo e aumentando, entre outras funções, 

a capacidade viso-motora (CAMPEÃO E SOUZA, 2006).  

Esse jogo exige atenção e habilidade de modo que os jogadores devem 

estruturar jogadas adequadas para colocar a outra equipe em desvantagem, 

portanto a bocha é uma pratica emocionante e atrativa tanto para os competidores 

quanto para espectadores. 

 Pode-se averiguar a importância de proporcionar a pratica dessa modalidade 

a todas as pessoas independente das condições motoras. Sendo assim, o presente 

estudo tem por objetivos explanar a proposta da modalidade Bocha Paralímpica e 

caracterizar os participantes dessa atividade, vinculadas ao Projeto de Extensão 

UNIAMA, do colegiado do curso de Educação Física da UNIOESTE.  

  

2.METODOS 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 



A pesquisa trata-se de um relato de experiência relacionada a modalidade 

esportiva Bocha promovida pelo projeto UNIAMA - Atividades Motoras Adaptadas na 

UNIOESTE - Campus de Marechal Cândido Rondon, em parceria com 

docente/coordenador e acadêmicos do curso de Educação Física, os quais 

desenvolvem propostas de atividades físicas junto às pessoas com deficiência.  

 

2.2 Participantes 

 

 A bocha paralímpica conta com a participação de cinco (5) alunos, com as 

seguintes características: um (1) aluno com tetraplegia, dois (2) alunos com Paralisia 

Cerebral e dois (2) alunos com Deficiência Física oriunda da Poliomielite.  

 

2.3) Procedimentos metodológicos 

 

Para a implementação do projeto foi realizado contato com as escolas 

municipais e estaduais do município de Marechal Cândido Rondon, objetivando 

divulgar as iniciativas e expectativas do Projeto UNIAMA, com o objetivo de convidar 

alunos com as características as quais podem participar de tal modalidade, no caso, 

a Bocha paralímpica.  

O próximo passo foi o reconhecimento dos participantes, por meio de 

questionário-estruturado, elaborado pelos acadêmicos de Educação Física 

participantes do Projeto UNIAMA. Esse tinha por objetivo reconhecer as 

características dos participantes: faixa etária, caracterização da deficiência, forma de 

locomoção e práticas habituais de atividades físicas.  

Após a coleta dos dados, iniciou-se as práticas da atividade no mês de 

fevereiro do ano de 2012.  

Para garantir que os participantes tenham um ensino efetivo, os acadêmicos 

envolvidos com o Projeto vem buscando aprofundar os conhecimentos por meio de 

pesquisas, participações em cursos, eventos, procurando entrar em contato com 

equipes dessa modalidade visando a troca de experiências.   

As atividades são conduzidas por três (3) acadêmicos do curso de Educação 

Física sob supervisão do professor coordenador. Acontecem as práticas nas quintas 

feiras, no pavilhão de ginástica da Unioeste, Campus de Marechal Cândido Rondon. 



Os monitores se reúnem com o professor coordenador nas quartas feiras ás 

16 horas para que as atividades das aulas subsequentes sejam elaboradas, a fim de 

atender as dificuldades individuais de aprendizado de cada aluno. Durante as 

reuniões procuram-se comentar os êxitos e dificuldades para que desta forma as 

práticas educativas sejam reformuladas de modo a otimizar o aprendizado dos 

participantes.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Apesar do pouco tempo de desenvolvimento desta modalidade no Projeto 

UNIAMA, espera-se que esta iniciativa venha contribuir nos aspectos afetivos, 

sociais e intelectuais dos participantes, além de perspectivas no que se trata de 

qualidade de vida e cidadania dos participantes, visto que a prática desta 

modalidade auxilia na auto-estima dos participantes, além da socialização, pois são 

oportunizados a conviver com os demais jogadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste ínterim, pode-se averiguar que a Bocha Paralímpica apresenta 

relevância sócio-educativa, na medida em que busca proporcionar, oportunidades de 

atividades físicas adaptadas a uma parcela menos favorecida da população.  

Acrescenta-se ainda a finalidade de auxiliar nos avanços na mobilidade e 

coordenação motora, percepção e tática de jogo, raciocínio lógico, esforço e 

superação, além do incentivo à iniciação ao esporte e a busca por participação em 

competições oficiais e de alto nível com a evolução dos jogadores. 

Além disso, almeja-se promover melhor embasamento teórico-prático de 

ensino-aprendizagem aos acadêmicos do curso de Educação Física, oportunizando 

a vivência e qualificação para atuar futuramente na área da Atividade Física 

Adaptada.  

 Portanto, é com estes propósitos que o projeto UNIAMA visa atender a 

sociedade e promover a capacitação de universitários, por meio da ação e reflexão, 

troca de experiências entre os monitores para que desta forma o conhecimento 

possa ser construído em conjunto, por meio das vivências e experiências. 
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Resumo:  

Segundo o Ministério da Saúde as doenças do aparelho circulatório 

representam a principal causa de óbito no País (BRASIL, 2006). O Ministério 

da Saúde considera que a maior porcentagem dos episódios de morte súbita 

ocorre em ambientes não hospitalares, necessitando de intervenção rápida e 

com qualidade. Sabemos que o atendimento primário, pode ser realizado por 

qualquer pessoa preparada e treinada para tal atendimento. Os profissionais 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde têm grande dificuldade de atuar 

em casos de urgência e emergência, os profissionais educadores tem 

dificuldade em identificar casos graves de saúde. Por esses fatores propomos 

uma capacitação em atendimento primário, aos profissionais da prefeitura 

municipal de Medianeira-PR. O método utilizado será aulas expositivas teóricas 

o mesmo será conduzido por discentes e docentes. Espera-se com esse 

projeto melhorar o atendimento prestado pelas equipes básicas de saúde, e 
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também instituir o fluxo desses pacientes visto que no município será 

implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 

  

Palavras-chave: Educação continuada; Capacitação; Urgência e emergência.  

 

 

 

INTRODUÇÃO  

Segundo o Ministério da Saúde as doenças do aparelho circulatório 

estão entre as principais causa de morte no País (32%), e em específico, as 

doenças isquêmicas do coração são responsáveis por até 80% dos episódios 

de morte súbita (BRASIL, 2006). 

 Os recentes avanços tecnológicos permitem uma diminuição 

significativa na incidência de morte súbita. Mas sabemos que o atendimento 

primário desse paciente é prioritário pra que esse paciente possa receber 

atendimento especializado.  

 Definimos atendimento primário ou primeiros socorros os cuidados 

prestados imediatamente a uma pessoa vítima de acidentes ou de mal súbito, 

cujo estado mental e físico esteja perturbado ou coloque em risco a sua vida, 

com a finalidade de manter suas funções vitais e evitar agravamento da sua 

condição, realizando procedimentos e mediadas cabíveis até a chegada de um 

serviço de urgência e emergência qualificada (BRASIL, 2003). Sabemos que 

qualquer pessoa treinada pode prestar o atendimento primário básico, desde 

que esteja preparada para tal atuação.  

Segundo portaria do Ministério da Saúde sobre atenção às urgências o 

Sistema Único de Saúde (SUS) deve qualificar a assistência e promover a 

capacitação continuada 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). É sabido também que os profissionais 

que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), têm grande dificuldade de 

atuar em casos de urgência e emergência, devido às atividades realizadas 

diariamente não ser o atendimento a pacientes de urgência e emergência. 

 



Através dessas portarias e desta realidade estamos elaborando uma 

proposta de minicurso para capacitação e orientação dos profissionais da 

saúde, profissionais educadores da rede municipal de ensino e dos 

profissionais que atuam em entidades que prestam serviços comunitários, 

quanto às questões relacionadas a atendimento primário ou primeiros socorros, 

no sentido de contribuir para formação preventiva das equipes básicas de 

saúde e educadores que atuam no município de Medianeira, Paraná. 

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. E também atualiza e ensinar os fluxos de atendimento para os 

educadores. 

Este projeto se justifica também devido a implantação do SAMU no 

município de Medianeira, com esse curso poderemos 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 saúde básica, os 

profissionais da educação e os profissionais das entidades que prestam 

serviços comunitários no Município de Medianeira-PR. Ensinar as condutas a 

serem realizadas com pacientes 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 será através de 

minicurso, com aulas expositivas e práticas sobre as técnicas e medidas a 

serem tomadas diante dos casos de urgência e emergência que possam estar 

chegando as UBS´S. O minicurso será conduzido por discentes e docentes 

capacitados para repassarem as informações de atendimento primário, que 



previamente receberam treinamento da equipe do SAMU. O minicurso será 

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 e a afogamentos. Serão realizadas avaliações de conhecimento 

dos profissionais e posteriormente será realizado o mesmo teste, no final do 

minicurso e o um mês após, para mensurar o conhecimento adquirido no 

minicurso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se com esse projeto melhorar o atendimento prestado pelas 

equipes básicas de saúde aos pacientes em estados de urgência e emergência 

em todos os serviços de saúde do município de Medianeira, Paraná. Melhorar 

o conhecimento dos educadores em questão a urgência e emergência, e 

repassar as informações perante o atendimento que será realizado pelo SAMU. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

1. BRASIL. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro, FundaçãoOswaldo Cruz, 2003. 

 

2. BRASIL. Política nacional de atenção às urgências. Brasília, Editora do Ministério da 

Saúde, 2006. 



 

Comissões Intra-Hospitalares do HUOP. 

 
Coordenador : Maria Ivonete Wessler Garcia. 

Colaboradores:  
Julieta Edilourdes dos Santos Souza; 

Giancarlo Tozo; 
Rafael Muniz de Oliveira; 

Josefa Brás da Silva; 
Fernando de Andrade Bortoli de Paula 

Maria Ivonete Wessler Garcia 
Anelise Ludmila Vieczorek 

Poliana Nicole Becker 
Carla Oliveira de Castro Chemello; 

Daniela Prochnow Gund 
Nelci Maria Vagner 

Silvia Aparecida Villvvock Dóro 
Denise Galletto 

Silvia Aparecida Villvvock Dóro 
Ortenila Égyda Compagnoni Ribeiro Padilha 

Sidinei Aparecido dos Santos 
Ana Paula Schroder Pereira. 

 
 
Área Temática: Área 6 Saúde 
Modalidade de Apresentação: Estande. 
Palavras Chaves: Transplante, Humanização, Criança. 
 
Justificativa:  
Algumas das Comissões Intra-Hospitalares do HUOP são obrigatórias por lei 
enquanto outras foram instituídas a partir da identificação de sua necessidade. 
As comissões são formadas por grupos de profissionais do Hospital, tendo 
cada uma, um presidente.  
Esses grupos se reúnem periodicamente, no mínimo mensalmente, de acordo 
com as características de cada comissão para propor as análises e as ações a 
serem realizadas. Dentre as Comissões instituídas no Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná, temos a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), coordenando no HUOP o processo de 
captação, retirada e encaminhamento de órgãos para transplante, a Comissão 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), promovendo e estimulando o 
aleitamento materno e a Comissão de Humanização divulgando a Politica 
Nacional de Humanização entre os servidores do hospital e desenvolvendo 



ações que visam o bem estar físico, mental, social e espiritual dos servidores e 
usuários do Sistema Único de Saúde. 
 
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: 
A população abrangerá os participantes do Seminário de Extensão 
Universitária, realizado na própria Universidade. 
Serão utilizados os estandes disponibilizados pelos coordenadores do evento, 
para divulgação das comissões, que se dará da seguinte forma; Afixação de 
banners, das respectivas comissões, e membros destas comissões estarão 
presentes, distribuindo folders, e divulgando o trabalho de cada uma destas 
comissões envolvidas, bem como esclarecendo dúvidas que possam a ser 
manifestadas.  
  
Contribuição Esperada: Espera-se divulgar o trabalho das comissões do 
HUOP, à comunidade e meio acadêmico, proporcionando conhecimento  e 
sensibilizando  sobre a importância da doação, aleitamento materno e  
divulgando a Politica Nacional de Humanização 

Formas de Contato: Maria Ivonete Wessler Garcia 

e-mail: comissão.huop@gmail.com 

Fone: (45) 3321-5245/ 9900-0500. 
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Palavras chaves: Microbiologia, contaminantes, saúde pública. 
 

Mundialmente consumido, o trigo é um cereal de grande importância na 
alimentação humana. As condições de armazenagem do trigo, limpeza dos 
grãos, acondicionamento do produto para umidificação, tempo de umidificação, 
maquinas contaminadas, pessoas ou animais doentes, ou a partir de fezes 
provenientes de indivíduos infectados são possíveis fontes de contaminação 
microbiana. A segurança sanitária dos alimentos ofertados para consumo da 
população é um dos desafios da saúde pública, então se faz necessário um 
constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário dos mesmos, a fim 
de atestar sua qualidade microbiológica. As amostras foram coletadas e postas 
em vidros estéreis, assegurando assim sua integridade e pureza, estas 
amostras foram coletadas no moinho Régio de Cascavel no Paraná. Foram 
coletadas nove repetições com quatro amostras correspondendo aos seguintes 
pontos no moinho: Trigo sujo, trigo proveniente da primeira limpeza, trigo após 
umidificacão e trigo após segunda limpeza. Foram realizadas análises de 
microrganismos mesófilos aeróbios estritos e facultativos viáveis, contagem de 
coliformes totais (35ºc) e termotolerantes (45ºc), bacillus cereus, bolores, 
leveduras e salmonela; As análises microbiológicas foram realizadas no 
laboratório de microbiologia do Centro vocacional da cadeia do trigo (CVT), 
FAG, cidade de Cascavel no Paraná. Pelos resultados foi observado que 
durante o processo da primeira limpeza do grão até á umidificação ocorre uma 
alta contaminação dos microorganismos e isso ocorre nas diferentes datas de 
coleta das amostras; Após a segunda limpeza do processo de moagem ocorre 
o abaixamento da contaminação devido a passagem do grão pela máquina 
polidora que elimina uma quantidade da superfície do grão que está 
contaminada. Todos os resultados estiveram dentro das normas estabelecidas 
para consumo, porém a resultados próximos a máxima que devem ser 
monitorados e passar por um processo de limpeza. Conclui-se que é 
necessário realizar um estudo para eliminação da contaminação durante o 
processo inicial de moagem. 

 
Contato: Felipezanetti@fag.edu.br – 45-99216639 
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COPA UNIOESTE DE FUTEBOL SUÍÇO INTERCURSOS: A INTEGRAÇÃO 
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Área temática: Saúde 

Modalidade de apresentação: Pôster 

 

Palavras-chave: Esporte Universitário; Futebol; Qualidade de vida. 

 

RESUMO 

A Copa UNIOESTE de Futebol Suiço Intercursos é uma manifestação do desporto 
universitário organizado pela Pró-Reitoria de Extensão através do Programa de 
Esportes e Lazer (PESLA) e em parceria com os DCEs de cada campi da 
UNIOESTE. O referido projeto teve como objetivo principal integrar estudantes de 
diversos cursos da UNIOESTE no intercâmbio social, cultural e esportivo, bem como 
proporcionar e estimular a prática esportiva na comunidade acadêmica. A 
competição foi realizada entre os meses de agosto a novembro de 2011, nos 
campus de Marechal Cândido Rondon, Toledo e Francisco Beltrão. O evento 
envolveu 500 acadêmicos de todos os cursos dos três campi da UNIOESTE, tanto 
no masculino quanto no feminino. Além do caráter esportivo e de integração, o 
evento teve um caráter social, pois estimulou a conscientização da solidariedade, 
tendo em vista a arrecadação de 230 quilos de alimentos não perecíveis através das 
inscrições, os alimentos foram doados a duas entidades de Marechal Cândido 
Rondon: Casa Lar e o Centro de Recuperação Caminhos da Vida. A realização da 
Copa UNIOESTE de Futebol Suiço Intercursos 2011 foi considerada um sucesso, 
tanto em relação ao número de participantes quanto em relação à qualidade técnica 
observada nas disputas e demais objetivos atingidos. Além disso, a competição 
promoveu a socialização dos acadêmicos dos diversos cursos e campi através da 
prática saudável do esporte e com isso contribuiu para a melhoria da qualidade de 
vida e promoção da saúde. 
 
Forma(s) de contato com a Ação: 



Coordenador responsável: Arestides Pereira da Silva Júnior 
Colegiado do Curso de Educação Física da UNIOESTE, Campus Marechal Cândido 
Rondon.  
Rua Pernambuco, n. 1.777, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP. 85.960-000. 
Telefone: (45) 3284-7855.  
E-mail do coordenador: arestidesjunior2000@yahoo.com.br 



 
CURSO: MÉTODOS COMPUTACIONAIS APLICADOS À BIOESTATÍSTICA 

claudia ross (coordenador) 
edson antônio alves da silva (ministrante) 

gabriele balbinot (monitora) 
área temática – saúde 

modalidade de apresentação – pôster 
  

Palavras-Chave: métodos computacionais; bioestatística; enfermagem. 

Professores universitários frequentemente necessitam utilizar métodos estatísticos 
em sua prática diária. Muitos destes não têm acompanhado ou não desenvolveram 
familiaridade com o uso da Estatística ou do Método Computacional durante sua 
formação e/ou atuação profissional, fazendo-se necessária a capacitação para o uso 
de tal ferramenta. Neste contexto, propôs-se um curso para capacitar docentes do 
curso de graduação em enfermagem da Unioeste nesta área do conhecimento. O 
curso teve por objetivo capacitar docentes do curso de enfermagem para criar e 
manipular banco de dados com informações de pesquisa, compreender os 
fundamentos básicos do método estatístico para interpretar criticamente a literatura 
científica da área de saúde, realizar procedimentos estatísticos fundamentais, com o 
auxílio do programa de computador R desenvolvendo análises de problemas, decidir 
sobre a adequação de testes estatísticos aplicáveis em pesquisas, e dialogar com 
consultores especializados da área de estatística. O curso teve duração de 40 horas 
ao longo de 5 meses (Julho a Novembro) com a inscrição de 20 alunos. O 
ministrante utilizou-se de aulas expositivas, práticas supervisionadas, exercícios de 
fixação, trabalhos individuais e em grupo,  para abordar conteúdo pertinente ao 
curso. As atividades foram desenvolvidas no LIM – Laboratório de Informática da 
Matemática na Unioeste. A avaliação foi realizada através de atividades e trabalhos 
realizados durante as aulas. Entre os resultados deste curso, observou-se que o 
mesmo tinha uma proposta inicial de 15 vagas e duração de 32 horas. No entanto, 
este iniciou-se no mês de julho de 2011 com 20 inscritos e duração de 40horas. No 
decorrer do curso houve desistência por parte de vários participantes (70% destes) 
em função de dificuldades relacionadas à disponibilidade de horários ou 
envolvimento em outras atividades acadêmicas ou pessoais coincidentes com 
cronograma do curso. Foram realizadas readequações de cronograma para 
minimizar estes entraves. Mesmo assim, as desistências ocorreram, permanecendo 
efetivamente 6 participantes que concluíram o curso alcançando os objetivos 
propostos. Para o ano de 2012, propõe-se uma revisão do formato do curso, com 
abertura de vagas para docentes de outros cursos da Unioeste e possibilidade de 
diferentes propostas de horários para melhor atingir o público alvo. 
 
Contato: 
Claudia Ross. Fone: (45) 9975-3713/ e-mail: claudiross@gmailcom. 
Edson Antônio Alves da Silva/ Fone: (45) / e-mail: edson.unioeste@gmail.com.  



 
DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS E DANÇAS DE SALÃO PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS E ENSINO MÉDIO. 
 

        Evandra Hein Mendes1 
Hanon Luiz Rüdell² 

Thais Speck²  
Paula Cristina Emmel² 

 
Área temática: Saúde 

 
Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 

RESUMO: Esse projeto objetivou divulgar e promover a prática das danças 
folclóricas alemãs e danças de salão auxiliando na formação pessoal de 
estudantes do ensino fundamental e médio. Para tanto, o projeto se 
desenvolveu a partir de aulas para estudantes de ensino fundamental anos 
finais e ensino médiode um colégio estadual de MCR, realizadas duas vezes 
por semana com duração de 1 hora e 30 minutos cada, totalizando 3 horas 
semanais, abordando a modalidade de dança folclórica alemã e dança de 
salão. Em cada aula/sessão eram ministradas atividades de ensino das danças 
folclóricas alemãs e danças de salão. Dessa forma, pode-se concluir que após 
aprender e praticar as danças acima citadas o grupo participou de dois eventos 
culturais a Oktoberfest do município e o show de talentos do colégio, que 
possibilitou a todos experiências diferentes que contribuíram para desenvolver 
mais segurança e auto-estima, assim como a integração e união entre os 
integrantes. Além disso, propiciou-se aos acadêmicos de Educação Física 
vivenciar situações de ensinodas danças folclóricas, percebendo as relações 
do processo de ensino e aprendizagem perspectivando sua futura atuação 
profissional. 
 

Palavras – chave: Dança, Folclore, Educação Física. 
 
 
INTRODUÇÃO:  
 
 As danças consistem um importante componente cultural da 
humanidade, já que desde a antiguidade, elaesteve sempre presente na vida 
cotidiana. Na opinião de Megale (1999), as danças folclóricas existem em 
quase todos os países do mundo. 

                                                 
1  Coordenadora do Projeto Danças Folclóricas:história, cultura e qualidade de vida. 

2  Monitores do projeto e acadêmicos do curso de Educação Física 



 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. 
 Muitas delas são ligadas a manifestações de culto, outras evocam fatos 
épicos, acontecimentos dignos de serem periodicamente rememorados como 
exemplos de coesão social, outras servem de atos propiciatórios, ou a tarefas 
de trabalho coletivo, ensinando a alegria da cooperação. De qualquer maneira, 
apresentam incomparável valor folclórico, visto que conjugam os mais diversos 
aspectos da vida cotidiana, associando a música ao gesto, à cor, ao ritmo, ao 
sentido lúdico e utilitário e aos atributos da resistência física em manifestações 
de saúde, alegria e vigor.  
 A dança, pode-se dizer, é um fato folclórico completo, pois possui todas 
as suas principais características. É a manifestação espontânea de uma 
coletividade, sendo portanto coletiva e aceita pela sociedade onde subsiste. 
Tem como cenário normal as ruas, largos, praças públicas e possui 
estruturação própria através da reunião de seus participantes e ensaios 
periódicos.  
 As danças folclóricas podem ser classificadas coreograficamente, 
conforme o número de participantes, em: solistas, quanto existe um só 
dançador, como no frevo; de par enlaçado, como a valsa; de par solto, como a 
chimarrita, podendo haver aquelas em que o par se enlaça e se separa 
conforme as marcações, ex.: ciranda, quadrilha.  
 As danças folclóricas geralmente são acompanhadas por instrumentos 
ou conjuntos instrumentais e por palmeados e sapateados, sendo que em 
algumas delas enquanto se canta não se dança e noutras os tocadores não 
dançam. 

Conforme Volpatto (2008), as danças folclóricas e de raízes possuem 
um poder indiscutível de aglutinação, pois constituem a manifestação do 
comportamento cultural, histórico e social dos indivíduos. Refletem em sua 
construção coreográfica a soberania, o direito, a dignidade de vida dos povos 
das mais diferentes raças, cores e credos, além de contribuir diretamente na 
socialização e educação de crianças e adolescentes principalmente pelo prazer 
que proporcionam. Resgatae eleva a auto-estima. Portanto, deve-se ter muito 
respeito por estas manifestações que são verdadeiros alicerces para o 
desenvolvimento da consciência social e ambiental para comunidades, 
destacando-se a importância de trabalhos em grupos, aparelhando-as com 
estes importantes instrumentos necessários para a formação do caráter cultural 
e intelectual apurando o senso crítico pela observação e audição.  

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. 

Através da dança folclórica é possível traduzir, num esboço, a fisionomia 
típica de certa época ou de certa sociedade, tornando-se, pois necessário que 
as danças brasileiras sejam mais estudadas e protegidas a fim de defender do 
esquecimento nossas tradições populares.  

 
 



OBJETIVOS: 
 
Geral 
- Proporcionar a prática das danças folclóricas e de salão para alunos do 
colégio Eron Domingues de Marechal Cândido Rondon. 
 
Específicos:  
   - Desenvolver danças de salão e danças folclóricas com o grupo de alunos. 
   - Organizar um grupo folclórico com o intuito de divulgar a dança folclórica na 
comunidade escolar em geral. 
 
 
MÉTODOS:  
 
 No decorrer do projeto são desenvolvidas duas aulas semanais, onde a 
duração de cada aula é de 1 hora e 30 minutos, totalizando 3 horas semanais. 

 As aulas são desenvolvidas nas dependências do Colégio Eron 
Domingues, abordando a modalidade de dança de salão, especificamente 
salsa, tango, valsa, rock, forró, mambo, samba, chote, vanerão, marchinha, 
chamamé e rancheira e danças folclóricas alemãs. 
 As aulas são ministradas em conjunto pela professora coordenadora do 
projeto e os acadêmicos Thais Speck e HanonRudler.  

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 são 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 são desenvolvidas atividades de 
relaxamento e alongamento com o intuito de diminuir a frequência cardíaca e 
retornar aos níveis de repouso. 
 O projeto envolve alunos de ensino médio e fundamental séries finais do 
colégio Eron Domingues. 
 No inicio do projeto, os alunos tinham certo receio de danças folclóricas 
alemãs, no entanto com o passar das aulas íamos mesclando danças de salão 
e folclóricas alemãs, e os alunos foram pegando gosto pelas danças folclóricas 
alemãs. 
 Com este grupo de alunos do Eron Domingues apresentamos na 
Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon, e os alunos ficaram muito 
entusiasmados com a apresentação, usando os trajes. 
 No final do ano o colégio sempre proporciona aos alunos um show de 
talentos, e o grupo de dança fez a apresentação de uma dança alemã, e 
acabaram ganhando o segundo lugar no show de talentos. 
 Com oprojeto já em sua reta final, já conseguimos ver que todo aquele 
receio de danças folclóricas alemãs já não existia mais. 
 
 
 
 
 



CONCLUSÕES:  
  
 Percebe-se com a realização do projeto que as danças folclóricas não 
eram conhecidas pelos alunos, neste projeto em especial as danças folclóricas 
alemãs, e isto gerou desmotivação e resistência na iniciação com alguns 
jovens. 
 Porem depois de trabalhadas algum tempo, os alunos perceberam que 
essas danças eram motivantes e divertidas, da mesma forma, observou-se que 
o projeto contribuiu para divulgar a dança folclórica entre os estudantes do 
próprio colégio. 

O projeto enfatizou mais a cultura alemã, que é mais evidente no 
município de MCR. Sendo assim, desenvolveu-se as seguintes danças: “Das 
GrozeGerêne”, “All American Promenade”, “Stern Polka”, 
“SchwäbischTonzFolge”, “Schaumburger”, “UstigeTrabante”, além das de salão 
como salsa, tango, forró, mambo, samba, chote, vanerão, marchinha, 
chamamé e rancheira. 
 Além de aprender e praticar as danças acima citadas o grupo participou 
de dois eventos culturais a Oktoberfest do município e o show de talentos do 
colégio, que possibilitou a todos experiências diferentes que contribuíram para 
desenvolver mais segurança e auto-estima, assim como a integração e união 
entre os integrantes. 
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Palavras – Chave: Dança folclórica, cultura, história. 

RESUMO: As danças folclóricas traduzem num esboço, a fisionomia típica de 
certa época ou de certa sociedade e suas tradições culturais. Contudo, 
percebe-se na atualidade um gradativo desinteresse por esse saber cultural 
construído de forma coletiva através da historia. Em contrapartida, as danças 
folclóricas proporcionam vivências coletivas que ressaltam o respeito, a 
compreensão e a valorização do que foi construído historicamente pelos 
nossos antepassados. Sendo assim, objetivo dessa oficina é proporcionar a 
vivência das danças folclóricas, buscando os benefícios que elas proporcionam 
tanto no nível físico e motor, quanto nos aspectos afetivos e sociais. Para tanto, 
a oficina será realizada de forma dinâmica, integrando e relacionando as 
atividades práticas com as reflexivas relacionadas aos temas que envolvem e 
transcendem a própria dança. Espera-se que os participantes a partir da 
vivência das danças possam aprimorar os aspectos motores e psicológicos e 
refletir sobre os temas abordados que constituem os aspectos sociais e 
afetivos. 

 

Forma de contato: evandra.mendes@unioeste.br .Fones: 3254-1533 ou 9133-5792 

Endereço: Rua Dom Pedro I, 2358, Natasha II. MCR – PR. CEP: 85960-000. 

mailto:evandra.mendes@unioeste.br
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Comunicação oral 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar o desenvolvimento motor em prematuros de alto risco 

durante o ano de 2011.Metodologia: O Estudo foi realizado no HUOP e no centro 

de reabilitação da Unioeste. O mesmo se trata de um estudo  corte transversal com 

uma população de 39 prematuros participantes do projeto de extensão intitulado 

como Intervenção Interdisciplinar Preventiva ao Bebê de Risco, avaliados com a 

Alberta Motor Infant Scale - AIMS. Resultado: A amostra foi composta por ±51% de 

prematuros do sexo feminino e ±49% do sexo masculino. De acordo com a relação 

dos scores obtidos através da Escala Motora Infantil de Alberta de 39 crianças PT, 

15 (39%) apresentaram sinais de risco para atraso no desenvolvimento motor e 24 

(61%) apresentaram desenvolvimento motor favorável. As crianças que 

apresentaram sinais de risco para atraso no desenvolvimento motor foram 

encaminhadas para o Centro de Reabilitação Física (CRF) da UNIOESTE para 

acompanhamento e tratamento fisioterapêutico. Conclusão: É de extrema 

importância que se faça a avaliação, o acompanhamento e o tratamento 

fisioterapêutico precoce do desenvolvimento motor de crianças prematuras.  

 

 



 

 

PALAVRAS-CHAVES: Prematuridade, Desenvolvimento motor, Avaliação de 

desempenho. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O recém-nascido (RN) prematuro, também conhecido como pré-termo (PT), 

é todo aquele que nasce entre a vigésima e a trigésima sétima semana de gestação 

(BASEGIO, 2000). 

Beckwith & Rodning (1991) sugerem uma subdivisão do grupo de nascidos 

PT de acordo com o peso. Denominam RN de baixo peso, aqueles que pesam 

abaixo de 2500g, muito baixo peso, aqueles que pesam abaixo de 1500g, e RN 

extremamente baixo peso, aqueles que pesam abaixo de 1000g.   

Prematuros classificados como limítrofe são aqueles que compreendem um 

grupo de neonatos nascidos entre 35 e 36 semanas de gestação. Prematuridade 

moderada pode ser definida quando o neonato nasce entre 31 e 34 semanas de 

gestação. Os RNPT extremos são definidos como aqueles cuja idade gestacional 

(IG) é menor ou igual a 30 semanas (AVERY; FLETCHER; MACDONALD, 1999). 

A criança nascida prematura, por não ter atingido a maturidade funcional e 

estrutural dos órgãos e tecidos, uma vez que não completou o desenvolvimento 

intrauterino, pode apresentar desvios no padrão de desenvolvimento motor, em 

termos qualitativos quando comparada a crianças nascidas a termo (AYACHE; 

MARINI, 2003). 

O desenvolvimento motor caracteriza-se pela mudança nas habilidades 

motoras ao longo da vida, que resulta da interação entre processos biológicos 

geneticamente determinados e ambientais. O primeiro ano de vida é marcado por 

mudanças de aquisições motoras adquiridas nesse período, no qual o lactente 

progride seu repertório motor, e seus movimentos vão se adequando de acordo com 

suas necessidades, tornando-se mais eficientes (LINO, 2008). 

Apesar dos avanços tecnológicos na neonatologia, que proporcionam 

elevada sobrevida aos RN prematuros, tais bebês têm maior probabilidade de 

apresentarem problemas em sua evolução motora (FLEUREN et al, 2007). 

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 (Manacero, 2008). 

 A aplicação de instrumentos de avaliação padronizados possibilitam a 

detecção precoce de sinais de atraso motor, garantindo maior eficácia da 

intervenção e prevenindo prejuízos permanentes (Formiga,2009). 

Neste estudo utilizou-se como instrumento de avaliação a Escala Motora 

Infantil de Alberta (Alberta Motor Infant Scale - AIMS). 

 

OBJETIVO 

 

Avaliar o desenvolvimento motor em prematuros de alto risco durante o ano 

de 2011. 

 

METODOLOGIA 

 

A amostra foi composta por 39 prematuros de ambos os sexos que 

participaram do projeto de extensão intitulado como Intervenção Interdisciplinar 

Preventiva ao Bebê de Risco no período de 25 de Fevereiro de 2011 a 11 de 

novembro de 2011.  

Os critérios de inclusão foram: terem nascidos prematuros e que 

compareceram ao ambulatório de neonatologia do HUOP. Os critérios de exclusão 

foram crianças com má formação, síndrome genética e crianças nascidas a termo. 

Foi preenchido uma ficha de avaliação com anamnese, dados referentes à 

gestação, ao parto e ao pós-parto. Para as avaliações motoras através da AIMS as 

crianças eram colocadas sobre uma maca, apenas algumas peças da sua 

vestimenta eram deixadas, para que estas não impedissem os movimentos.  

Por meio da Escala Motora Infantil de Alberta (Alberta Infant Motor Scale - 

AIMS), o impacto dos componentes neurológicos no desenvolvimento motor reflete-

se por uma seqüência de habilidades motoras, usada como base da avaliação. 

Trata-se de uma escala fidedigna, capaz de diferenciar o desempenho motor normal 

do anormal e de fácil aplicação. Dessa maneira, na abordagem observacional da 

AIMS, os princípios baseiam-se no enfoque de movimentos espontâneos integrados, 

enfatizando-se aspectos positivos do repertório motor, manuseando-se o mínimo 

possível o posicionamento e avaliando os movimentos da criança dentro de seu 



 

 

contexto e de acordo com a sua idade. A escala é composta por 58 itens (21 

observados em posição prona, 9 em supino, 12 sentado e 16 em pé). Ao término da 

avaliação, é creditado um escore total (0-60 pontos), que é convertido em percentis, 

variando de 5 a 90% (PIPER; DARRAH, 1994). 

 

RESULTADOS  

 

 A amostra foi composta por ±51% de prematuros do sexo feminino e ±49% do 

sexo masculino. A média de dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) foram de 

±11,6 e na UCI (Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos) ± 11,8 dias. 

 De acordo com o peso de 39 crianças PT, 28 (72%) foram classificadas 

como prematuros de baixo peso, 9 (23%) foram classificados como prematuros de 

muito baixo peso e 2 (5%) foram classificadas como prematuros de extremo baixo 

peso, conforme o Gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Classificação do Peso 

 

 De acordo com a IG de 39 crianças PT, 8 (20%) foram classificadas como 

prematuros limítrofe, 22 (56%) foram classificados como prematuros moderados e 

10 (24%) foram classificados como prematuros extremos, conforme o Gráfico 02. 
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Gráfico 02 – Classificação da Idade Gestacional 

  



 

 

 De acordo com a relação dos scores obtidos através da Escala Motora 

Infantil de Alberta de 39 crianças PT, 15 (39%) apresentaram sinais de risco para 

atraso no desenvolvimento motor e 24 (61%) apresentaram desenvolvimento motor 

favorável. 

 As crianças que apresentaram sinais de risco para atraso no 

desenvolvimento motor foram encaminhadas para o Centro de Reabilitação Física 

(CRF) da UNIOESTE para acompanhamento e tratamento fisioterapêutico.  

  

DISCUSSÃO 

 

Estudos afirmam que recém-nascidos prematuros e com baixo peso ao 

nascer têm alto risco para apresentar problemas de desenvolvimento e maior 

vulnerabilidadeda criança em não desenvolver habilidades motorasrelevantes nos 

primeiros meses de vida (LINHARES et al, 2003) 

A Escala de Alberta pode ser usada para medir a maturação do 

desenvolvimento motor amplo dos recém-nascidos desde o seu nascimento até a 

marcha independente. É uma escala fidedigna e de fácil aplicação (Manacero, 

2008). 

Para Tecklin (2002), os testes de desenvolvimento também podem facilitar o 

planejamento de um programa de tratamento. Os resultados dos testes podem 

revelar áreas especificas de déficits que necessitam de avaliação adicional a fim de 

se descobrir a causa fundamental do atraso. A identificação precoce dos desvios 

facilita a providência de recomendações antecipatórias aos pais, aos médicos e 

cuidadores para um planejamento futuro. 

 

CONCLUSÃO 

 

É de extrema importância que se faça a avaliação, o acompanhamento e o 

tratamento fisioterapêutico precoce do desenvolvimento motor de crianças 

prematuras, considerando que a plasticidade acelerada nos primeiros anos de vida 

otimiza os resultados de aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DIABETES MELLITUS – RELATO DA EXPERIÊNCIA 

DO USO DE MAPAS DE CONVERSAÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO DOCE 

MOMENTO 

 

Rosmar Isidio Branco1; Carolina Scheifer Piatzchaki2; Pamela Cristina Fragata 

dos Santos2; Ângela Benedita Rodrigues de Lima3; Clara Mary Bevervanço 

Mantovani3; Terezinha Zagotta Machado Pinezi4; Eliane Pinto de Góes5 & 

Mustafa Hassan Issa5 

 

Área temática: Saúde.                Modalidade de apresentação: Comunicação Oral.  

 
Resumo: O diabetes mellitus (DM) caracteriza-se por ser uma enfermidade de 
caráter crônico, no qual, seus portadores necessitam realizar atenção continuada à 
sua saúde. Os três pilares do tratamento do DM são: a terapia farmacológica, 
modificações de estilo de vida (atividade física e hábitos alimentares adequados), e 
a educação em saúde continuada. Este último item poderá ser facilitado pelo uso de 
recursos didáticos que estimulem o diálogo e a troca de informações sobre o DM. 
Desta forma, este trabalho tem por objetivo apresentar a experiência da aplicação 
dos Mapas de Conversação sobre o DM, na qual foi possível desenvolver ações que 
articularam de maneira concreta a extensão universitária com o ensino, de modo 
que foram beneficiados tanto o público alvo da atividade, como também, os 
acadêmicos participantes. 
 

Palavras Chave: Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, Formação Acadêmica, 

Saúde Coletiva. 

 

1. Introdução. 

As atividades de extensão também objetivam a integração social do acadêmico 

por meio de ações que utilizem os conhecimentos discutidos na Universidade no 

âmbito do ensino. Nestas ações de extensão ocorre a possibilidade de socializar 

este conhecimento junto à população. 

______________________________________________ 
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1
Relator. Acadêmico do Curso de Enfermagem da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu/PR. 

2
Acadêmicas do Curso de Enfermagem da Unioeste – Campus de Foz do Iguaçu/PR. 

3
Enfermeiras da Equipe Multidisciplinar de Saúde da Associação de Diabéticos de Foz do Iguaçu/PR 

(ADIFI). 

4
Pedagoga e Presidente da Associação de Diabéticos de Foz do Iguaçu/PR (ADIFI). 

5
Docentes do Curso de Enfermagem – Campus de Foz do Iguaçu/PR. Coordenadores do Projeto de 

Extensão “Doce Momento”. 

De modo especial, a socialização de determinados conhecimentos poderá 

impactar de maneira imediata quando o público-alvo da atividade de extensão 

apresenta grande interesse por estas informações. 

Acadêmicos e docentes do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (Unioeste) - Campus de Foz do Iguaçu, por meio do Projeto “Doce 

Momento”, vivenciaram este tipo de experiência recentemente (ano de 2011), 

quando participaram de atividades que consistiam na divulgação e discussão do 

conhecimento sobre o diabetes mellitus (DM) em vários de seus aspectos, onde 

público era composto de portadores desta enfermidade, e seus familiares. Estas 

atividades foram facilitadas pelo uso de um Mapa de Conversação sobre o DM. 

A seguir, será realizada a descrição do desenvolvimento dos trabalhos, e o relato 

da participação da Unioeste nesta atividade que enfatizou o processo de Educação 

em Saúde para o DM. 

 

2. Objetivos. 

Apresentar o planejamento e o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 

uso de Mapas de Conversação como ferramenta de Educação em Saúde e 

socialização do conhecimento sobre o DM com um público portador da enfermidade 

pertencente ao quadro de sócios da Associação de Diabéticos de Foz do Iguaçu 

(ADIFI). 

 

3. Métodos. 

A atividade foi realizada no âmbito do Projeto de Extensão intitulado “Doce 

Momento” que foi proposto no ano de 2010, e que contemplava originalmente uma 

diversidade de atividades relacionadas ao desenvolvimento de atividades de 

recreação e de relaxamento que tinham por objetivo a diminuição do estresse em 

um público portador do DM, bem como, a integração do grupo de associados. 
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O público alvo do Projeto “Doce Momento” são os membros da ADIFI, sendo 

estes, diabéticos e seus familiares.  

A associação realiza de modo periódico, reuniões mensais com seu público 

utilizando as dependências do Serviço Social do Comércio (SESC), todo o primeiro 

sábado de cada mês. 

As atividades de extensão foram desenvolvidas no decorrer do segundo 

semestre de 2011, na ocasião de quatro encontros nos dias: 02/07/2011; 

06/08/2011; 03/09/2011 e 18/10/2011. O público destes encontros foram 

exclusivamente portadores do diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que eram associados 

da ADIFI, bem como, seus familiares que não eram diabéticos. 

Os trabalhos foram realizados na forma de oficinas, onde o público-alvo da 

atividade foi previamente selecionado pela Equipe Multidisciplinar de Saúde da 

ADIFI. Posteriormente, o grupo selecionado ficou aos cuidados da equipe de 

extensionistas a cada encontro mensal.  

Nas oficinas, as atividades foram conduzidas por uma equipe constituída por 

quatro extensionistas, sendo, um docente e três acadêmicos do Curso de 

Enfermagem da Unioeste de Foz do Iguaçu. A cada encontro, o público das 

atividades nas reuniões variou de cinco, a até vinte diabéticos e seus familiares 

como participantes, e entre 10 a 20 indivíduos como expectadores. 

As atividades de Educação em Saúde com o público foi facilitado pelo uso de um 

Mapa de Conversação sobre o DM denominado “Diabetes Conversation - Versão 

2008”, criado pela Healthy Interactions Inc. em colaboração com a International 

Diabetes Federation (IDF), sob patrocínio do Laboratório Farmacêutico Eli Lilly. O 

Mapa de Conversação utilizado pertencia a um Kit que incluía mais outros três 

mapas que enfatizavam outros aspectos do DM.  

O Mapa de Conversação sobre o DM é uma ferramenta didática e interativa que 

incluía: 1) Um mapa com diversos campos nos quais aparecem figuras que visam 

estimular a discussão sobre o DM; 2) Um “Guia do Facilitador”, que orientava o 

grupo de extensionistas a conduzir a exploração do mapa; 3) Assessórios do mapa, 

tais como, cartas, e folhas de anotações. 

As atividades desenvolvidas para cada um dos quatro encontros foram divididas 

em 4 etapas sequenciais: 1) Reunião com a Equipe Multidisciplinar de Saúde da 

ADIFI na semana que antecedia o encontro mensal com os diabéticos no SESC; 2) 

Reunião da equipe de extensionistas para treinamento e discussão das ações a 
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serem desenvolvidas com os diabéticos; 3) Execução das atividades na forma de 

oficina conduzida com o apoio do Mapa de Conversação; 4) Reunião com a Equipe 

Multidisciplinar de Saúde da ADIFI na semana posterior ao encontro mensal com os 

diabéticos para discussão dos resultados das ações, e proposição de 

aperfeiçoamentos.  

Com base nas informações destas 4 etapas, sucintamente divididas, serão 

apresentados a seguir, os resultados, e discutida a participação da Unioeste na 

atividade de extensão desenvolvida. 

 

4. Discussão e Resultados. 

As atividades desenvolvidas nas quatro etapas permitiram a interação de modo 

dinâmico e educativo entre os membros da ADIFI e os participantes da atividade de 

extensão. 

Na primeira etapa, uma reunião com a Equipe Multidisciplinar de Saúde da ADIFI 

era realizada com antecedência aproximada de uma semana. Nesta reunião, pelo 

menos dois representantes da equipe de extensionistas estavam presentes, e nela 

ficavam acertados detalhes relacionados à execução da atividade no encontro 

mensal com os diabéticos, como por exemplo, as condições de espaço, e a 

quantidade de indivíduos que participaria da atividade.  

Na etapa seguinte, ocorria a reunião dos acadêmicos com um dos docentes para 

discussão do “Guia do Facilitador” que acompanhava o Mapa de Conversação. 

Nesta ocasião, foram realizadas discussões para revisão dos conhecimentos sobre 

o DM em seus diversos aspectos (caracterização clínica e patológica, complicações 

crônicas, tratamento, prevenção e educação em saúde). Também, era realizado o 

planejamento das atividades de acordo com as orientações que constavam no “Guia 

do Facilitador”, bem como, a divisão das tarefas para o dia da realização das 

oficinas. 

Na terceira etapa, os portadores do DM2 e seus familiares, previamente 

selecionados pela ADIFI, eram conduzidos junto ao grupo de quatro extensionistas 

para a realização da oficina. Nela os trabalhos ocorriam na sequencia:  

1) Introdução com apresentação visual do Mapa de Conversação (medidas: 1,40 

metros de largura por 0,9 m de altura) e apresentação dos tópicos de conversação 

diversos que segundo o “Guia do Facilitador” sugeria que fossem escolhidos pelo 
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grupo conforme interesse. No entanto, a equipe optou por discutir com o grupo todos 

os tópicos dentro do tempo da atividade, de aproximadamente 2 horas; 

2) Exploração dos tópicos de conversação do Mapa, na sequencia: 2.1) 

Discussão das emoções relacionadas ao “ter diabetes” (frustração, esperança, 

medo, raiva, etc); 2.2) Discussão dos fatores de risco para complicações crônicas no 

DM que podem ser controlados pelo diabético (glicemia em jejum e a hemoglobina 

glicada, circunferência da cintura, índice de massa corporal, pressão arterial e o 

perfil lipídico); 2.3) Discussão da terapia farmacológica no DM (Hipoglicemiantes 

Orais e Insulinoterapia); 2.4) Automonitoramento da glicose sanguínea e o 

reconhecimento dos sinais relacionados à hiperglicemia e à hipoglicemia; 2.5) 

Discussão sobre a importância de uma rede de apoio de pessoas para ajudar nos 

cuidados do DM. A importância de estabelecer metas de curto e longo prazo para os 

cuidados do DM, e para isso, a construção de um plano de ação a ser elaborado 

pelo próprio diabético. Foi ressaltada a necessidade da colaboração de rede de 

apoio pessoal (familiares e amigos) para atingir as metas estabelecidas; 2.6) 

Conclusão das atividades com uma discussão sobre o que os participantes 

aprenderam, ou o que foi mais significativo para eles com reapresentação visual do 

Mapa de Conversação. 

Esta terceira etapa foi considerada fundamental, pois nela os acadêmicos sob 

orientação docente, puderam colocar em prática seus conhecimentos, bem como, 

interagir com os participantes, oportunidade na qual, perceberam diretamente as 

dificuldades e angústias, e conheceram melhor o cotidiano do portador do DM. Por 

outro lado, por meio do Mapa de Conversação, puderam discutir o DM ressaltando o 

auto-conhecimento e os cuidados necessários para que possa haver convivência 

com a doença de modo que haja qualidade de vida e se evitar as complicações 

crônicas. 

Numa última, e quarta etapa, sob coordenação da Equipe Multidisciplinar de 

Saúde da ADIFI ocorria uma reunião com os demais membros da associação, que 

também haviam utilizado os outros Mapas de Conversação pertencentes ao mesmo 

Kit de onde era oriundo o Mapa utilizado pelos extensionistas da Unioeste. Eram 

discutidos os resultados obtidos durante os trabalhos, e apresentadas as 

dificuldades verificadas pelas equipes durante as oficinas, para então, serem 

sugeridas as melhorias e adaptações necessárias para os próximos encontros. Por 

exemplo, verificou-se a dificuldade que alguns diabéticos apresentavam nas oficinas 
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devido à baixa escolaridade, ou então, em virtude da resistência em aceitar as 

orientações discutidas. Além disso, relatavam dificuldades em cumprir os cuidados 

adequados devido às dificuldades financeiras, por exemplo, para adquirir produtos 

dietéticos. 

Por fim, avaliamos que o Mapa de Conversação constituiu-se numa ferramenta 

muito rica que facilitou a socialização do conhecimento sobre o DM para os 

portadores desta enfermidade, e, para os acadêmicos, representou um instrumento 

didático valioso para fixação dos conhecimentos relacionados ao tema. 

Considerando isso, o Curso de Enfermagem da Unioeste de Foz do Iguaçu 

recebeu um Kit de Mapas de Conversação que foi doado pela da Eli Lilly, e que 

deverá ser utilizado para o desenvolvido futuro de novos Projetos de Extensão junto 

à comunidade, por exemplo, no âmbito das Unidades Básicas de Saúde municipais, 

e que oportunizarão socializar ainda mais o conhecimento sobre o DM, e também 

poderá incluir mais acadêmicos de Enfermagem nestas atividades. 

 

5. Conclusões. 

A participação da Unioeste atingiu de modo satisfatório os objetivos traçados na 

atividade, na qual foi possível realizar a divulgação do conhecimento sobre o DM na 

forma de educação em saúde, num processo que foi facilitado pelo uso do Mapa de 

Conversação. Além disso, articulada ao ensino, a atividade de extensão representou 

para os acadêmicos uma oportunidade valiosa para fixação dos seus conhecimentos 

com relação ao tema, bem como, foi importante para que estes pudessem ter 

conhecido de perto a realidade vivida pelo portador do DM. 
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Área Temática: 06 

 

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral 

 
Resumo: A educação permanente das equipes de saúde no Brasil apresenta-se 
como uma nova política para formação de recursos humanos colocando o 
profissional como sujeito do processo ensino-aprendizagem. Com a intenção de 
colaborar com o Núcleo de Educação Permanente do Hospital Municipal Padre 
Germano Lauck de Foz do Iguaçu - PR propôs-se a inserção de acadêmicos do 
curso de enfermagem para atuar neste serviço, propiciando condições para a 
vivência do acadêmico nesse processo de trabalho específico do enfermeiro ao 
mesmo tempo em que auxilia o profissional desse serviço. Propôs-se então a 
participação dos acadêmicos com a enfermeira do serviço para colaborar com o 
preparo e adequação de conteúdos para os treinamentos de capacitação de acordo 
com a necessidade levantada e prioridades já estabelecidas pelo setor, 
planejamento e organização do serviço. Espera-se, contribuir para o 
desenvolvimento dos recursos humanos e a melhoria da qualidade da assistência 
prestada, bem como a inserção do acadêmico nesses cenários de modo que 
possam relacionar a prática vivenciada com o aprendizado adquirido na teoria. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino em Enfermagem; Recursos Humanos em 

Enfermagem; Equipe de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Equipes de trabalho de diversas categorias da Enfermagem estão em 

constante necessidade de aprendizado e atualização. O contexto de trabalho atual 

sugere que não basta concluir uma formação de nível superior ou em nível técnico e 



________________________________________________ 
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inserir-se no mercado apenas com o aprendizado destas formações. É necessário 

que os profissionais de enfermagem estejam em atualização permanente através de 

novos cursos, treinamentos, palestras, dentre outros, o que refletirá positivamente 

na prestação de serviços, gerando principalmente qualidade e satisfação de quem 

fornece os serviços e de quem os utiliza.  

Para que esta atualização e aprendizado permanente estejam presentes 

especificamente em estabelecimentos que prestam serviços de saúde a população, 

sejam eles hospitais ou unidades básicas de saúde, utilizam-se da educação 

permanente, que se difere da educação continuada. 

A educação continuada refere-se a educação uniprofissional, ou seja, é uma 

educação aplicada apenas ao conhecimento e necessidade individual de cada 

profissional, diferente da educação permanente que visa a atualização de 

conhecimento dos profissionais objetivando não somente o aprendizado dos 

mesmos, como também e principalmente, no reflexo do mesmo na aplicação na 

prática, através da prestação de serviços com qualidade, satisfação profissional e 

satisfação do cliente. 

A educação permanente aparece como uma exigência no conhecimento do 

profissional, pois requer do mesmo a fusão de dois itens essenciais “o saber fazer” e 

não isoladamente apenas o “saber” ou o “fazer”. A aplicação na prática do “saber 

fazer” mostra a autonomia e a capacidade do profissional aprender constantemente, 

relacionando sempre a teoria com a prática, ou seja, o conhecimento com a ação 

(PASCHOAL; MANTOVANI; MÉIER, 2007). 

A mesma é vista como uma estratégia de reestruturação dos serviços, 

partindo da análise dos determinantes sociais e econômicos, principalmente de 

valores e conceitos dos profissionais. É uma proposta que coloca o profissional 

como foco principal, como sujeito do processo de ensino-aprendizagem (MANCIA; 

CABRAL; KOERICH, 2004).  



Ainda, a Educação permanente pode ser vista e entendida como 

aprendizagem-trabalho, ocorrendo no cotidiano dos profissionais e das 

organizações, partindo dos problemas enfrentados, levando-se em consideração o 

conhecimento e experiências que as pessoas já possuem. Propõe ainda que os 

processos de aprimoramento de educação dos profissionais da saúde aconteçam 

partindo da problematização do processo de trabalho, considerando que a 

necessidade de formação, atualização e aprimoramento, além do desenvolvimento 

dos profissionais, sejam realizadas de acordo com as necessidades de saúde, das 

organizações e das populações. Os objetivos da Educação Permanente em Saúde 

focam na transformação das práticas profissionais e da própria organização do 

trabalho (BRASIL, 2009). 

 

OBJETIVOS 

 

 Participação dos acadêmicos de Enfermagem no Núcleo de Educação 

Permanente – NEP, na área de Enfermagem do Hospital Municipal Padre 

Germano Lauck (HMPGL) de Foz do Iguaçu. 

 Colaborar para a organização do Núcleo de Educação Permanente do 

HMPGL. 

 Fortalecer a parceria entre o curso de Enfermagem da Unioeste - Foz do 

Iguaçu com o HMPGL. 

 Desenvolver pesquisas relacionadas à área de Organização dos Serviços de 

Enfermagem e Gestão de Pessoas em Enfermagem. 

 

MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada é a participação dos acadêmicos do curso de 

Enfermagem do setor do Núcleo de Educação Permanente do Hospital Municipal 

Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu – PR de forma colaborativa no preparo e 

adequação de conteúdos para as aulas de capacitação de acordo com as 

necessidades levantadas e prioridades estabelecidas, bem como no planejamento e 

organização do serviço de Educação Permanente, preparo de materiais e 

treinamentos, com a participação e orientação de docentes de Enfermagem e a 

enfermeira do setor. 



O projeto teve início em Agosto de 2011, quando ocorreu uma reunião no 

Campus da Unioeste de Foz do Iguaçu com os acadêmicos interessados em 

participar do projeto e que estavam aptos ao mesmo, já tendo cursado a disciplina 

de Administração de Enfermagem. 

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) e a coordenadora do setor de Gestão de Pessoas, 

setor este, no qual o NEP está inserido, foi estabelecida uma escala de revezamento 

entre os alunos. A partir de então, os acadêmicos iniciaram os trabalhos no HMPGL, 

sendo orientados pela enfermeira do setor quanto ao funcionamento do mesmo e 

colaborando para o desenvolvimento das atividades da enfermeira tanto dentro do 

próprio setor, quanto nas atividades desenvolvidas no hospital, como no preparo de 

sala e materiais para a realização de treinamentos. 

Atualmente o projeto está em andamento e conta com a participação de 

quatro discentes do 4º e 5º ano de Enfermagem, estando estes divididos em escalas 

semanais para frequentar o setor. 

 

DISCUSSAO E RESULTADOS 

 

Durante o período de Agosto de 2011 até  Março 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.  

Dentre as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos neste período 

encontra-se a participação ativa na organização dos materiais solicitados por 

ministrantes de palestras e treinamentos, organização do laboratório para 

treinamentos de técnicas para os colaboradores do hospital, tabulação de dados 

referentes às avaliações realizadas pelos colaboradores em cada treinamento, 

participação no treinamento de administração de medicamentos, participação na 

atualização do manual dos colaboradores, Manual este que contém técnicas 

profissionais relacionadas aos procedimentos realizados e organização de listas de 

presença e avaliações em ordem cronológica para arquivamento em pastas. 

Autores como Tavares (2006) refere o trabalho de enfermagem é entendido 

como central para a melhoria do desempenho do cuidado prestado pelos serviços de 



saúde, dessa forma torna-se de extrema importância de se buscar a introdução de 

processos de capacitação de trabalhadores de enfermagem no atual contexto de 

saúde. 

Sobre a inserção do acadêmico de enfermagem no Núcleo de Educação 

Permanente da instituição referida, possibilita oportunidades de aprendizado 

relacionadas à sua própria formação continua e das equipes que ele irá gerenciar. 

Isso vai ao encontro do que diz as Diretrizes Curriculares Nacionais quando coloca 

dentre as várias competências para o enfermeiro a Educação Permanente (BRASIL, 

2001). 

 Ainda, houve participação na confecção do relatório semestral de 

treinamentos e palestras realizados em todo o hospital para todos os colaboradores, 

contendo dados relacionados à quantidade de treinamentos, participantes, 

professores/ministrantes e horas totais dos mesmos (Tabela 1). 

 

Tabela 1.  Dados relacionados aos treinamentos realizados no Hospital Municipal 

Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, 2011. 

Ano: 2011 
Mês 

Quantidade  
Treinamentos 

Quantidade 
Participantes 

Quantidade 
Professores 

Horas 
treinamento 
total 

Agosto 73 1127 25 149 

Setembro 38,00 550,00 14,00 90,45 

Outubro 62,00 744,00 15,00 129,5 

Novembro 28,00 413,00 18,00 85 

Dezembro 80,00 918,00 18,00 104 

Fevereiro 38,00 718,00 42,00 99,4 

Março 36,00 915,00 15,00 120,4 

Total 282,00 4.258,00 122,00 732,75 

 

O trabalho do enfermeiro em um Programa que vise o desenvolvimento da 

equipe de Enfermagem para a execução do cuidado possibilita que este objetivo se 

concretize, já que, a educação permanente dos profissionais deve propiciar aos 

trabalhadores reflexão sobre a sua prática e assim, promover o crescimento pessoal 

alinhado ao profissional dos mesmos, paralelo a organização do processo de 

trabalho e produzir mudanças (RICALDONI, 2006). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Diante dos resultados preliminares obtidos durante a participação no Núcleo 

de Educação Permanente, foi possível adquirir uma visão ampla do funcionamento 

da educação permanente dentro de um hospital. Percebeu-se ainda, a importância 

desse tipo de ação para os profissionais/colaboradores da instituição, possibilitando 

que assim possam desempenhar suas funções com eficácia, refletindo os beneficios 

diretamente para o paciente/usuário. 

A educação permanente deve ser desenvolvida com uma metodologia 

planejada e que visa o bem estar dos colaboradores que serão treinados, tendo 

como objetivo principal ampliar o conhecimento destes. O profissional responsável 

pela educação permanente deve ter uma qualificação na área de atuação, uma 

infraestrutura adequada e principalmente deve estar presente na filosofia do 

hospital, para que se alcance um resultado satisfatório.  

Notou-se que o grupo de extensão adquiriu uma autonomia dentro do setor, 

caminhando juntamente com a enfermeira responsável. Assim acredita-se que a 

participação ampla dos envolvidos no processo resultará em projetos e pesquisas 

que colaborará ainda mais com a educação permanente.  
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Resumo: 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. Assim, são de 
interesse do grupo contribuir para os estudos sobre a pequena agroindústria; a 
produção alternativa de alimentos; consumo saudável e sustentável; controle de 
qualidade desde a produção, processamento, aquisição, comercialização e consumo e 
a rotulagem geral e nutricional de produtos alimentícios oriundos da agroindústria 
artesanal. O Grupo concilia o conhecimento de diferentes pesquisadores-docentes em 
torno da temática da segurança alimentar, as atividades são desenvolvidas por 
acadêmicas do curso de Economia Doméstica e Administração que utilizam como 
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principal ferramenta para os cálculos a planilha de Cálculo Nutricional (EXCEL), 
desenvolvida por docentes e alunos do curso de Economia Doméstica. No período de 
março de 2011 à março de 2012 foram emitidos 135 (cento e trinta e cinco) rótulos 
nutricionais, dos mais diversos tipos de produtos, tais como: frutas, geléias, doces, 
panificação e confeitaria, conservas, picles vegetais, derivados de leite, carnes e 
derivados, massas e produtos in natura. 
 
CONTATO:  gepsa.rotulagem@hotmail.com - Fone: (46) 3520 4852 

mailto:gepsa.rotulagem@hotmail.com


 

EQUITAÇÃO LÚDICA PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

Dhiandra Motta Falkembach (dhiandramottafalkembach@hotmail.com) 

AmilcarMariussi Battisti (mariussi_battisti@hotmail.com) 

Jonathan Vescovi (jonathan_vescovi@hotmail.com) 

Paula Bortoluzzi de Carli (paula.bortoluzzi@hotmail.com) 

Gissele Maria Blaskoski (gissele_blaskoski@hotmail.com) 

Maria Letizia Santo Lamb 

Ana Alix Mendes de Almeida Oliveira 
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Modalidade de apresentação: comunicação oral 

 

Resumo: 

A visão sobre a produção animal sempre foi atribuída dentro da área da 

zootecnia exclusivamente à criação de animais para produção de alimentos. Animais 

de companhia, como cães, gatos e até mesmo eqüinos são áreas de atuação 

profissional inovadoras que mudam paradigmas, como o cenário exclusivo da 

exploração animal e seus co-produtos.Dez crianças 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 agosto a 



novembro de 2011; 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, sessão de carinho nos animais, escovação, banho e alimentação. O projeto 

encontra-se em desenvolvimento, mas já é notória a alegria e integração social das 

crianças entre si e principalmente com os animais. 

 

Palavras –Chave: equitação, inclusão social, crianças 

 

Introdução: 

No decorrer dos anos a visão da produção animal pelos brasileiros sempre foi 

atribuída dentro da área da zootecnia exclusivamente à criação de animais para 

produção de alimentos. Animais de companhia, como cães, gatos e até mesmo 

eqüinos são áreas de atuação profissional inovadoras que mudam paradigmas, 

como o cenário exclusivo da exploração animal e seus co-produtos.Segundo LIMA 

2006 a partir da segunda metade do século XX, os equinos começaram a se 

destacar no aspecto social, nas atividades de esportes e lazer, assim com na 

equitação lúdica e na equoterapia para tratamento de portadores de dificuldades na 

área cognitiva, psicomotora e sócio-afetiva. Dessa forma, observa-se que a 

produção animal alternativa que se pode obter com eqüinos e outras espécies de 

companhia fortalece os princípios de bem estar animal, de etologia, psicologia e 

convívio harmônico entre homem e animal. Baseia-se em lazer, esportes, e 

principalmente zooterapias. 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. Durante séculos o cavalo tem sido 

retratado como um auxiliador na cura do homem. Hipócrates em 485 a.C. 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.A equoterapia é um método terapêutico 

e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas 

áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial 

de pessoas portadoras de deficiência e/ou com necessidades especiais -ANDE-

Brasil (Associação Nacional de Equoterapia). Segundo Manso Filho (2001) a 

equoterapia é o uso do movimento do dorso do animal na fisioterapia. Neste caso 

não há equitação pois o paciente nunca atua ativamente no animal, o cavalo serve 

como uma base móvel que mobiliza a bacia do paciente a partir de uma posição 

vertical, estimulando todo o corpo do paciente.Já a equitação lúdica é um programa 

educacional no qual as atividades são direcionadas para crianças com 

desenvolvimento global regular, é recomendado para crianças entre dois e seis anos 

de idade, pois é nesse período que a criança apresenta o desenvolvimento do 

cérebro mais intenso, devido à plasticidade do sistema nervoso, em que ocorrem 

inúmeras sinapses, que se realizam de acordo com a qualidade e quantidade de 

estímulos recebidos do meio. A relação homem-cavalo traz inúmeros benefícios 

tanto para um quanto para o outro, para as crianças o uso do cavalo traz benefícios 

psicológicos como o desenvolvimento do equilíbrio, da noção de espaço e postura, 

benefícios físicos como a tonificação da musculatura e melhorias na voz e na 

pronúncia de palavras em função da respiração correta, e também benefícios 

cognitivos como o aumento da auto-estima, da confiança e da autonomia; 

desenvolvimento da sociabilidade e diminuição da agressividade e da intolerância à 

frustração, e melhorias no desempenho escola; estimulação da atenção seletiva e 

da concentração.Os benefícios ao cavalo são o movimento e a mudança de 

equilíbrio constante que estimulam o sistema vestibular e solicitam uma adaptação 

incessante do próprio equilíbrio, fortalecendo a musculatura e a coordenação do 

animal, além do aumento da docilidade resultante do contato da criança com o 

cavalo, que acaba desenvolvendo a calma, a capacidade social e comunicação. 

A equitação 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 cerca de 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 

pessoalintegridade física mental e autoestima.O cavalo minimiza as dificuldades 

potencializando as habilidades desde o primeiro contato, quando a criança transpõe 

o medo de se aproximar e tocar o animal de grande porte. Ao montá-lo e comandá-

lo desenvolve uma auto-imagem positiva e de autoconfiança. Essas alterações 

emocionais auxiliam no aprendizado, pois, quanto melhor a criança estiver se 

sentindo, maior interesse terá em participar das atividades. 

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). 

Compreende-se que o vínculo enraizado com a aceitação incondicional, com o 

terapeuta atuando com alegria, trazem para a terapia um caráter lúdico excepcional, 

pois a atividade é realizada em cima de um cavalo, um agente lúdico, vivo, um 

objeto transicional peculiar, um convite para uma brincadeira, com benefícios 

terapêuticos diversos. Além das atividades desenvolvidas em cima do cavalo há as 

atividades do cotidiano do animal onde a criança é incentivada a participar, 

aprendendo que o cavalo possui necessidades essenciais parecidas com as dela, 

tais como higiene, alimentação e cuidados com sua sanidade. Assim, a criança 

acaba criando responsabilidades auxiliando nestas atividades. 

 

Objetivos 

O principal objetivo do projeto foi a integração social de crianças ejovens; 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 

Como foi relatado anteriormente a Equitação Lúdica é voltada para crianças 



com desenvolvimento regular com idade de 2 a 6 anos, porém as crianças que se 

disponibilizaram a participar do projeto são de uma faixa etária maior, possuindo de 

10 a 14 anos 

As sessões de Equitação lúdica foram realizadas na pista de equoterapia do 

NEE, na Linha Guará (20x 40 m), duas vezes na semana, com duração de 40 

minutos, para cada praticante. Foram utilizados 2 animais para as sessões, as quais 

aconteceram sempre com o monitoramento e auxílio de um profissional da área da 

psicologia (equipe multidisciplinar), além do bolsista e de voluntários auxiliares de 

equitação, discentes  que conduziram  o animal na guia (auxiliar de guia) e 

orientaram as crianças sobre  noções básicas de equitação e equilíbrio. 

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.  Esta atividade 

teve intuito de conscientizar o participante de que a equitação, não se trata apenas 

em montar, mas também em desenvolver a preocupação com os cuidados desses 

animais consolidando a harmonia da relação homem cavalo. 

O período de realização das sessões de equitação foi deagosto a março de 

2011 e 2012, respectivamente. 

Discussão e Resultados: 

O projeto se encontra em andamento, mas observa-se o entusiasmo que as 

crianças apresentam quando chega o dia das sessões, aparentam felicidade ao 

auxiliar nos cuidados dos animais após a sessão de equitação. No início das 

sessões houve aquelas que reagiram com medo e ansiedade frente ao animal, no 

momento de montar, o que foi amenizado em duas semanas através das sessões de 

carinho nos animais e fortalecimento do sentimento de autoconfiança. Acredita-se, 

apesar do curto prazo, que houve melhoria na qualidade de vida dessas crianças e 

nas habilidades de equitação e equilíbrio que foram desenvolvidas durante o projeto, 

os pais estão satisfeitos com a nova atividade, os animais receberam mais atenção 

e cuidados, principalmente com a participação de novos voluntários, que trabalham 

juntos evidenciando a realidade multidisciplinar e de responsabilidades que o projeto 

apresenta. Ao final do projeto será aplicado um questionário sócio cultural aos pais, 

e uma ficha de acompanhamento psicopedagógico para que possam ser 



identificados mais profundamente os benefícios do uso do cavalo na reintegração 

social das crianças e adolescentes. 

 

 

Conclusão: 

O projeto está em sua segunda edição e continua sendo inovador pois, através do 

uso cavalo propicia-se 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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Área temática 6: Saúde 

 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

 

Resumo 

As parasitoses intestinais constituem um importante problema de saúde pública. O 

objetivo deste trabalho foi analisar a ocorrência de enteroparasitoses em uma 

parcela da população do bairro Interlagos no município de Cascavel/PR, através da 

realização de exames coprológicos. Foram realizadas visitas domiciliares, 

orientações, entrega dos frascos coletores, e recolhimento das amostras e 

assinaturas dos termos de consentimento livre e esclarecido. As amostras fecais 

foram preservadas em formalina a 10% e processadas no Laboratório de 

Parasitologia Geral da UNIOESTE, segundo a técnica de Lutz/HPJ e Ritchie. Os 

laudos foram encaminhados à Unidade Básica de Saúde do bairro. Os resultados 

foram analisados estatisticamente por porcentagem simples. Do total de 120 

amostras coletadas, 46,7% (n=56) resultaram em teste positivo e 53,3% (n=64) em 

negativo. Os casos positivos foram encaminhados ao médico para tratamento 
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específico. A espécie patogênica mais encontrada em ambos os métodos foi a 

Giardia lamblia. A identificação de áreas de risco assegura maior eficiência em 

ações de controle dos parasitos.  

Palavras-chave: Enteroparasitose, exame coprológico, Interlagos 

 

 

Introdução 

As enteroparasitoses representam doenças comuns, sendo endêmicas em 

países do terceiro mundo, onde são problemas de Saúde Pública (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005). Os parasitas intestinais estão entre os patógenos mais encontrados 

em seres humanos, constituindo agravo importante à saúde.  

Dentre os helmintos, os mais freqüentes são os nematelmintos (Ascaris 

lumbricoides e Trichuris trichiura) e os ancilostomídeos. Dentre os protozoários 

destacam-se Entamoeba histolytica/dispar e Giardia lamblia (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005).  

O Ascaris lumbricoides é encontrado em quase todos os países do mundo e 

ocorre com frequência variada em virtude das condições climáticas, ambientais e, 

principalmente, do grau de desenvolvimento socioeconômico da população. 

Ancylostomidae é uma das mais importantes famílias de Nematoda cujos estágios 

parasitários ocorrem em mamíferos, inclusive em humanos, causando 

ancilostomose (NEVES, 2005). A Giardia lamblia é o protozoário intestinal 

responsável pela giardíase, amplamente distribuída pelo mundo, sendo mais comum 

em crianças. O cisto é a forma infecciosa, e é transmitida ao homem pela ingestão 

de água e alimentos contaminados com material fecal contendo esta forma do 

parasito (PÓVOA, 2001). A infecção pela E. histolytica/E. dispar apresenta ampla 

distribuição geográfica, sendo a maioria dos casos concentrados na América do 

Norte (México), Central e do Sul, África, Índia, Iran e Vietnam. Contudo, em países 

de clima temperado, com baixas condições de higiene, a prevalência também é alta 

(NEVES, 2005). Blastocystis hominis é um dos mais controversos tópicos sobre 

parasitos encontrados no trato gastrintestinal humano. Existem ainda muitas dúvidas 

sobre sua real natureza taxonômica (atualmente considerado um protozoário), sua 

epidemiologia e mesmo sobre seu real caráter patogênico, chegando a ser 

considerado um oportunista em imunodeprimidos. Pelos métodos convencionais de 



 

 

exame parasitológico de fezes, é um dos parasitos mais encontrados (MACEDO, 

2010).  

Um diagnóstico clínico acurado das infecções parasitárias humanas, além de 

difícil, não permite uma diferenciação específica do agente infeccioso. Para se 

estabelecer um diagnóstico diferencial e definitivo, a demonstração morfológica é o 

principal meio, ou seja, depende da confirmação laboratorial. O diagnóstico 

laboratorial realizado através de métodos de concentração Lutz, Hoffmann, Pons e 

Janer (1919), também conhecido por sedimentação espontânea, e o de Ritchie 

(sedimentação por centrifugação), são simples, econômicos e mais eficientes que os 

métodos de flutuação para a pesquisa de ovos e larvas de helmintos ou cistos de 

protozoários intestinais (D E  C A R L I , G . A , 2 0 0 5 ) . 

 

Objetivos 

Realizar revisão bibliográfica sobre as parasitoses intestinais humanas. 

Ampliar o conhecimento teórico e prático com relação ao diagnóstico 

laboratorial e tratamento das parasitoses.  

Comprometer-se com a população orientando-a sobre a transmissão, 

prevenção, diagnóstico e tratamento especifico dos principais parasitas intestinais.  

Contribuir para melhorias higiênico-sanitárias, através das orientações a 

população envolvida. 

Diagnosticar as enteroparasitoses que acometem a população carente do 

bairro Interlagos no município de Cascavel – PR  

Encaminhar os casos positivos diagnosticados ao tratamento médico. 

 

Métodos 

O projeto foi desenvolvido com indivíduos de todas as idades, ambos os 

gêneros e de qualquer etnia, residentes nas áreas de risco do bairro Interlagos no 

município de Cascavel- Paraná. Em cada domicílio visitado foi feito orientações 

sobre as parasitoses - o que são, quais suas conseqüências e como se prevenir - 

através da comunicação oral e escrita. Para tanto, as agentes comunitárias (ACs) 

das unidades básicas de saúde (UBSs) do bairro em questão auxiliaram os 

acadêmicos envolvidos no projeto demonstrando quais os lugares mais precários e 

com maior risco de transmissão das enteroparasitoses, assim como, facilitando o 

contato com esta comunidade.  



 

 

Foram recolhidas as assinaturas dos termos de consentimento livre/esclarecido 

devidamente aprovado pelo Comitê de Ética da Unioeste das pessoas que 

aceitaram realizar o exame coprológico, entregues os frascos coletores apropriados 

com as devidas orientações de coleta e aplicados questionários para o estudo 

epidemiológico. Na semana posterior à entrega dos frascos coletores foram 

recolhidas as amostras fecais - preservadas com formalina tamponada 10%, 

identificadas conforme a ordem de obtenção - e encaminhadas ao Laboratório de 

Parasitologia Geral da Unioeste para análise parasitológica, através dos métodos 

(Lutz/Hoffman, Pons e Janer – HPJ, 1934 - Sedimentação espontânea) e (RITCHIE, 

1948 -. Centrifugação - Sedimentação pela Formalina-Éter). Os resultados foram 

copilados e fornecidos através de laudos individuais à UBS do bairro. As agentes 

comunitárias entregaram os laudos aos pacientes e fizeram, quando necessário, o 

encaminhamento do paciente para tratamento específico. 

Os materiais e reagentes utilizados no projeto foram preparados no período 

compreendido entre abril de 2011 e março de 2012. 

 

Discussão e resultados 

A amostragem constituiu-se de 120 pessoas, de ambos os gêneros e faixa 

etária variada, sendo que a média de idade foi 27,7 anos (n=120), sendo 26 anos 

(n=49) do gênero masculino e 29 (n=71) do feminino.  

Trata-se de um estudo quantitativo analisado estatisticamente por 

porcentagem simples.  

Do total das 120 amostras coletadas, 46,7% (n=56) resultaram em teste 

positivo e 53,3% (n=64) em negativo. Dentre os positivos, 50% (n=28) foram 

monoparasitadas e 50% (n=28) poliparasitadas. 

A espécie mais encontrada foi o protozoário comensal Endolimax nana 

correspondendo a 46,4% (n=26) dos resultados. Entre as espécies, de caráter 

confirmadamente patogênicas, destacou-se o protozoário Giardia lamblia 32,1% (n= 

18). 

A relação dos enteroparasitos presentes nas amostras positivas encontra-se 

na fig.1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Ocorrência de parasitos (%) em uma parcela da população no município de Cascavel - 

PR, segundo técnica de Lutz/HPJ e Ritchie. 

 

Conclusões 

Através de revisão na literatura, coleta de amostras e análise de dados 

pesquisados no ano de 2011 observou-se que as parasitoses intestinais fazem parte 

do grupo de doenças em que medidas sanitárias e de higiene podem auxiliar na 

prevenção e erradicação de tais moléstias. A identificação de áreas de risco 

assegura uma maior eficiência em ações de controle dos parasitos.  A maior 

ocorrência da giardíase pode ser explicada por más condições sócio-ambientais, 

falta de condições mínimas de higiene e deficiência de medidas sanitárias.  

Sugere-se, portanto, não somente a realização de outros inquéritos 

coproparasitológicos em outros bairros de Cascavel-PR, mas também, um esforço 

das autoridades governamentais para implementar medidas preventivas e curativas 

que permitam a melhoria do nível de vida dessas pessoas, considerando a grave 

repercussão que esses parasitas tem no estado nutricional e na saúde das 

comunidades. 
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Resumo 

A qualidade higiênico-sanitária dos alimentos constitui um fator essencial á 

segurança alimentar dos consumidores. Os manipuladores de alimentos constituem 

elemento primordial, sendo responsáveis por casos de contaminação dos alimentos. 

O treinamento de manipuladores de alimentos tem sido apontado como o meio mais 

eficaz e econômico de superar estas inadequações. Considerando o grande desafio 

que essa atividade educativa representa, o presente estudo está sendo realizadona 

Cozinha Social do município de Toledo e Restaurantes Populares, a CozinhaSocial 

serve 20.000 refeições/dia, destinadas em sua maioria ao consumo dos 

frequentadores dos restaurantes populares do município de Toledo. 

Aproximadamente 100 manipuladores de alimentos estão sendo treinados, através 

de palestras sobre temas pertinentes a este assunto como: micro-organismos, 

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 estão sendo realizadas com o intuito de mostrar visualmente aos 

manipuladores de alimentos a existência de micro-organismos.Provas 

deconhecimento antes do início do curso, durante e ao final estão sendo aplicadas.  



Palavra-chave: segurança alimentar, manipuladores de alimentos, qualidade. 

Introdução 

Pode-se dizer que a segurança alimentar é o acesso assegurado do individuo 

a alimentos inócuos, em quantidade necessária que satisfaçam as suas 

necessidades nutricionais considerando seus hábitos alimentares, de modo a 

garantir uma vida saudável (REGO, 2001). 

O homem consome alimentos, tanto de origem vegetal, como animal, que 

podem ser contaminados por micro-organismos patogênicos ou deteriorantes, 

podendo ocorrer desde a sua produção, manipulação, transporte, armazenamento 

ou distribuição (VENTURI et. al., 2004 citado por GRAMULHA, 2011). Estas 

contaminações resultam nas Doenças Veiculadas por Alimentos (DVA) ou Doenças 

Transmitidas por Alimentos (DTA), que são termos utilizados para designar a doença 

causada pela ingestão de micro-organismos viáveis (infecção) ou toxinas por ele 

produzidas (intoxicação) em quantidades suficientes para o desenvolvimento de 

quadro patológico, tendo como agente vetor e principal porta de entrada a via oral 

(SOUZA, et. al., 2004). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 70% dos 

casos de enfermidades transmitidas pelos alimentos têm origem no seu manuseio 

inadequado. Fatores como a qualidade da matéria-prima, condições ambientais, 

características dos equipamentos usados na preparação e as condições técnicas de 

higienização são pontos importantes na epidemiologia das DVA’s. Entretanto, 

nenhum destes aspectos supera a importância das técnicas de manipulação e a 

própria saúde do manipulador nesta particularidade. As estatísticas revelam 

aumento significativo na incidência das doenças, principalmente as causadas por 

micro-organismos. No Brasil os locais de maior incidência dos surtos são as 

cozinhas industriais, restaurantes, residências e as indústrias. Os fatores que mais 

contribuem com a ocorrência dos surtos são o manejo e manipulação inadequada 

das matérias primas e a falta de controle das temperaturas.  

PANETTA (1998), afirma que está amplamente comprovado que a maioria 

dos casos de toxinfecção alimentar, ou seja, doenças humanas transmitidas pela 

ingestão contaminada de alimentos devem-se à contaminação através de 



manipuladores, os quais podem estar eliminando micro-organismos patogênicos 

sem, contudo apresentarem sintomas de doença, comprometendo os alimentos por 

hábitos inadequados de higiene, ou até comprometendo os alimentos através de 

práticas inadequadas, por desinformação ou revolta.Assim, uma manipulação 

inadequada dos alimentos certamente oferece perigos físicos, químicos e 

microbiológicos aos alimentos.  

Os manipuladores possuem fundamental importância na higiene e sanidade 

da alimentação servida, visto que a eles cabe o manuseio, tornando- se fonte 

potencial de contaminação, caso ocorram falhas no processo de preparo. OLIVEIRA 

et al., (2003), afirmaram que a educação e o treinamento dos manipuladores são as 

melhores ferramentas para assegurar agarantia da qualidade higiênico-sanitária dos 

alimentos, sendo necessário a  realização de programas de capacitação dos 

manipuladores com treinamentos específicos sobre as etapas da manipulação, que 

incluem a produção, transporte, armazenamento e distribuição dos 

alimentostornando-se assim, a maneira mais eficaz e econômica de superar estas 

inadequações. 

Objetivos 

O presente projeto está tendo como objetivo principal dar treinamento aos 

manipuladores de alimentos da Cozinha Social do Município de Toledo sobre o tema 

segurança alimentar consciente em estabelecimentos que produzem refeições 

coletivas. 

Métodos 

O projeto esta sendo realizado em parceria com a Cozinha Social do 

Município de Toledo-PR, estão sendo treinados aproximadamente 100 funcionários 

dentre eles cozinheiros, auxiliares de cozinha, padeiro, açougueiro, motoristas, 

servidores de refeição (restaurantes populares), merendeiras de creches e 

estagiários.  

Estão sendo oferecidas palestras com esclarecimentos, informação, 

instrumentalização e treinamento aos funcionários, estas palestras estão sendo 

realizadas em linguagem fácil, intuitiva e objetiva, buscando aprimorar a consciência 



sobre a importância de uma manipulação correta do alimento em todas as etapas do 

processo.  

Recursos audiovisuais, folhetos informativos, vídeos e aulas práticas estão 

sendo aplicados. 

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. 

 

As aulas práticas realizadas foram: 

 Você sabe lavar as mãos? – Prática realizada através de metodologia 

proposta pelo ponto ciência. 

 Verificando a existência de micro-organismos nas mãos – a metodogolia 

utilizada foi meio de cultura Plate countagar, onde dividiu-se a placa em duas 

partes e fez se o teste do dedo sujo e após higienizado de maneira correta, 

as placas foram incubadas a 37oC e após 48 horas levou-se para o curso 

para os manipuladores verificarem a existência de micro-organismos em 

suas mãos. 

Até o presente momento o treinamento foi realizado apenas com os 

manipuladores de alimentos dos restaurantes, o curso foi realizado durante uma 

semana, tendo carga horáriadiária de duas horas e trinta minutos, totalizando 

aproximadamente 15 horas. 

A avaliação deste processo de conscientização está sendo feita mediante 

aplicação de provas idênticas. 

 Prova inicial com todas as questões,  



 Provas parciais com as mesmas questões da prova inicial, porém 

somente com as questões referentes ao tema do dia ministrado. 

 E ao final do curso aplicação 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 na tabela 1. 

Tabela 1. Evolução do aprendizado ao longo do curso. 

PROVA INICIAL 
 

PROVA FINAL 
 

AVALIAÇÃO 

Faixa Etária Média 
 

Faixa Etária Média 
 

Faixa Etária 

Evolução após 
o treinamento 

(%) 

16-20 78 
 

16-20 97 
 

16-20 25,16 

21-30 67 
 

21-30 87 
 

21-30 29,85 

31-40 75 
 

31-40 97 
 

31-40 30,20 

41-50 73 
 

41-50 86 
 

41-50 17,81 

51-60 69 
 

51-60 100 
 

51-60 44,93 

Os demais resultados encontram-se apresentados no formato de figuras (1 a 

4). 

 

Figura 1. Aula prática Ponto da Ciência – Você sabe lavar suas mãos? 

 



 

Figura 2. Prova de conhecimento.     Figura 3. Aula prática – Crescimento 

de micro-organismos. 

 

Figura 4. Aula Teórica. 

Conclusão 

Com os resultados obtidos até o presente momento, concluímos que, quem treina 

manipuladores de alimentos desenvolve, também, ações de promoção da saúde, 

definidas estas últimas como manifestações de caráter social, educacional e político, 

capazes de ampliar a consciência sobre a saúde coletiva, encorajando estilos de 

vida saudáveis e ações comunitárias que fortaleçam as pessoas para exercerem 

seus direitos e responsabilidade. Através dos resultados é possível perceber a 

evolução de conhecimento e aprendizado ao longo do curso. 
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Justificativa: A maneira de se entender a hanseníase sofreu diversas 
transformações ao longo dos séculos, acompanhando as noções de entendimento 
do processo saúde doença, bem como as determinações sociais da população a 
respeito da patologia. Objetivo: Conceituar a hanseníase na sua evolução no 
processo saúde doença. Metodologia: Estudo bibliográfico através de busca de 
sites científicos Bireme, Scielo e Pubmed com os descritores hanseníase, processo 
saúde-doença e saúde pública. Selecionado artigos que enfocaram o processo 
saúde-doença e os determinantes sociais da patologia. Resultados: Os primeiros 
relatos registrados que descrevem a hanseníase datam de 600 a.c. e nesse período 
de antiguidade as concepções e praticas sobre o processo saúde doença se 
voltavam a uma visão mágico-religiosa. A Doença era sinal de desobediência ao 
mandamento Divino. Se no começo da medievalidade os hansênicos eram vistos 
como “Pobres de Cristo”, ao final estavam na categoria de “Inimigos da 
Cristiandade”, o traço em comum sempre foi a exclusão e isolamento do doente, que 
era considerado culpado, uma vez que a doença era vista um castigo divino. Com o 
passar dos séculos, a visão mágico-religiosa da doença passa a dar lugar a um 
enfoque mais causal, no qual as pessoas adoeciam por fatores exposição a um 
agente patógeno. Juntamente com a descoberta do bacilo de Hansen, surge a 
noção da forma de contágio ser de pessoa para pessoa, o que favoreceu para o 
aumento da discriminação do doente, e estigmatização da doença. No modelo 
biomédico atual, a hanseníase é vista como uma doença tropical e bacteriana, de 
evolução lenta, que apresenta sintomas dermatoneurológicos, e sua transmissão 
ocorre através do contato direto, por vias respiratórias. É uma doença curável, e com 
o inicio do tratamento, o doente pára de transmitir. Contribuições Esperadas: 
Descrever a hanseníase através do seu processo de saúde-doença como uma 
doença bacteriana de transmissão através das vias respiratórias, bem como divulgá-
la como uma doença curável, a fim de diminuir os mitos e crenças a seu respeito. 
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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. Além disso, o referido projeto proporcionará 
aos acadêmicos do Curso de Educação Física da UNIOESTE uma oportunidade de 
vivenciar práticas pedagógicas para o ensino da iniciação esportiva. No projeto serão 
atendidas 400 crianças e adolescentes com faixa etária entre 8 e 12 anos que vivenciarão 
atividades práticas de iniciação esportiva universal. Espera-se que a prática esportiva 
proporcione benefícios de relevância para a Promoção da Saúde e melhoria da qualidade de 
vidados jovens atendidos.     
Palavras-Chave: iniciação esportiva universal; promoção da saúde; crianças e 
adolescentes.       

 

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.  
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Neste viés, Matsudo et al. (2003) afirmam que promover a 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, alertam que a prevenção de um estilo de vida sedentário na 
infância é mais adequada do que tentar revertê-los na idade adulta. 

Matsudo et al. (2003) afirmam que os benefícios de uma boa aptidão física 
proporcionarão 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.  

Além dos benefícios fisiológicos e biológicos da prática de atividade física, 
Matsudo et al. (2003) e Farias Júnior e Silva (2008) destacam a sua importância nos 
aspectos psicossociais, dentre eles controle da ansiedade e depressão, redução do 
estresse, elevação da auto-estima, melhoria da auto-imagem, 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, em sua maioria 
se referem aos atletas de elite e pouco se discute 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 através 
do esporte, visando à formação esportiva dos indivíduos como hábito saudável.  

Neste sentido, Kroger e Roth (2002) apontam a abordagem da Escola da Bola 
como uma metodologia adequada neste processo de ensino, pois preconiza o 
resgate das atividades que as crianças vivenciavam nas ruas, parques e praças num 
passado não tão distante, onde a convivência com as demais crianças possibilitava 
vivências de inúmeras experiências motoras, cognitivas e sociais. 

Nesta perspectiva, Kroger e Roth (2002) salientam 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.  

Conforme os autores citados anteriormente a metodologia Escola da Bola é 
estruturada e alicerçada por três pilares: jogos orientados para a situação, 
orientação para as capacidades coordenativas e orientação para as habilidades.
 Assim, as crianças poderiam experimentar de forma rica e variada, diferentes 
alternativas de movimento sem pressões psicológicas e, fundamentalmente, sem ter 
que adotar modelos ou parâmetros de rendimento consagrados pelos e para os 
adultos, tornando a prática esportiva um hábito contínuo em sua vida. 



Desta forma, 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 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 doze discentes do Curso de 
Educação Física da UNIOESTE e contempla nas suas especificidades a habilitação 
de Licenciatura e Bacharelado. Desta forma, em relação ao ensino existe a 
possibilidade de uma interdisciplinaridade processual, oportunizando disciplinas do 
curso relacionadas ao esporte como meio de Promoção da Saúde da população. 

No que se refere à pesquisa, o presente projeto proporciona 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. Desta forma, os estagiários participarão das reuniões do Grupo de Pesquisa 
do projeto que acontecerão com freqüência semanal para discutir e refletir as 
propostas metodológicas da ação de extensão e sua linha pedagógica adotada. 
Além disso, os estudos e resultados do projeto de extensão serão publicados em 
periódicos nacionais e internacionais para divulgar e dividir o conhecimento 
adquirido com o projeto. 

Já em relação à extensão, o projeto oportuniza e incentiva crianças e 
adolescentes do município de Marechal Cândido Rondon para a prática da iniciação 
esportiva, pois através da fundamentação teórica apresentada entende-se 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.  

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. 
Os acadêmicos selecionados, no decorrer do mês de abril e maio de 2012 

participarão de duas reuniões semanais com duração de duas horas com intuito de 



capacitá-los para a intervenção do projeto de extensão, onde formarão grupos de 
estudo dos conteúdos específicos da iniciação esportiva universal e preparação das 
aulas/sessões. Bem como a organização e planejamento das atividades que possam 
eventualmente auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos relacionados ao projeto. 

No decorrer do projeto serão desenvolvidas aulas duas vezes por semana 
com duração de 1 hora cada, totalizando 2 horas semanais para cada turma da 
comunidade escolar da rede de ensino privada e pública do município. As turmas 
serão divididas de acordo com a faixa etária, sendo distribuídas da seguinte forma: 
turmas que envolvam crianças na faixa etária entre os 08 aos 10 anos e turmas que 
envolvam crianças na faixa etária entre os 11 aos 12 anos de idade, sendo que para 
cada turma serão disponibilizadas um total de 20 vagas. 

As aulas serão desenvolvidas nas dependências do Complexo Esportivo “Elói 
Lohmann” da UNIOESTE, e mais três locais (pólos) em regiões distintas no 
município de Marechal Cândido Rondon. Estes locais foram disponibilizados através 
de parceria com a Secretaria de Esportes do município. As aulas serão ministradas 
pelos acadêmicos selecionados e supervisionadas pelos professores coordenadores 
do referido projeto. 

Em cada aula/sessão será realizada uma parte inicial de preparação para a 
prática com breve aquecimento corporal (elevação da freqüência cardíaca), por meio 
de jogos de perseguição e imitação, seguida de alongamento de todos os 
segmentos do corpo. Na parte principal serão ministradas atividades para o 
desenvolvimento das capacidades coordenativas e habilidades inerentes a prática 
de várias modalidades esportivas. 

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 PRELIMINARES 

 Tendo em vista que o projeto está em sua fase inicial de desenvolvimento, 
são poucos os resultados até o momento, mas já é possível vislumbrar algumas 
implicações. 

 No que se refere aos professores coordenadores e colaboradores do projeto 
existe uma grande preocupação na formação dos acadêmicos atuantes no projeto. 
O processo de capacitação destes acadêmicos vem proporcionando uma ampla 
possibilidade de ensino e reflexões sobre a prática. 

 Em relação aos acadêmicos participantes do projeto, observa-se um 
comprometimento com as questões ensino, pesquisa e extensão que o projeto 
abrange. 

 Quanto às crianças que participarão do projeto, até o momento não temos 
resultados diretos, pois o projeto não teve início na sua parte prática. Mas espera-se 
que a prática esportiva proporcione benefícios de relevância para a Promoção da 
Saúde e melhoria da qualidade de vidados jovens atendidos.     

 



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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Resumo: A prática natação é uma das atividades físicas mais completas e saudáveis. Nesse 
sentido, o objetivo geral do projeto foi proporcionar diferentes níveis de programas de 
treinamento de natação para elevar o condicionamento físico geral dos participantes e, 
consequentemente, auxiliar no controle do peso corporal. A metodologia do projeto procurou 
diferenciar os grupos de treinamento a partir do nível da técnica de nado crawl e de 
condicionamento físico inicial avaliado em três diferentes testes de natação: teste de 12 
minutos, testes de velocidade de 25 metros e teste de eficiência de 50 metros. Participaram do 
projeto mais de 35 diferentes participantes, de ambos os sexos, sendo tanto servidores, 
estudantes e membros da comunidade local, com idades entre 10 a 45 anos. Destes, apenas 15 
permaneceram regularmente frequentando o projeto durante os 10 meses do ano de 2011, 
sendo nove homens e sete mulheres, com idade média geral de 34,1±6,7 anos. Os resultados 
demonstraram que ao longo de 10 meses de atividades de natação conduziram os 
participantes para iniciar um de quatro diferentes programas de treino, com níveis 
diferenciados entre eles. Os resultados demonstraram que, de maneira geral, os participantes 
melhoraram o nível de condicionamento físicos geral, pois a média do resultado do teste de 12 
minutos aumentou em 27%, e a eficiência do nado melhorou 8%. Embora a elevada 
rotatividade dos alunos do projeto tenha ocorrido neste ano, para aqueles que permaneceram 
o projeto tem atingido os objetivos propostos, além de demonstrar ser necessária a sua 
manutenção e ampliação do número de participantes. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crescente procura pelo o bem estar físico e a saúde e os cuidados com o corpo 

resultam pela procura d diferentes formas de atividade física. A prática da natação no Brasil 

tem sido realizada por aproximadamente 11 milhões de nadadores ocasionais, sendo que 

destes, apenas aproximadamente 63 mil atletas de natação federados e aproximadamente 12 

mil nadadores na categoria máster. Segundo COSTA (2006), são mais de 1,3 milhões de 

piscinas recreativas no Brasil, das quais aproximadamente 0,11 milhões estão situados na 
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região sul, uma posição superior apenas à região norte. Dessas piscinas totais, estima-se que 

apenas 1.480 delas sejam de competição, ou um número inferior a 0,2% do total. Com efeito, 

esses indicadores do número de aparelhos esportivos de competição colocam a natação como 

o segundo esporte em número de atletas federados, ficando atrás apenas do voleibol, e o 

quarto esporte olímpico mais praticado ocasionalmente no Brasil (COSTA, 2006). Na região 

oeste do Paraná, são poucas as piscinas oficiais que permitem a prática orientada e 

sistematizada da natação para nadadores adultos. 

A importância da prática esportiva da natação para adultos que buscam a saúde é 

inquestionável, pois os benefícios dos exercícios na água, entre eles destacam-se o 

condicionamento aeróbio, a força, a flexibilidade e as mudanças na composição corporal 

(HINES, 2009). A prática, mesmo que ocasional da natação, também proporciona um 

extraordinário bem estar ao corpo e a mente, sendo eficaz, estimulante e de agradável 

sensação, pois as atividades na água não são monótonas ou estressantes. Segundo Maglisho 

(1986), a prática da natação melhora cinco componentes da aptidão física: potência aeróbica, 

força muscular, resistência muscular, flexibilidade e composição corporal. Cada um destes 

componentes desempenha um papel na saúde e bem-estar do indivíduo.  

A natação pode ser praticada por qualquer pessoa independente da idade (HINES, 

2009; TARPINIAN, 2007), pois é uma modalidade esportiva de baixíssimo impacto ao corpo e 

que não implica em maiores dificuldades para o seu aprendizado. O nado “crawl” é um dos 

quatro diferentes estilos de nado na natação. É o estilo mais rápido e, por esta razão, o mais 

praticado (NAKAMURA, 1997). É o estilo de nado que mais frequentemente é utilizado no 

projeto para serem obtidos os benefícios físicos mais rapidamente. 

Durante o treino da natação, o planejamento do volume e da intensidade não está 

baseado no número de metros (distância) que um nadador deve realizar a cada dia de treino e 

durante uma semana (Maglisho, 1986). Contudo, no treinamento máster, é difícil estabelecer 

uma metragem do treinamento ideal, pois o número de encontros semanais que se realizam 

os treinos é pequeno, portanto não proporcionando que grandes distâncias sejam planejadas. 

Segundo Maglisho (1986), muitos nadadores têm obtido excelentes resultados com 

treinamentos baseados em programas curtas metragens semanais, principalmente quando são 

considerados apenas os benefícios da saúde.  

Nesse sentido, o objetivo do projeto tem sido proporcionar diferentes níveis de 

programas de treinamento de natação para elevar o condicionamento físico geral dos 

participantes e, consequentemente, auxiliar para um aumento na percepção da qualidade de 

vida e contribuir no controle do peso corporal. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram oferecidas 24 vagas no projeto. Ao longo do projeto, 15 foram os participantes 

regulares, sendo nove homens e sete mulheres, com idade média do grupo de 34,1±6,7 anos. 

As atividades foram oferecidas por duas vezes por semana, durante 10 meses, perfazendo um 

total de 54 sessões de treinamento. Os programas de treinamento foram divididos em oito 

grupos de treino, variando de 1000 a 2800 metros por sessão. Para classificar o nível de 

condicionamento físico inicial dos participantes, o teste de 12 minutos de natação foi aplicado 

(Cooper, 1985). Para determinar a velocidade e a eficiência do nado, um teste de velocidade 

máxima (m/s) de 25 metros foi utilizado, e um teste de eficiência de braçadas de 50 metros foi 



utilizado. Todos os testes foram realizados no nado de estilo crawl. Os dados foram tratados 

mediante a estatística descritiva. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados quanto ao teste de 12 minutos, no início do projeto apenas 15 

participantes realizaram o teste, apresentando uma distância média de 382 metros 

percorridos, com uma amplitude de 175 a 750 metros, uma diferença entre a mais baixa e 

mais elevada distância percorrida. Ao final do ano, apenas 11 participantes completaram pelo 

menos um segundo teste de 12 minutos, perfazendo uma distância média de 484 metros, 

sendo a menor distância percorrida de 275 metros e a maior de 750. Essa diferença entre os 

dois momentos foi uma melhora de 27%. Vale ressaltar que a menor e a maior diferença entre 

as distância foi de 25 metros e a maior de 350 metros (Tabela 1). 

Quando são analisados apenas os resultados apenas daqueles que realizaram os dois 

testes, os resultados demonstram ser mais satisfatórios, pois a média subiu para 33% de 

melhora nas distancias, indicando que para aqueles que permaneceram e realizaram os dois 

testes o projeto aumentou o nível d condicionamento geral.  

 

Tabela 1. Resultados do Teste de 12 minutos de natação entre os participantes do projeto. 

Participantes Teste de 12 Min 
Inicial 

(metros) 

Teste de 12 min 
Final 

(metros) 

Diferença 
Final – Inicial  

(metros) 

Participante 1 725 750 25 

Participante 2 250 450 200 

Participante 3 550 550 0 

Participante 4 175 400 225 

Participante 5 175 200 25 

Participante 6 250 - - 

Participante 7 300 - - 

Participante 8 650 - - 

Participante 9 450 650 200 

Participante 10 225 275 50 

Participante 11 400 475 75 

Participante 12 200 550 350 

Participante 13 425 475 50 

Participante 14 525 - - 

Participante 15 425 550 125 

Média Geral 382 484 120 

 

 

 



Os resultados quanto ao teste de velocidade de 25 metros foram menos expressivos, 

pois a média do primeiro momento foi de 1,29 m/s (N = 15), enquanto que no segundo 

momento foi de 1,33 m/s (N = 8), sendo um aumento médio de 3% entre os dois momentos. 

Contudo, quando analisados apenas aqueles que conseguiram realizar os dois testes, os 

resultados são mais expressivos também, pois demonstrou que não houve um aumento médio 

entre os participantes na ordem de 10% (Tabela 2). 

 

 

 

Tabela 2. Resultados do Teste de Velocidade de 25 metros de natação entre os participantes 

do projeto. 

Participantes Teste de 25 m Inicial 

(m/s) 

Teste de 25 m Final 

(m/s) 

Participante 1 1,55 1,55 

Participante 2 1,34 - 

Participante 3 1,45 - 

Participante 4 1,34 1,45 

Participante 5 0,79 0,90 

Participante 6 0,91 1,05 

Participante 7 1,30 - 

Participante 8 1,52 - 

Participante 9 1,49 1,58 

Participante 10 1,05 - 

Participante 11 1,11 1,16 

Participante 12 1,55 1,61 

Participante 13 1,05 - 

Participante 14 1,58 - 

Participante 15 1,34 1,30 

Média Geral 1,29 1,33 

 

 

Quando são analisados os dados de eficiência do nado, considerando a soma do 

tempo e o número de braçadas, para a distância de 50 metros, é um teste importante pois a 

melhora na eficiência não poderá decorrer apenas com a diminuição do tempo de nado, mas 

também pela diminuição do número de braçadas. Ou seja, só há eficiência quando a soma do 

tempo e das braçadas são inferiores àquelas observadas no inicio do programa de 

treinamento. Os resultados da eficiência do nado são apresentados na tabela 3. 

O primeiro momento de avaliação revelou que a eficiência média dos participantes 

foi de 106,8 (N = 15) e no segundo momento foi de 98,6 (N = 10). Uma melhora média de 8%. 

Quando apenas os participantes que realizaram as duas avaliações, o resultado médio 

melhorou apenas um ponto percentual (9%), mas foi significativo entre aqueles que 

conseguiram realizar todas as avaliações ao longo do projeto. 

Durante o projeto, os programas de treinamento foram elaborados de forma que 

aqueles que apresentaram níveis de condicionamento mais baixo no início das atividades 

receberam um programa de treinamento pré-determinado que envolvesse atividades de 



natação que somadas, estabeleceram um volume de treinamento de 1000 metros por dia. 

Aqueles que apresentaram um condicionamento mais elevado partiram de um programa de 

treinamento mais denso, com um volume inicial de 2000 metros.  

 

 

 

 

 

Tabela 3. Resultados do Teste de Eficiência do Nado Crawl entre os participantes do projeto. 

Participantes Teste de Eficiência 

(Inicial) 

Teste de Eficiência 

(Final) 

Participante 1 92 73 

Participante 2 
  

Participante 3 92 86 

Participante 4 100 79 

Participante 5 167 149 

Participante 6 142 124 

Participante 7 119 
 

Participante 8 86 
 

Participante 9 86 87 

Participante 10 
  

Participante 11 101 100 

Participante 12 85 84 

Participante 13 102 106 

Participante 14 106 
 

Participante 15 110 98 

Média Geral 106,8 98,6 

 

 

 

Contudo, ao longo do treinamento, o projeto previu a mudança dos níveis de 

programas na medida em que os resultados qualitativos e quantitativos de todos os 

participantes estavam evoluindo. Neste caso, havia pelo menos oito diferentes programas pré-

determinados em que o volume de treinamento variava de 1000 metros como o mais leve, e 

aumentava em média 300 metros a cada nível, chegando ao nível mais avançado realizando 

um treinamento com um volume de 2800 metros. 

Como o projeto de extensão tinha como objetivo a melhora no nível de 

condicionamento, não foi planejado uma mudança nos programas de treinamento, deixando 

os participantes sempre à vontade para o momento da mudança. Contudo, o número de vezes 

por semana e as contingências sociais naturais do grupo que participou do projeto levou 

muitos deles a iniciarem e não permanecerem no programa de treinamento. Outros 

participantes, apesar de permanecerem por quase todo o período do projeto, não mantinham 

a regularidade das participações, o que de certo modo demonstrou uma evolução tão 

expressiva quanto àqueles que foram mais assíduos. Inclusive a realização de todos os testes 



não foi mantida por todos, mesmo para aqueles mais assíduos, pois o momento das avaliações 

coincidiu com algumas ausências circunstanciais. 

 

CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, considerando que as atividades ocorreram por um período de 10 

meses, sendo duas vezes por semana, os resultados foram muito satisfatórios, demonstrando 

que o condicionamento físico geral, a velocidade e a eficiência do nado conduziram os 

participantes a nadarem mais rápido e mais distante, com um menor custo energético. 
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RESUMO: O esporte está sendo visto como uma ferramenta no que se trata da 
inclusão social e educacional da pessoa com deficiência. Dentre as atividades que 
contemplam a área da Atividade Física Adaptada, o judô também se faz presente. 
Partindo deste contexto, por meio do presente estudo, pretende-se divulgar a 
proposta de Judô e Pessoas com Deficiência Visual desenvolvida pelo Projeto 
UNIAMA – Atividade Motora Adaptada e o Projeto Futuro do Judô. Em abril de 2011 
uma (1) pessoa com deficiência visual iniciou a prática da modalidade juntamente 
com 25 alunos. As aulas acontecem no Complexo Poli Esportivo da Unioeste 
(Campus de Marechal Cândido Rondon), em dois encontros semanais realizados 
nas quartas e sextas feiras, por uma hora de atividades, conduzidas por quatro (4) 
acadêmicas. Espera-se que possa haver contribuição no que se reporta à inclusão 
social e a cidadania de todos os alunos, auxiliando na formação de profissionais 
conscientes e capacitados. Por meio do desenvolvimento do judô percebe-se 
resultados nos aspectos sociais e psicológicos, pois as pessoas com deficiência são 
oportunizadas a conviver com os demais, promovendo a inclusão e a troca de 
experiências. 
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Palavras chaves: judô, deficiência visual e inclusão social. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O esporte cada vez mais está em evidência, devido a tamanha relevância na 

contribuição a saúde, qualidade de vida e o bem estar, outro fator imprescindível na 

ascensão remete-se na realizações de competições de alto nível. 

O judô significa “Caminho da Suavidade”. É uma modalidade esportiva criada 

pelo Mestre Jigoro Kano no ano de 1882, para Lasserre (1975), os dois princípios 

fundamentais do judô são: o equilíbrio e a não resistência. Mediante ao 

conhecimento do ser físico e mental, podemos notar os instantes em que o corpo 

encontra-se no estado de ruptura do equilíbrio. Essa sabedoria é adquirida pelo 

treino de judô. 

Esta arte marcial ensina a utilizar ao máximo e no sentido mais eficiente a 

energia mental e física. Para isso a prática nos mostra que é preciso ao mesmo 

tempo concentrar-se num único objetivo (LASSERRE, 1975).  

 Portanto o judô proporciona a seus praticantes ensinamentos relevantes para 

a vida, auxiliando na formação de futuros cidadões, dessa forma essa arte marcial 

teve grande aceitação e em consequência se expandiu por todo o mundo, até que 

no ano de 1960 teve sua primeira participação nos Jogos Olímpicos em Roma, e no 

ano de 1992 em Barcelona a categoria feminina foi acrescentada no programa 

olímpico (Comitê Olímpico Brasileiro, 2011). Esses fatos contribuíram para que o 

judô fosse mais praticado. 

 Para Kano (2008), essa arte marcial pode ser considerada uma disciplina 

física e mental, e suas lições podem ser aplicadas na vida diária, qualquer objetivo, 

é mais facilmente alcançado, com a máxima eficiência do corpo e da mente. retiraria 

Entende-se assim, que o judô não é só um esporte a ser praticado no tatame, 

mas uma filosofia de vida a ser seguida por seus simpatizantes, e com isso a 

modalidade se expandiu por todo o mundo, até que no ano de 1960 teve sua 

primeira participação nos Jogos Olímpicos em Roma, e no ano de 1992 em 

Barcelona a categoria feminina foi acrescentada no programa olímpico (Comitê 



Olímpico Brasileiro, 2011). Esses fatos contribuíram para que o judô fosse mais 

praticado.  

Com os avanços e expansão dessa arte marcial, aumentaram os praticantes, 

inclusive pessoas com deficiência visual aderiram a prática desta modalidade, como 

explicam Ferreira e Batomé (1984), uma das maneiras de combater a visão 

marginalizadora da deficiência é acreditar que estas populações sejam capazes de 

demonstrar suas potencialidades por meio da adesão em atividades motoras, e para 

complementar Brancatti (et al., 2001), compreende que as atividades esportivas, 

recreativas e de lazer proporcionam as pessoas com deficiência a motivação para a 

inserção na sociedade, além de contribuir para o desenvolvimento: físico, social, 

afetivo e cognitivo. 

Dessa forma o judô com pessoas com deficiência visual tornou-se o primeiro 

esporte de origem asiática a ingressar no programa paralímpico, a estréia foi em 

1988, em Seul, e só lutaram os homens com deficiência visual, e no ano de 2004, 

em Atenas, as mulheres tiveram a sua primeira participação. Assim como em todo o 

mundo, a década de 70 marcou o princípio do judô no Brasil (Comitê Olímpico 

Brasileiro, 2011).  

Seisenbacher e Kerr (1997) apud Vieira (2006), entendem que o judô pode 

estabelecer fatores determinantes para a auto-descoberta, favorecimento para 

mobilidade independente e orientação segura. 

Da mesma forma, Vieira (2006) ainda salienta que o ensino do judô proposto 

procura atingir outro nível de comprometimento desportivo, não se limita na 

realização de um treinamento, pois modifica os estados: físico, motor e afetivo.  

Pode-se averiguar que a prática de atividades motoras são iniciativas de 

promoção à qualidade de vida. Tendo em vista a necessidade de ações que permita 

a participação deste segmento junto à sociedade, na UNIOESTE – Campus 

Marechal Cândido Rondon o Projeto UNIAMA – Atividades Motoras Adaptadas, 

vinculado com o Projeto Futuro do Judô – Iniciação e Alto Nível através do Esporte 

Social, oferecem a modalidade Judô para pessoas com deficiência visual. 

O presente artigo tem por objetivo divulgar a proposta de Judô Paralímpico e 

caracterizar o participante dessa atividade, vinculada ao Projeto de Extensão 

UNIAMA, do colegiado do curso de Educação Física da UNIOESTE.  

 

2 MÉTODOS 



 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 

 A pesquisa trata-se de um relato de experiência da atividade Judô promovida 

pelo projeto UNIAMA, Atividades Motoras Adaptadas na UNIOESTE - Campus de 

Marechal Cândido Rondon, em parceria com docente/coordenador e acadêmicos do 

curso de Educação Física, os quais desenvolvem propostas de atividades físicas 

junto às pessoas com deficiência.  

 

2.2 Participantes 

 

Participam da atividade uma (01) pessoa com defeiciência visual congênita  

com as seguintes características: gênero masculino, nove (09) anos de idade, 

estudante dos anos iniciais do ensino fundamental, com deficiência visual congênita, 

causada por má formação genética na retina (retirar o de azul), juntamente com 

vinte e cinco (25) crianças do projeto futuro do judô. 

 

2.3 Procedimentos metodológicos 

 

Com relação aos procedimentos metodológicos para implementação do 

projeto, menciona-se que foi realizado rastreamento das pessoas com deficiência 

visual que participavam das outras atividades promovidas pelo projeto UNIAMA, com 

o intuito de convidar alunos com tal deficiência. 

Em seguida ocorreu o reconhecimento dos participantes por meio de 

questionário-estruturado pelas monitoras, este solicitava as características dos 

participantes: faixa etária, caracterização da deficiência, forma de locomoção e 

práticas habituais de atividades físicas. 

Dessa forma desenvolveu-se a coleta dos dados, e a iniciativa do judô 

Paralímpico foi incorporado no projeto, em abril de 2011. 

As aulas são realizadas no tatame, que está adjunto ao Complexo 

Poliesportivo da UNIOESTE (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), e possui 

e estrutura necessária para bem atendê-los, pois além do local para a prática, 

comporta bebedouros, banheiros e vestiários.  



Esse aluno participa das atividades de judô juntamente com atletas do Projeto 

Futuro do Judô – Iniciação e Alto Nível através do Esporte Social, que visto numa 

perspectiva de inclusão, vêm desempenhando sua tarefa com êxito. As aulas 

ocorrem nas quartas e sextas feiras, no horário das 16:30 às 17:30 participam dos 

treinos aproximadamente vinte e cinco (25) alunos, de ambos os gêneros, e com 

idades que variam de 9 a 14 anos, visto que por isso muitas das atividades são 

conduzidas de forma individualizada, para que possam atender as necessidades de 

todos. 

Os aprendizados são conduzidos por quatro (4) monitoras, que se reúnem 

com o professor coordenador nas quintas feiras, às 16 horas, para que as atividades 

das aulas subsequentes sejam elaboradas, a fim de atender as necessidades 

individuais do aluno, e dentre as quais duas (2) acadêmicas que são graduadas 

como faixas pretas pela Federação Paranaense de Judô e Confederação Brasileira 

de Judô, e outras duas (2) que possuem graduações avançadas devido ao 

conhecimento técnico da modalidade.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que, oportunizando aulas de Judô, este possibilitará a socialização 

e dessa forma a inclusão, além de prepará-lo para convivência harmônica em seus 

ambientes sociais, outros aspectos visados são: melhora dos seus níveis de 

consciência corporal, mobilidade segura, eficiência nas coordenações globais e 

segmentadas, otimização de atividades da vida diária, e que se houver interesse, 

participe de competições, de forma educacional e sadia. 

Com o desenvolvimento da atividade do Judô no Projeto UNIAMA, pode-se 

perceber alguns benefícios, nos aspectos: sociais e psicológicos, pois essa criança 

com deficiência visual é oportunizada a conviver com as demais pessoas, o que 

promove a inclusão e a troca de experiências, ou seja, um crescimento social em 

ambos. Por meio de relatos dos pais do participante, constatou-se melhora no que 

diz respeito a auto estima, principalmente após participar de uma competição, sendo 

medalhista na mesma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Percebe-se que as pessoas com deficiência estão buscando seu espaço na 

sociedade, além de sua independência e a busca incessante de quebrar 

preconceitos e barreiras, e sob este enfoque o Projeto UNIAMA objetiva auxiliar na 

qualidade de vida dos participantes, e consequentemente, apresentar cada vez mais 

a independência a esta população. 

Neste ínterim, o desenvolvimento de projetos em âmbito universitário tem 

também a função de preparar os acadêmicos para o mercado de trabalho, pois o 

embasamento teórico aliado as experiências práticas vivenciadas são de suma 

importância para a formação de profissionais conscientes e capacitados. 

 Cabem as Instituições de Ensino Superior, por meio dos seus três grandes 

eixos de atuação: ensino, pesquisa e extensão, oportunizar condições para criação, 

construção, transferência e aplicação de conhecimentos, visando à formação e 

capacitação dos acadêmicos, regido sob princípios éticos. 

Neste conjunto de idéias, a iniciativa do Projeto UNIAMA, está ancorada na 

perspectiva da inclusão social, qualidade de vida e cidadania dos participantes, visto 

que a prática do judô desenvolve as habilidades motoras, além da socialização e 

disciplina. 
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Introdução 

 

 

Foi uma pesquisa na qual foram feitas visitas nas comunidades rurais do município de 

Realeza, na região Sudoeste do Estado do Paraná, considerada uma grande região de 

produção agrícola e leiteira, tendo na agricultura familiar um importante setor produtivo 

para a escolha das sete comunidades em que se realizariam as performances, em que se 

caracterizaria o dia-a-dia dos produtores rurais pela produção agrícola e leiteira, 

Objetivando agregar conhecimentos científicos àqueles do saber popular e tradicional, 

este projeto teve por princípio fomentar a aproximação entre a equipe multidisciplinar 

composta por docentes e acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS 

e os pequenos pecuaristas destas comunidades rurais escolhidas. Foi um trabalho que 

visava dar apoio aos docentes e acadêmicos bolsistas do Curso de Medicina Veterinária 

da UFFS, que participavam de outros projetos ligados a questão da sanidade animal e ao 

manejo de técnicas de higiene na ordenha de vacas leiteiras, no contato com estes 

produtores. O teatro em sua forma lúdica possibilita às pessoas mais do que 

entretenimento, mas também a informação e o aprendizado de novos conhecimentos, 

ainda mais se tratando de peças de caráter popular como meio de expressão tinha por 

intenção exteriorizar as necessidades aferidas, através de técnicas de observação e 

participação dos membros que integram a equipe multidisciplinar, sobre a realidade 

destas comunidades rurais e de suas famílias, pelo fato que este facilitaria a práxis do 

fazer didático-pedagógico e político, permitindo a apreensão e interiorização subjetiva 

de noções básicas sobre o manuseio e os cuidados com a higiene e a sanidade animal 

que os bolsistas - extensionistas desenvolveriam ao logo do projeto. 

 

 

Objetivos: 

 

Tinha como intenção promover a socialização entre os membros da comunidade rural e 

a equipe de extensionistas por meio de uma atividade social, cultural, política e 

educativa, sendo que um dos principais objetivos era utilizar o teatro popular como 
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instrumento educativo para então fomentar o debate e a reflexão crítica sobre técnicas 

de sanidade animal e higiene durante a ordenha leiteira junto aos pequenos produtores 

de leite, para que estes construam conjuntamente as soluções e alternativas para os seus 

problemas. Tentou-se por meio do aprimoramento sócio-cultural e político dos pequenos 

produtores rurais, influenciá-los a construir conjuntamente as soluções e alternativas 

para os seus problemas e propiciar por meio de atividades práticas o envolvimento da 

comunidade com a educação sanitária e sobre higiene no manejo de técnicas de ordenha 

leiteira. 
Metodologia 

 

 

Por tratar-se de uma modalidade de Pesquisa Ação e Pesquisa Participante se realizou 

um trabalho com grupos de pessoas e atividades que objetivava intervir na realidade 

social. Na fase inicial do processo se realizaram visitas para a escolha das sete 

comunidades a serem visitadas com a apresentação das peças teatrais, se estabelecendo 

uma aproximação com as estas famílias de produtores rurais nas quais nos inserimos. Já 

na próxima fase, se realizou a técnica de socialização entre os produtores rurais e a 

equipe extensionistas, e com as visitas ocorreu à observação e aprendizagem das 

técnicas usuais empregadas pelos produtores rurais, se analisando o que seria necessário 

alterar no dia-a-dia dos produtores, com a intenção de logo mais poder fazer a 

apresentação das performances e peças teatrais nas comunidades selecionadas, nas quais 

alguns membros destas famílias seriam convidados a participar. Se  elaborou um roteiro 

teatral e performático, juntamente com a pesquisa teórico bibliográfica sobre aspectos 

de sanidade e higiene animal. Devido ao fato de que "A questão da cultura e lazer, 

parece não fazer parte ainda, da noção de cidadania do agricultor familiar do Sudoeste" 

justifica FERRAS (2002). O arcabouço literário teatral utilizado se baseou nas obras dos 

dramaturgos Plínio Marcos, José Celso Martinez e principalmente Augusto Pinto Boal, 

devido à importância que estas possuem para o teatro popular e por envolverem a 

possibilidade de participação dos espectadores no espetáculo enquanto atores 

coadjuvantes, facilitando a interação entre público e atores, além de maior compreensão 

sobre o conteúdo da peça, porque "Todos os seres humanos são atores - porque atuam - 

e espectadores - porque observam. Somos todos 'espect-atores'" afirma BOAL (2005). 

Alem disso durante a realização das encenações performáticas e teatrais seriam 

convidados os vizinhos da família selecionada, para a coleta de informações e 

impressões gerais sobre as relações sociais estruturadas no interior da comunidade. A 

escolha temática das peças teatrais se deu em discussões com a equipe. Após a 

dramatização de temas ligados ao cotidiano familiar rural, ao trabalho e a questões 

ligadas aos cuidados com a higiene e a sanidade, os extensionistas responsáveis iriam 

fomentar o debate didático-pedagógico cultural e sócio-político para que se relacionem 

os temas com a realidade vivenciada pelos produtores familiares daquela comunidade. 

 

Resultados 

 

 

A socialização ocorreu por meio da realização de visitas, para o estabelecimento de 

vínculos e confiança recíproca entre os pesquisados e os pesquisadores, às comunidades 

de produtores rurais e entre a equipe multidisciplinar da UFFS de Realeza durante o 

inicio do projeto na qual se escolheu as comunidades e famílias rurais que seriam visitas 



com as peças de teatro, levando informações de higiene na ordenha e a sanidade animal. 

Montou-se uma peça não muito longa, de quase uma hora, com quatorze cenas, com 

quatro papeis principais (narrador, pai, mãe e filha), seis papéis secundários (vizinhos, 

enfermeira, médica, radialista e palestrante) e alguns figurantes, totalizando quinze 

participantes na performance, que para sua atuação precisava-se  um palco característico 

(materiais, cenário, decorações, etc.). Trata-se de uma peça que caracteriza bem o dia-a-

dia do produtor rural, e a relação destes com os animais na ordenha, levando em 

considerações seus costumes de práxis. Infelizmente, mesmo depois de todo o empenho 

da equipe em desenvolver a peça, não ocorreu à apresentação da peça nas comunidades 

rurais, devido a alguns problemas com a aquisição de materiais e a falta de um diretor 

teatral que organizasse o grupo como se deve ser, entretanto, já tínhamos idealizado que 

após a apresentação da peça seria feito um debate didático-pedagógico cultural e sócio-

político, relacionando os temas escolhidos com a realidade vivenciada. 

  

 

Considerações finais 

 

 

Infelizmente, após um grande empenho em fazer o levantamento bibliográfico sobre 

teatro popular, em realizar as visitas as comunidades rurais na coleta de dados para 

escolha das sete comunidades e das famílias rurais participantes das peças, da 

elaboração da peça, da procura por voluntários que quisessem participar das encenações 

e dos treinamentos cênicos teatrais, não foi possível a apresentação nas comunidades. 

Um dos principais entraves ao desenvolvimento do trabalho se refere a aquisição de 

materiais, figurinos, cenários etc., devido ao sistema burocrático governamental e a sua 

forma de compra de materiais que emperrou e atrasou o processo de execução do 

projeto, alem da falta de um diretor teatral que organizasse o grupo de acordo com as 

necessidades que vínhamos enfrentando  ao decorrer da montagem da performance, 

concluímos que nos faltou foi uma pessoa, ou seja um diretor teatral que entenda e 

trabalhe com teatro para que nos desse suporte durante o projeto. 
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Área temática: Promoção à Saúde e Qualidade de Vida 

Modalidade de apresentação: Comunicação oral 

Resumo: Objetivou-se com esse trabalho realizar um levantamento sobre o uso de 

plantas medicinais em um grupo de famílias participantes de um projeto de 

extensão. Durante o ano de 2011 foi aplicado questionário semi-estruturado que 

permitiu constatar que a grande maioria das famílias fazia uso de plantas medicinais, 

e classificam o efeito das plantas medicinais como igual ou superior ao efeito de 

medicamentos alopáticos. Boldo, cidreira, hortelã, laranja, marcela e penicilina foram 

mais utilizadas pelas famílias.  Os problemas de saúde mais relacionados ao uso de 

plantas medicinais foram infecção, gripe, e problemas estomacais.  

Palavras-chave: Plantas medicinais e conhecimento popular. 

Introdução:  

São consideradas plantas medicinais aquelas que trazem na sua composição 

físico-química, potencialidades terapêuticas com a finalidade de preservação da 

saúde, tratamento de males e restauração do ser humano (FIGUEIREDO, 2005). Até 
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o século XX, a flora medicinal vinha sendo amplamente utilizada, no entanto, no 

período do pós-guerra com o incentivo da indústria de medicamentos sintéticos 

observa-se redução da adesão e conhecimento da população quanto ao uso de 

plantas medicinais. Atualmente o que se verifica é que os medicamentos sintéticos e 

o modelo biomédico de produção de saúde não são o suficiente para atender a 

saúde da população mundial, associado ainda as novas tendências globais de uma 

preocupação com a biodiversidade e idéias de desenvolvimento sustentável, 

reforçam a necessidade de ações que visam o resgate do estudo e uso de plantas 

medicinais ( LORENZI, 2008; CARVALHO, 2007; FIGUEIREDO, 2005). Nesse 

sentido no Brasil é em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que a medicina 

tradicional ganha força com a aprovação em 2006 da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) e da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos. Apesar do incentivo da fitoterapia orientada, o hábito do 

uso de plantas medicinais para o tratamento de problemas de saúde pelos próprios 

membros da comunidade é comum a todos os povos, inclusive ao povo brasileiro. A 

partir do relato das famílias participantes de um projeto de extensão quanto ao 

emprego de plantas para restabelecimento da saúde, procurou-se averiguar os 

hábitos desta população em relação ao uso destas plantas em seu cotidiano. 

Objetivo: O projeto teve como objetivos investigar quais plantas medicinais 

são utilizadas comumente pelas famílias, e quais os problemas de saúde mais 

freqüentemente tratados com esse recurso natural. 

 Método: Estudo realizado no ano de 2011, com quinze (15) famílias 

residentes às margens do Afluente Esquerdo do Ribeirão Quati Chico no Bairro 

Jardim União da cidade de Cascavel-Paraná, participantes do projeto Projeto 21: 

Educação Ambiental, Saúde e Sociedade. Foi aplicado questionário semi-

estruturado para identificar o uso de plantas medicinais, crença no efeito das plantas 

frente aos medicamentos alopáticos,  quais plantas utilizadas e onde são obtidas, 

com quem aprenderam a usá-las, que parte da planta é usada e seu modo de 

preparo e para qual finalidade terapêutica. Os resultados foram organizados em 

tabelas, para um demonstrativo dos dados e comparação com outras literaturas. A 

Instrução Normativa no5 que trás a Lista de Medicamentos Fitoterápicos de Registro, 

e a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS (RENISUS) serão 
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usadas em uma próxima etapa da proposta para verificar quanto ao uso de plantas 

com efeito já comprovado pelo Ministério da Saúde ou que ainda necessitam de 

comprovação do efeito terapêutico.  

Discussão e Resultados: 

  Questionadas as 15 famílias quanto ao uso de plantas medicinais, 12 

famílias (80%) afirmaram fazer uso, e as outras 3 famílias (20%) relataram o não uso 

das plantas medicinais. Corroborando com este dado temos que, no Brasil mesmo 

com as indústrias farmacêuticas incentivando o uso de medicamentos alopáticos, 

ainda é comum o uso de plantas medicinais e nas famílias estudadas a grande 

maioria ainda é adepta a este tipo de tratamento (BADKE, 2011). 

 Para estas 12 famílias, buscou-se avaliar através do questionário a percepção 

em relação ao efeito das plantas medicinais comparados aos efeitos obtidos com o 

uso de medicamentos alopáticos.  3 famílias (25%) apontaram ser o efeito das 

plantas menor do que o efeito produzido por medicamentos convencionais, 5 

famílias (42%) apontaram observar semelhança de efeitos com o uso de  plantas e 

medicamentos convencionais, e 4 famílias (33%) relatam o efeito das plantas como 

melhor do que o efeito dos medicamentos convencionais. O uso das plantas 

medicinais e a sua maior confiabilidade, pode estar associado aos questionamentos 

que a população de modo geral vem fazendo sobre os perigos do uso irracional de 

medicamentos alopáticos associados ao seu custo, muitas vezes mais elevados 

(KLEIN, 2009).  

 Quanto à procedência das plantas usadas pelas famílias, temos que 8 

famílias (67%) utilizam as plantas medicinais do cultivo na própria residência, as 

demais fontes de aquisição são: com os vizinhos , com a Pastoral da Saúde, na 

farmácia, e outras formas. Em outros dois estudos são observados também a grande 

freqüência de famílias que possuem no quintal de suas residências plantas 

medicinais (GUERRA, 2010; REZENDE, COCCO, 2002).  

 Sobre com quem essas famílias aprenderam a usar das plantas medicinais, 

11 famílias (92%) aprenderam a usar com os familiares, as demais adquiriram 

conhecimento com os vizinhos, com a Pastoral da Saúde, e outra forma. O 
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conhecimento sobre o uso de plantas medicinais geralmente é passado geração a 

geração, no qual são usados com o a intenção de prevenir, curar ou aliviar sintomas 

de enfermidades. Cada população tem suas peculiaridades no uso das plantas, o 

que diferencia conforme a cultura de cada grupo, e como cada um realiza o cuidado 

com a saúde (CEOLIN, 2011). 

 Quanto aos efeitos indesejados ou estranhos após o uso de plantas 

medicinais, apenas uma família relatou efeito indesejado quando no uso de plantas 

medicinais, já as outras 11 famílias afirmaram nunca ter obtido efeitos indesejados 

ou estranhos ao fazer uso de plantas medicinais. Conforme Badke (2011), as 

famílias que usam fitoterápicos no tratamento ou prevenção de doenças na sua 

maioria não apresentaram efeitos adversos do uso das plantas medicinais. 

Tabela 01: Principais Plantas utilizadas pelas famílias para o tratamento de 

problemas de saúde 

Nome da planta FA FR(%) 

Ameixa 1 2% 

Arruda 1 2% 

Artemisia 1 2% 

Bactrim 1 2% 

Boldo 4 7% 

Balsamo 1 2% 

Camomila 2 4% 

Cana 1 2% 

Carqueja 1 2% 

Catinga de mulata 1 2% 

Chuchu 1 2% 

Cidreira 3 5% 

Confrei 1 2% 

Erva-doce 1 2% 

Erva de bicho 1 2% 

Espinheira santa 1 2% 

Figatil 2 4% 

Gengibre 1 2% 

Gerancim 1 2% 

Goiaba 1 2% 

Guaco 2 4% 

Hortelã 5 9% 

Insulina 1 2% 

Laranja 3 5% 
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Malva 1 2% 

Maracujá 1 2% 

Marcela 3 5% 

Milho 1 2% 

Pau amargo 1 2% 

Pau ferro 1 2% 

Penicilina 3 5% 

Poejo 2 4% 

Sálvia 1 2% 

TOTAL 52 100% 

 

 Dentre as 33 plantas medicinais utilizadas pelas famílias (tabela 1), foram 

citadas com maior freqüência: boldo (7%), cidreira (5%), hortelã (9%), laranja (5%), 

marcela (5%) e a penicilina (5%). As mesmas plantas medicinais aparecem como as 

mais citadas em outros estudos (GUERRA, 2010; REZENDE, COCCO, 2002)  

Tabela 02: Finalidade terapêutica para o uso das plantas medicinais 

Finalidade terapêutica FA FR(%) 

Calmante 4 7% 

dor de cabeça 3 5% 

Circulação 2 4% 

cólica menstrual 1 2% 

corrimento vaginal 1 2% 

Depressão 1 2% 

Diabetes 2 4% 

dor abdominal 1 2% 

dor de dente 1 2% 

Estômago 11 21% 

Fígado 2 4% 

Gripe 9 17% 

Infecção 6 11% 

Intestino 1 2% 

Lesões 1 2% 

pedra nos rins e vesícula 1 2% 

pressão alta 4 7% 

prevenção do câncer 1 2% 

Tosse 1 2% 

TOTAL 53 100% 
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As plantas medicinais foram utilizadas pela comunidade principalmente para o 

tratamento de infecção (11%), gripe (17%), e problemas estomacais (21%). 

Indicações semelhantes aos problemas de saúde destacados na pesquisa são 

citados em outros estudos (GUERRA, 2010; REZENDE, COCCO, 2002). 

Conclusão: A maioria das famílias utiliza plantas medicinais e classifica o efeito 

obtido como igual ou superior ao efeito de medicamentos alopáticos e ainda, não 

observaram efeito adverso das plantas. O cultivo das plantas geralmente é próprio e 

o conhecimento do uso de plantas usualmente foi adquirido através de familiares. 

Boldo, cidreira, hortelã, laranja, marcela e penicilina foram as plantas medicinais 

mais citadas e, infecção, gripe, e problemas estomacais os problemas de saúde 

mais relacionados ao uso de plantas medicinais. 
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RESUMO: Justificativa: Trata-se de relato de experiência da oficina educativa 
realizada no XI Seminário de Extensão da Unioeste (SEU) que teve por objetivo a 
apreensão do conceito de Sistema Único de Saúde (SUS) na população acadêmica 
participante do evento, promovendo a efetivação de um dos princípios norteadores 
do SUS, a participação social. O relato de experiência propicia o compartilhamento 
de impressões e práticas a respeito de um tema, promovendo a discussão de 
metodologias e aplicações. Grande parte da população não conhece o SUS, 
capacitar multiplicadores é uma das funções do educador em saúde. Rocha e 
Rodrigues (2008) realizaram um estudo bibliográfico e exploratório com o objetivo de 
identificar o entendimento da enfermagem brasileira acerca da formação do 
enfermeiro educador. Um dos estudos cita que “é o enfermeiro o mediador do 
processo ensino-aprendizagem. O enfermeiro é o elemento que desenvolve a tarefa 
de ensinar questões relativas à saúde, pois a sua formação na graduação, tem como 
objetivo capacitá-lo para tal atividade [...]" (DILLY; JESUS, 1995 apud ROCHA; 
RODRIGUES, 2008, p. 8). Objetivos: O presente relato tem como objetivo 
descrever a experiência educativa e favorecer a troca de conhecimentos e 
metodologias de ensino do tema. Para realização da oficina foi utilizada exposição 
oral sobre o que é o SUS e seus princípios e dinâmica em grupos estimulando a 
discussão entre os presentes. Para a dinâmica os participantes receberam figuras da 
“Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” (Brasil, 2006) e as interpretaram 
livremente, seguido de socialização das ideias. A partir da exposição dos grupos 
foram discutidos os direitos dos usuários que estão previstos no documento. 
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Resultados e discussão: A contribuição esperada era instigar na comunidade a 
participação na construção do SUS e debates a respeito das políticas de saúde no 
Brasil. Acreditamos que os objetivos foram alcançados. Os participantes da oficina 
realmente refletiram e debateram o assunto, trouxeram exemplos do cotidiano e 
apreenderam o conteúdo proposto, tendo em vista as aplicações práticas de cada 
item discutido levantadas. Outro aspecto interessante que cabe ressaltar, é que 
havia professores da rede pública de ensino na oficina, e estes poderão se tornar 
multiplicadores do conhecimento e da consciência social em saúde. 
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Palavras-chave: Câncer Infanto-Juvenil, diagnóstico precoce. 
 
Resumo  
 
O Câncer é uma doença rara em pediatria, com  chances de cura em mais de  70%. 

Em nosso meio, pacientes ainda são encaminhados ao centro de tratamento com 

doenças em estágio avançado. Esta atividade de extensão tem como objetivo de 

divulgar o Câncer Infanto-Juvenil aos profissionais de saúde, nas unidades básicas 

de saúde(UBS)com ênfase nos principais sinais e sintomas que podem alertar o 

profissional na suspeita de câncer, favorecendo o diagnóstico precoce da doença.  

Introdução  

O Câncer é considerado uma doença rara em pediatria 2,3,4,6. Em nosso meio, 

muitos pacientes ainda são encaminhados ao centro de tratamento com doenças em 



 

estágio avançado, isso pode ser decorrente de vários fatores, dentro os quais 

podemos destacar: desinformação dos pais, medo do diagnóstico de câncer, 

desinformação dos médicos e profissionais da saúde, e as vezes  relacionado com 

as características do próprio tumor5. O suspeitar da doença deve estar presente no 

raciocínio médico e dos profissionais da saúde, o que permitirá uma atenção 

especial a determinados sinais e sintomas, promovendo desta maneira um 

reconhecimento e encaminhamento mais rápido desses pacientes a um serviço 

especializado. Em estudo pioneiro realizado em Itabuna na Bahia, a Dra. Tereza 

Fonseca idealizou um modelo de capacitar profissionais das Unidades Básicas da 

Saúde, para reconhecer e encaminhar, precocemente, pacientes com suspeita de 

câncer  a centros de referência.  Este estudo, tinha como objetivo aumentar o 

número de casos diagnosticados precocemente no município de Itabuna.1 

 

Objetivo 
Em Cascavel, através de programa de extensão universitária, temos como objetivo 

divulgar informações gerais sobre o Câncer Infanto- Juvenil aos profissionais de 

saúde; melhorar o conhecimento desses profissionais; estimular o aluno de medicina 

em participar em programas de detecção precoce, contribuindo na sua formação 

profissional e proporcionando-o uma interação mais próxima com a sociedade, e 

com  questões relacionadas ao Câncer Infanto-Juvenil, e consequentemente 

contribuir para identificação precoce do câncer em crianças e adolescentes, de 

forma a reduzir o tempo entre o aparecimento de sinais e sintomas e o diagnóstico 

em um serviço especializado, favorecendo o aumento da probabilidade de cura. 

 

Metodologia  
Vinte e oito alunos do terceiro ano de medicina, aderiram voluntariamente ao projeto, 

após convite feito ao centro acadêmico de medicina. Eles  foram capacitados com 

aulas expositivas com informações básicas sobre o câncer infanto-juvenil, com 

utilização de  ilustrações de casos atendidos no Hospital do Câncer de 

Cascavel(UOPECCAN) e discussão de casos clínicos. Após a capacitação os alunos 

prepararam as palestras e fizeram treinamento das aulas antes de iniciarem as 

palestras nas UBS, sob supervisão direta do coordenador do projeto. As palestras 

nas UBS, tiveram inicio em setembro de 2010, seguindo um cronograma de datas 

pré determinados com o coordenador das UBS, da secretaria de saúde de Cascavel.  



 

 

 

 

 

 

 

Primeiro encontro com os alunos 

      

Capacitação 

 

                               
Treinamento das aulas 

 



 

                                 
 

Grupos capacitados 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Palestras nas UBS 

 



 

                                    

 

 

 

Discussão e resultados   
As palestras tiveram inicio em setembro/2010, e 13 UBS já tiveram a oportunidade 

de participar dos encontros, 244 profissionais de saúde de Cascavel participaram 

dos eventos, 199 (81.56%) do sexo feminino e 45 (18,44%) do sexo masculino. Após 

o termino das palestras houve um grau de satisfação em geral por parte dos 

profissionais de saúde em conhecer os principais sinais e sintomas do câncer 

Infanto-Juvenil e como deve proceder  frente a um caso suspeito.   

 

Conclusão 
Contribuir na melhoria do conhecimento dos profissionais da saúde que trabalham 

na atenção básica nas UBS de Cascavel, levando informações básicas sobre os 

principais sinais e sintomas do câncer que acomete a criança e o adolescente, 

contribuirá para o encaminhamento precoce de um caso suspeito, e com isso 

aumento de chance de cura desse paciente. É na atenção básica inicialmente que a 

maioria desses pacientes são atendidos, e por isso o nosso esforço de transmitir 



 

para um maior número desses profissionais informações sobre o câncer infanto-

juvenil, além de proporcionar a esses futuros médicos (alunos) o conhecimento e a 

importância do diagnóstico precoce de uma doença grave com chance de cura.   
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PERCEPÇÃO CORPORAL UMA CAMINHADA PARA O TRABALHO COM DOR 

CRÔNICA 
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Identificar a modalidade de apresentação: Comunicação Oral. 
 
RESUMO (máximo de 15 linhas). 
As pessoas necessitam de autopercepção e propriocepção para melhorar o 
relacionamento consigo, como o meio e com as outras pessoas, para uma melhor 
qualidade de vida. Então esse projeto tinha como objetivo melhorar a autopercepção 
e a propriocepção de pacientes com dor crônica. Foi selecionado pacientes com dor 
dor com história de mais de 6 meses de duração e sem história de cirurgias. Os 
pacientes estão recebendo atenção na clínica de fisioterapia da Unioeste, onde 
estão sendo aplicadas várias técnicas de fisioterapia com a intenção de melhorar a 
percepção do ambiente de trabalho, percepção do corpo e dos movimentos e a 
melhora do relacionamento com atividades de vida diária. Os pacientes estão sendo 
beneficiados por estar recebendo uma atenção especial a suas necessidades e 
poder decidir com mais clareza quais caminhos pode tomar e os alunos estão 
podendo entrar em contato com técnicas que não entrariam durante a graduação. 
 
Palavras-chave: Percepção corporal, fisioterapia, dor Crônica 
 
Forma(s) de contato com a Ação: gknayama@gmail.com – (45)9989-6800 
 
INTRODUÇÃO 

As pessoas estão se tornando sedentárias devido a alta cobrança de 

resultados, a dificuldade em encontrar oportunidade para realizar atividade física e 

oportunidades de relacionamentos informais com a equipe de trabalho, muitas vezes 

deixando de realizar exames preventivos e cuidados básicos com a saúde 

(BOTELHO et al, 2002 e SPERANDIO e GIROTTI, 1999), deixando de diagnosticar 

precocemente patologias de fácil controle.  

 Quando as pessoas encontram dificuldades que superam os recursos 

pessoais começam a mostrar sinais de estresse e esgotamento (BERTOLDI, 2004). 

Essa população estressada e esgotada muitas vezes não percebe em que 

condições estão vivendo, deixando de ter autopercepção e propriocepção. 

mailto:gknayama@gmail.com


 A propriocepção ou o mecanismo de auto-regulação dos movimentos e da 

postura do corpo, assim como a autopercepção ou auto-estima ou amor-próprio 

(BIREME, 2008) ficam alterados nos dias de hoje exatamente por essa correria. 

A comunidade acadêmica necessita de orientação e oportunidade para realizar uma 

atividade diferenciada que atenda as necessidades dos mesmos, para perceber os 

sintomas de alteração da saúde e formas de aprimorar a saúde. 

Atividades físicas com estímulos para solucionar obstáculos é uma forma de 

tornar o participante ativo no processo e ultrapassar a experiência durante a 

atividade para outras experiências na vida (BERTOLDI, 2004), sendo uma 

oportunidade para essa população estar se percebendo mais e tendo orientação 

para os cuidados com a saúde e verificar através de exames simples as condições 

do seu corpo e tendo consciência de procurar um atendimento mais especializado 

caso seja necessário. 

 
OBJETIVOS 

Melhorar a percepção corporal e autopercepção de pessoas com dor crônica 

ou alteração postural e verificar se contribui para a melhora da qualidade de vida. 

 
MÉTODOS 

 Foi selecionado pacientes com dor crônica com mais de 6 meses de história 

de dor, sem cirurgias e com baixo resultado com o tratamento medicamentoso. 

 Está sendo aplicado várias técnicas de fisioterapia com a intenção de 

melhorar a percepção do ambiente de trabalho, percepção do corpo e dos 

movimentos e a melhora do relacionamento com atividades de vida diária. 

Os pacientes estão sendo acompanhados na clínica de fisioterapia da 

unioeste e iniciaram o acompanhamento juntamente com alguns alunos que 

iniciaram a participação no projeto. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS. 

 Todos os pacientes apesar de relatarem algumas queixas, relatam melhora 

na quantidade, duração e qualidade nas atividades de vida diária que conseguem 

executar. 

 Este é um projeto antigo realizado na instituição, que vem mudando e 

servindo para muitos propósitos. 



 Hoje ele esta sendo campo para iniciar novamente a montagem do 

ambulatório de dor crônica na clínica de fisioterapia da Unioeste, onde iniciaram o 

treinamento alguns alunos de fisioterapia, este ambulatório esta em contato com o 

pessoal que já participou do ambulatório de dor crônica do Hospital das Clíncas – 

FMUSP que estão se organizando para montar a ABRAFID – Associação Brasileira 

de Fisioterapia na Dor, que tem a pretensão de direcionar e orientar os 

fisioterapeutas no trabalho com o paciente de Dor Crônica, de uma forma que os 

profissionais possam trocar experiências e ajudar esses pacientes que apresentam 

tanta limitação em suas vidas.   

 

CONCLUSÕES. 

 A melhora da percepção corporal e auto-percepção, percepção das atitudes e 

estratégias motoras durante a atividades de vida diária ajudam a melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes com dor. 

 Dessa forma os alunos estão sendo beneficiados, pois estão aprendendo 

técnicas que não são ensinadas durante a graduação e a possibilidade de entrar em 

contato com pacientes diferentes e os pacientes estão sendo beneficiados por estar 

recebendo uma atenção diferenciada perante as suas necessidades e ter mais 

autonomia para escolher com mais clareza quais caminhos quer tomar para a sua 

melhora. 
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Resumo 

 O eletrocardiograma é um importante instrumento diagnóstico para avaliar cardiopatias 

que causam distúrbios na geração e/ou condução do impulso elétrico cardíaco, alterações 

essas que nem sempre são sintomáticas. Com o intuito de tornar esse tipo de exame 

cardíaco acessível à comunidade em geral, nos propusemos realizar, gratuitamente, 

exames eletrocardiográficos à população cascavelense. Para tanto, 06 acadêmicos do 

curso de Medicina previamente capacitados para fazer anamnese, exame físico e ECG, 

realizaram 68 atendimentos, sob supervisão dos docentes envolvidos na equipe. Os 

laudos foram emitidos por um médico cardiologista. Não foram constatadas alterações 

importantes do ponto de vista clínico, durante a análise dos ECGs realizados em repouso. 

Na população atendida no ano de 2011 prevaleceu o número de mulheres adultas com 

faixa etária entre 30-60 anos. A bradicardia sinusal foi observada na maioria das mulheres 

com idade superior a 50 anos.  

 

Palavras-chave: Eletrocardiograma, Comunidade, bradicardia sinusal. 

 

 



 

 

Introdução 

Os eventos cardíacos que ocorrem no início de cada batimento, até o início do 

próximo batimento, são chamados de ciclo cardíaco. Cada ciclo tem início quando é 

gerado um potencial de ação espontâneo no nodo sinusal, localizado na parede superior 

do átrio direito, próximo da abertura da veia cava superior. Este potencial de ação se 

propaga pelo átrio direito, atinge o feixe A-V e se encaminha em seguida para os 

ventrículos. Esta disposição permite um atraso de cerca de 1/10 s na passagem do 

impulso dos átrios para os ventrículos, permitindo que os átrios se contraiam antes dos 

ventrículos, e colaborando com o enchimento ventricular antes da sua contração. A 

captação dos potenciais elétricos cardíacos na superfície do corpo resultantes da 

atividade elétrica das câmaras cardíacas foi denominada de eletrocardiograma (ECG). O 

ECG vem sendo amplamente utilizado como instrumento diagnóstico complementar para 

avaliar cardiopatias que causam distúrbios na geração e/ou condução do impulso elétrico 

cardíaco. (Guyton, 2011) 

Objetivos 

  O estudo teve como objetivo traçar o perfil eletrocardiográfico da população 

atendida no ano de 2011 através do projeto de extensão “Realização de ECG na 

comunidade de Cascavel” . 

Métodos 

  Após a seleção dos seis alunos do terceiro ano do curso de medicina da Unioeste, 

campus de Cascavel, iniciou-se o processo de capacitação do discente com aulas 

expositivas abordando os fundamentos teóricos necessários ao entendimento das bases 

da eletrocardiografia, assim como, treinamento para realização do exame 

eletrocardiográfico, anamnese e exame físico. O atendimento ao paciente foi realizado 3 

vezes por semana no período da tarde, por grupos de 2 alunos e consistia de anamnese, 

exame físico e ECG de repouso com doze derivações.  A responsabilidade na emissão 

dos laudos foi exclusiva dos médicos atuantes na área de Cardiologia e participantes 

como colaboradores deste projeto de Extensão. Foi atribuído aos acadêmicos, a entrega 

dos laudos médicos aos pacientes no prazo de 15 dias a partir da data de atendimento e 

a organização de um banco de dados para traçar o perfil da população atendida. Os 

pacientes que apresentam anormalidades no exame receberam orientação a respeito dos 

resultados. 



 

 

Discussão e Resultados 

 No ano de 2011, foram realizados 68 atendimentos, em indivíduos voluntários,  

com idade variando entre 19 e 71 anos.  A maioria dos pacientes eram mulheres (70%), 

assintomáticas, as quais relataram participar do projeto como forma de prevenção e de 

avaliação da saúde.  Com base nos resultados do laudo médico não foi constatado 

alteração da função cardíaca de importância, já que consideram-se indicativos relevantes 

para encaminhamento os ECG sugestivos de sobrecarga ventricular esquerda, bloqueio 

incompleto de ramo direito, bloqueio completo de ramo direito e bloqueio completo de 

ramo esquerdo (Cotran, 2011; Cecil, 2008). Foram observados 11 exames apresentando 

bradicardia sinusal. A maioria dos pacientes que apresentaram ritmo sinusal e redução da 

frequencia cardíaca são mulheres com idade superior a 50 anos. Estudos tem 

demonstrado que o processo de envelhecimento fisiológico induz a bradicardia a qual 

está relacionada a uma diminuição a atuação vagal sobre o nodo sinusal (Lopes, 2007). 

Além disso, as variações relacionadas ao gênero sobre as estruturas eletrofisiológicas do 

coração ou efeitos hormonais não podem ser desconsiderados. 

CONCLUSÃO 

 A população estudada apresentou eletrocardiograma de repouso normal. 

Bradicardia sinusal foi constatada principalmente em mulheres com idade superior a 50 

anos. 
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PODER MERCADOLÓGICO: A MOEDA DE TROCA DAS DROGAS 

LEGALIZADAS 
Carina Rodrigues Dias1; Carla Liliane Waldow Esquivel2 

Uso e dependência de Drogas 
Pôster 

As drogas tem demandado grandes discussões na sociedade atual, tornou-se foco 
das mais variadas ciências por envolver fatores sociológicos, psicológicos, 
farmacológicos dentre outros. Através da dimensão que o problema adquiriu na 
sociedade Brasileira foi proposta a pesquisa do tema com o objetivo de 
compreender as drogas de maior predominância de uso no Brasil e claro das 
perspectivas que de variadas ciências possuem da droga. O conceito droga 
mostrou-se muito variado, pois os objetos e objetivos das ciências são distintos e, 
isto modifica a visão para propor uma definição restritiva. No entanto o que marcou 
de forma muito evidente a comparação entre os estudos científicos foi que, 
observou-se que o Estado embora tenha demonstrado a preocupação com riscos de 
produtos que possam causar prejuízos à saúde do homem na seara jurídica, 
também coaduna com os poderes mercadológicos, como exemplo os produtos com 
teor alcoólico ou o tabagismo que são conhecidos por causem problemas 
psicológicos como depressão, aumento da violência e a dependência química, 
comprometendo a segurança e a saúde pública, mas são tolerados pelo Estado e 
pela sociedade. A vista da rentabilidade que gera aos cofres públicos, pelas grandes 
taxações em impostos cobrados às indústrias de produção de substâncias nocivas à 
população o Estado se mantém inerte diante do consumo destas substâncias. E a 
sociedade através de valores morais definem determinadas substâncias como 
menos lesivas a saúde, mesmo que confrontando os esforços dos órgãos da Saúde 
de conscientizar a população dos prejuízos causados por estas substâncias. Este 
trabalho tem como objetivo contrapor fatos sociais com estudos científicos com a 
finalidade de demonstrar um forte poder da sociedade atual que é o poder 
mercadológico, que tem a liberdade de barganhar com o Estado mesmo que seja 
necessário comprometer a saúde da população.  
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Área Temática 6 – Saúde 
Pôster 

Resumo:   
A etiologia, prevenção e tratamento das doenças periodontais nas mulheres 
pós-menopausa têm sido estudados em vários trabalhos científicos pois  as 
alterações hormonais de estrógeno e progesterona acompanham a mulher por 
toda sua vida, sendo que não é surpresa a presença de doença periodontal, de 
forma freqüente e, muitas vezes, mais severa em vários períodos da vida das 
mulheres. Objetivo: deste trabalho foi avaliar a prevalência, extensão e 
severidade de perda de inserção periodontal e edentulismo em pacientes 
pósmenopausa e a necessidade de tratamento para estas pacientes. 
Metodologia: para este estudo foram avaliadas 25 mulheres na pós-menopausa 
com idade variando entre 41-72 anos de idade atendidas no HUOP e Clínica 
Odontológica da Unioeste. Foi realizado exame clínico periodontal para coletar 
os seguintes dados: profundidade de sondagem (PS), nível clínico de inserção 
(NCI), nível gengival (NG) e ausência dental. Resultados:observou-se que na 
maioria das pacientes pós-menopausa, a presença de doença periodontal 
severa e extensa perda dentária. Apesar dos resultados parciais, é possível 
detectar a necessidade de tratamento periodontal e de reabilitação protética 
destas pacientes.  
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Área Temática: Saúde - 06 

RESUMO: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a AIDS estão entre as 
principais doenças que atingem os adolescentes em todo o mundo, principalmente 
em países em desenvolvimento. O objetivo deste trabalho é de informar as formas 
de prevenção das principais DST e da AIDS. Neste trabalho também será abordado 
sobre doação de medula óssea e sobre a doação de sangue. A doação de medula 
óssea, em alguns casos, é a única esperança de cura para muitos portadores de 
leucemias e de outras doenças do sangue. A doação de sangue também é 
necessária para manutenção da vida de muitas pessoas sendo um processo pelo 
qual um doador voluntário tem seu sangue coletado para armazenamento em um 
banco de sangue ou hemocentro para um uso subsequente em uma transfusão de 
sangue. Trata-se de um processo de fundamental importância para o funcionamento 
de um hospital ou centro de saúde. Será realizado um curso de capacitação aos 
alunos que estarão presentes no stand durante o SEU e a abordagem proposta para 
prestar informação aos visitantes será na forma de banners explicativos e de 
distribuição de folders informativos.  

PALAVRAS-CHAVE: DST/AIDS, doação de medula óssea, doação de sangue. 
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Através da realização de campanhas é possível atingir diretamente a 

população com informações necessárias para a diminuição da incidência das 
doenças e principalmente para prevenir que as mesmas ocorram. O Ministério 
da Saúde utiliza essa estratégia para combater e prevenir a dengue, o câncer, 
a hanseníase, o HIV, entre outras, e quanto mais direcionado ao perfil dos 
indivíduos afetados pela doença que se quer prevenir. No caso do Câncer de 
boca, as campanhas são direcionadas aos indivíduos com mais de 40 anos, 
tabagistas, etilistas e expostos ao sol. Considerando que o Ministério da Saúde 
estima para 2012 a ocorrência de 9.990 casos novos de câncer de boca em 
homens e 4.180 em mulheres, se faz necessário desenvolvermos um trabalho 
de conscientização e orientação da população, pois atualmente os avanços nos 
métodos de tratamento, possibilitam uma sobrevida maior para esses 
pacientes, principalmente quando a doença é diagnosticada em estágios 
iniciais. Com o objetivo de contribuirmos com as iniciativas governamentais, 
realizamos o Projeto “Prevenção do Câncer Bucal”, que através de campanhas 
acadêmicos e professores de odontologia, fazem orientação, exame físico 
intrabucal para detecção de alterações bucais e encaminhamento para 
atendimento na Clínica de Estomatologia da Unioeste, onde o paciente recebe 
acompanhamento e tratamento se necessário. Este projeto é desenvolvido nos 
bairros de Cascavel e em cidades vizinhas, juntamente com iniciativas 
estaduais e municipais. Conscientizar um maior número de indivíduos que 
estão expostos aos agravos que podem levar a ocorrência do Câncer Bucal, 
contribui para a diminuição da sua incidência, favorece o diagnóstico precoce e 
proporciona uma melhor qualidade de vida aos pacientes. 
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RESUMO 

O trabalho industrializado e mecanizado juntamente com a procura pelo 

aumento da produtividade vem impondo condições insalubres à saúde 

humana. Tais fatores acabam prejudicando a qualidade de vida do trabalhador. 

Buscando a diminuição parcial dessa sobrecarga, tem-se implantado 

programas de Ginástica Laboral (GL) nas empresas. Neste contexto, o projeto 

intitulado “Programa de Apoio à Saúde do Servidor (PASS)” foi implantado na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, campus Cascavel e 

reitoria, visando à saúde do trabalhador através da prática de Ginástica Laboral 

(GL). A GL é realizada em treze setores, com frequência de uma a duas vezes 

por semana e duração de 10-15 minutos. Os conteúdos das sessões estão 

relacionados com a função exercida por cada servidor durante o trabalho. A 

Ginástica Laboral tem sido um importante meio para a prevenção de doenças 

ocupacionais, conseguindo influenciar o estilo de vida dos trabalhadores. A 

adesão dos servidores ao programa tem sido muito satisfatória demonstrando à 

preocupação no investimento a saúde e no auto cuidado, e as informações 

semanais que os mesmos recebem estão promovendo comportamentos 

preventivos e conseqüentemente bem-estar geral do servidor. 

  

Palavras-chave: Ginástica Laboral, Trabalhador, qualidade de vida. 



 

INTRODUÇÃO 

 O trabalho industrializado, mecanizado e a aplicação de técnicas 

computadorizadas, aliados a uma busca desenfreada pela produtividade e pela 

qualidade, vêm impondo condições extremamente insalubres à saúde humana 

como um todo (CAÑETE, 2001). 

Constantemente os trabalhadores têm que se adaptar às novas 

tecnologias e se atualizar para fazer frente a um mercado cada vez mais 

restrito e competitivo. O modelo de produção atual se caracteriza pela busca de 

maior produtividade, em que as empresas têm como meta a redução de custos 

como forma de aumentar o seu poder de competitividade dentro de uma 

economia aberta globalizada (GUELFI, 2001). 

Essas mudanças no mundo do trabalho têm influenciado as formas de 

organização da produção e do trabalho, bem como as relações no ambiente 

laboral. O processo de reestruturação produtiva vem suscitando 

transformações que tem repercutido no trabalho, nos trabalhadores e nos 

modelos das empresas. Especialmente quanto aos trabalhadores, existem 

riscos principalmente em relação a sua saúde. Pois, a revolução informacional 

impõe profundas mudanças na esfera do trabalho, com característica cada vez 

mais multidisciplinar, e com o conteúdo mais cognitivo (FERNANDES, PACE e 

PASSOS, 2000). 

Além disso, a busca pelo aumento da produção faz com que a 

competitividade no mercado de trabalho seja maior. Submetendo desta forma o 

trabalhador a realizar tarefas repetitivas e jornadas prolongadas, a sofrer 

pressão constante por produtividade, e ainda, a realizar tarefas fragmentadas e 

monótonas.  Fatores estes que conhecidamente levam a repressão do 

funcionamento mental do trabalhador, acabando por comprometer a qualidade  

de vida e a saúde deste.  De um modo geral, isso acarreta sintomas como 

dores articulares e musculares, fadiga, estresse e esgotamento (MILITÃO, 

2001; FERNANDES et al., 2010). Estes associados à obesidade, estresse, 

tabagismo, etilismo, sedentarismo, e nutricional são fortes contribuintes para o 

surgimento e/ou agravamento dos Distúrbios Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho – DORT (SANTOS et al., 2007). 



Koltiarenko (2005) define DORT como qualquer distúrbio que 

seguramente esteja relacionado ao trabalho, independentemente do segmento 

afetado, sendo que a etiologia deste conjunto de afecções é complexa e 

abrange vários fatores. Os DORT caracterizam-se pela ocorrência de vários 

sintomas concomitantes ou não, tais como dor, parestesia, sensação de peso, 

fadiga, de aparecimento insidioso, geralmente nos membros superiores. 

Dentre as medidas preventivas da problemática que constitui o 

desenvolvimento dos DORT, a introdução da Ginástica Laboral (GL) passou a 

ser comum nos ambientes de trabalho, ocupando um grande espaço dentro 

das iniciativas de prevenção propostas pelos diferentes profissionais que atuam 

na saúde do trabalho (SANTOS et al., 2007). 

A Ginástica Laboral pode atuar positivamente na qualidade de vida do 

trabalhador, uma vez que consiste basicamente na realização de atividades 

físicas específicas, praticadas no ambiente de trabalho e direcionadas para a 

musculatura mais requisitada durante a jornada de trabalho. É efetuada 

primariamente através de exercícios de alongamento e com duração variável 

entre cinco e quinze minutos, seus objetivos principais são a prevenção aos 

DORT e redução do estresse psicológico (MARTINS, 2005). 

A ginástica laboral em seu contexto geral visa à promoção da saúde e 

melhoria nas condições dos trabalhadores frente à tarefa ocupacional a ser 

exercida, contribui na prevenção e redução de patologias ocupacionais. 

Promove também um melhor relacionamento interpessoal, tem ação positiva na 

redução dos acidentes de trabalho, na diminuição do absenteísmo e 

conseqüentemente no aumento da produtividade e maior retorno financeiro 

para a empresa (OLIVEIRA, 2004). 

Ela pode ser classificada da seguinte forma: preparatória, no começo do 

expediente do trabalho, preparando o trabalhador para atividades de força, 

velocidade ou resistência; compensatória, no meio do expediente do trabalho, 

prevenindo a instalação de vícios posturais; de relaxamento, realizada no final 

do expediente, promovendo relaxamento, massageando todo o corpo e 

extravasando as tensões musculares (MENDES, LEITE, 2004). 

Neste contexto, o projeto intitulado “Programa de Apoio à Saúde do 

Servidor (PASS)” foi implantado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 



– UNIOESTE, campus Cascavel, visando à saúde do trabalhador através da 

prática de Ginástica Laboral e orientações ergonômicas. 

 

MÉTODOS 

 Primeiramente foram realizadas visitas aos setores e comunicado aos 

pró-reitores e coordenadores dos setores a respeito da implantação do projeto. 

Visando uma adequada implantação, foi realizada uma palestra aos servidores 

a respeito da importância do programa para posteriormente iniciar as sessões 

de ginástica laboral propriamente dita. 

 A aplicação da GL pode ser feita no início, durante ou ao final da jornada 

de trabalho, levando em consideração a disponibilidade do setor. A freqüência 

é de uma vez por semana, com a duração de 10-15 minutos. Os conteúdos das 

sessões estão relacionados com a função exercida por cada servidor, sendo 

direcionada de acordo com os grupos musculares mais requisitados durante a 

jornada de trabalho. As sessões são compostas por exercícios de 

alongamento, massagens e relaxamento. Durante as sessões de Ginástica 

Laboral (GL) são enfatizados alongamentos que envolvam as articulações do 

pescoço, ombro, punho, tronco (principalmente região lombar) e joelho devido 

à exigência do trabalho. Contudo, os servidores têm a liberdade de requisitar 

exercícios específicos de alongamento de acordo com o grupo muscular que 

mais apresenta desconforto. As sessões não são repetidas, sendo que os 

exercícios de alongamento, massagem e relaxamento variam constantemente.  

Além disso, são repassadas aos servidores orientações em saúde com 

temas diversos entre eles: ergonomia, postura, prevenção de dor, estresse, 

qualidade de vida no trabalho, tabagismo, estilo de vida, lombalgia, entre 

outros. 

Para a realização da GL, o funcionário não necessita nenhum tipo de 

traje especial. Esses exercícios são leves e de baixa intensidade, e ainda, cada 

funcionário é orientado a executá-los de acordo com sua própria capacidade e 

limitação, não oferecendo assim riscos à sua saúde. 

Participam do programa 13 setores distribuídos pelo campus da 

Unioeste em Cascavel, sendo eles: Diretoria de Recursos Humanos (DRH), 

Pró-reitoria de Administração e Planejamento (PRAP), Diretoria de Informática 

(DRI), Secretaria e Protocolo, Gráfica, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-



graduação (PRPPG), Pró-reitoria de Graduação (PRG), Pró-reitoria de 

Extensão (PROEX), funcionários da manutenção e limpeza da reitoria e do 

campus, Secretaria Acadêmica, biblioteca e Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde (CCBS). São beneficiados pelo programa, aqueles funcionários que têm 

disponibilidade e interesse em realizar as sessões de GL, os mesmos não são 

obrigados a participar. 

 

CONCLUSÃO 

A Ginástica Laboral tem sido um importante meio para a prevenção de 

doenças ocupacionais, conseguindo em poucos meses uma melhora na saúde 

do trabalhador e evitando que estágios de LER/DORT já instalados evoluam.   

 Os principais resultados alcançados até o momento se refere à redução 

das queixas dos funcionários quanto às dores musculares, maior disposição 

para trabalhar, redução do estresse, bem como a melhoria do ambiente de 

trabalho e da relação interpessoal. 

 A especificidade dos exercícios realizados durante a GL (alongamentos, 

relaxamentos e massagens) parece estar sendo suficiente para promover 

alterações psicofisiológicas em indivíduos que, em sua maioria, foram 

diagnosticados com estágio inicial para LER/DORT. A análise ergonômica do 

trabalho se constitui outro aspecto de grande relevância, pois, sem ela, as 

sessões de GL se tornariam apenas um recurso momentâneo. 

Desta forma, a adoção de um programa de Ginástica Laboral é, sem 

dúvidas, benéfico para saúde do trabalhador, apresentando resultados mais 

significativos quando associados a uma devida conscientização dos 

funcionários sobre a importância da prática de exercícios e cuidados com o 

corpo de forma geral, programas de readequação ergonômica, dentre outros 

fatores.  

Além dos efeitos diretos da Ginástica Laboral para a saúde do 

trabalhador, vale ressaltar que ela também manifesta efeitos secundários, uma 

vez que, com o trabalhador primariamente saudável e disposto, sua 

produtividade e seu trabalho serão melhores. 

A adesão dos servidores ao programa tem sido muito satisfatória 

demonstrando a preocupação no investimento a saúde e no auto cuidado, sem 

contar as informações semanais que os mesmos recebem em relação à saúde 



que promovem comportamentos preventivos e consequentemente bem estar 

geral do servidor. 
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Resumo 

O presente trabalho mostra a incidência das intoxicações humanas registradas no 
Centro de Assistência em Toxicologia - CEATOX de Cascavel, no ano de 2010. Foi 
feito um estudo do tipo exploratório descritivo onde se analisaram 498 casos 
atendidos pelo serviço. Os dados foram coletados das Fichas de Ocorrência 
Toxicológica e as variáveis como sexo, idade e agente causador foram analisadas. 
Foram notificados 135 casos ocorridos em pacientes com faixa etária de zero até 10 
anos. As intoxicações medicamentosas figuram como a principal causa das 
notificações atendidas pelo serviço, enquanto que os acidentes causados por 
animais não peçonhentos e animais peçonhentos ocupam o segundo lugar, 
seguidas pelas intoxicações por agrotóxicos, inseticidas de uso doméstico e 
raticidas. O estudo também evidenciou, entre outros pontos, a necessidade de 
cuidados médicos iniciais nos casos de contato com substâncias caústicas, uma vez 
que são produtos que ocasionam lesões de maior gravidade. 

 Palavras-chave: Intoxicações infantis; Informações toxicológicas. 

 

Introdução 

A necessidade de produção de conhecimentos epidemiológicos sobre 

intoxicações e envenenamentos levou a criação da Rede SINITOX – Sistema 
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Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas, em 1980, pelo Ministério da Saúde 

(MS) com sede na Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz)7. Esta Rede conta com a 

parceria da Gerência Geral de Toxicologia da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); ficando a coleta, análise e difusão dos dados produzidos pelos 

Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATs) a cargo da FioCruz1. 

 Este sistema é composto atualmente por 36 Centros de Informação e 

Assistência Toxicológica localizados em 19 estados brasileiros e também no Distrito 

Federal. A região Sul representa a terça parte dos Centros da região sudeste, 

colaborando com 6 Centros, sendo 4 no Paraná: CCE/PR (Curitiba), CIT/PR              

(Londrina), CCI/PR (Maringá) e CEATOX/PR (Cascavel). 

 Os Centros funcionam diariamente em regime de plantão permanente. Sua 

principal atividade é a prestação de informações aos profissionais de saúde, às 

instituições hospitalares e à população leiga. As informações são fornecidas por 

plantonistas supervisionados pelo corpo técnico do Centro através de telefone, fax e 

e-mail3. 

O registro de eventos toxico-farmacológicos no País, embora ainda muito 

prejudicado pela subnotificação, encontra-se em estágio avançado de organização. 

Os Centros recebem as notificações e as repassam para órgãos superiores, os 

quais após análise tomam as devidas providências. No Paraná, os Centros 

repassam as notificações para a Divisão de Zoonoses e Intoxicações da Secretaria 

de Estado da Saúde (SESA).  

Os Centros assumem um papel importante ao identificar e verificar a 

incidência dos agentes causadores das intoxicações nas regiões de abrangência 

dos serviços, pois possibilitam o reconhecimento dos principais agravos daquela 

população, fornecendo subsídio para o estudo de medidas específicas para a 

orientação e diminuição das ocorrências toxicológicas3.  

Um exemplo disso é representado pelas intoxicações infantis, que são uma 

causa freqüente de internamento hospitalar. 

 

Objetivos 

O estudo teve como objetivo identificar e verificar a incidência dos agentes 

causadores de intoxicações humanas, ocorridas em crianças com idade entre zero e 

10 anos, na região de atendimento do Centro de Assistência em Toxicologia 

(CEATOX) de Cascavel. 



 

Metodologia 

Trata-se de estudo exploratório descritivo desenvolvido no município de 

Cascavel (PR), a partir de dados registrados no CEATOX do Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná. A coleta de dados foi realizada utilizando-se as Fichas de 

Ocorrência Toxicológica (OT), no período entre janeiro a dezembro de 2010, 

totalizando 498 registros. A população do estudo foi composta de indivíduos de 

ambos os sexos, faixa etária de zero até 10 anos. As informações iniciais 

consideradas foram sexo, idade e agente causador.  

Os agentes tóxicos foram classificados, conforme o SINITOX, em 

medicamentos, agrotóxicos, inseticidas de uso doméstico, produtos de uso 

veterinário, raticidas, saneantes domissanitários, produtos químicos industriais, 

drogas de abuso, plantas, alimentos, animais peçonhentos, animais não 

peçonhentos, associação de grupos, desconhecidos e não classificados. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de incidência. 

 

Resultados e Discussão 

O presente estudo mostrou que, de um total de 498 casos notificados no 

ano de 2010, foram registrados 135 casos de intoxicações infantis. Destas 135 

notificações, 83 (61,5%) corresponderam ao sexo masculino e 52 (38,5%) ao sexo 

feminino. Com relação à faixa etária, 53 casos em crianças de 1 a 2 anos; 24 casos 

em crianças de 2 a 3 anos; 19 casos naquelas com menos de 1 ano e, de 3 a 4 anos 

foram 11 casos. A faixa etária de 4 a 5 anos e 5 a 6 anos teve, cada uma, 7 casos. 

Em seguida, de 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9 e 9 a 10 anos foram registradas respectivamente 

4, 5, 2 e 3 notificações. A faixa representada pelas crianças com idade de zero até 4 

anos apresentou 79,3% dos casos. Nesta faixa etária se inicia a exploração do meio 

residencial e da fase oral da criança, contribuindo significativamente para 

importantes acidentes, inclusive com produtos saneantes domissanitários (17%)4.  

O grupo de medicamentos foi o que causou uma maior número de 

intoxicações, com cerca de 31,1%. Em seguida os acidentes com animais não 

peçonhentos e animais peçonhentos (28,1%), e 16,3% dos casos provocados por 

agrotóxicos, inseticidas de uso doméstico e raticidas. 

A ingestão acidental de medicamentos é a principal causa de intoxicação na 

infância, frequentemente permitindo recuperação total após o tratamento6. No 



entanto, ocorrem também acidentes com ácidos e bases fortes, que ocasionam 

lesões de maior gravidade e podem danificar os tecidos de forma mais rápida que os 

medicamentos, devido ao grau de corrosão dos produtos. Nesses casos, a chance 

de ficarem sequelas após o tratamento é também mais elevada2, 6. 

A conduta inicial a ser tomada é importante para minimizar as complicações 

que se instalam rapidamente com o contato com substâncias cáusticas. As medidas 

devem ser tomadas no local do acidente e no ambiente hospitalar, de acordo com o 

tipo de acidente – contato com pele, contato com mucosas ou ingestão. 

 

É possível que o total das 498 notificações registradas no período estudado 

não representem a totalidade real das intoxicações na região de abrangência do 

serviço. Isto não é um problema pontual, sendo relatada a possível subnotificação 

por todos os Centros. Esta subnotificação pode ser decorrente de várias causas. 

Alguns autores consideram o desconhecimento ou a não utilização dos Centros por 

parte dos serviços de saúde e da população; enquanto outros relatam que muitas 

vezes as intoxicações leves ou moderadas nem sempre são diagnosticadas como 

tal, além de nem sempre a população procurar os serviços de saúde5.  

 

Conclusões 

O presente estudo constatou que a principal causa das notificações 

atendidas pelo CEATOX, em crianças com até 10 anos de idade, é a causada pelas 

intoxicações medicamentosas seguidas dos acidentes por animais não peçonhentos 

e animais peçonhentos e aquelas por agrotóxicos, inseticidas de uso doméstico e 

raticidas. Com relação a faixa etária, as crianças de zero até 4 anos representam um 

grupo expressivo nas intoxicações registradas, com predomínio do sexo masculino. 

Há necessidade de ações educativas para informar aos pais e cuidadores 

de crianças, sobre cuidados com acidentes em geral e intoxicações com produtos 

encontrados no ambiente residencial, dando-se ênfase para medidas específicas de 

segurança em relação aos produtos tóxicos, em especial os cáusticos. 

Também se reforça a importância de garantir o tratamento inicial rápido e 

adequadamente, para conter os danos e evitar o desenvolvimento de sequelas mais 

graves que possam ameaçar a vida do paciente ou interferir no seu bem-estar. 
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RESUMO 

O PESLA faz parte das atividades de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX e tem 
como objetivo regulamentar as atividades esportivas, recreativas e de lazer da comunidade 
acadêmica da UNIOESTE. A população a ser beneficiada com o desenvolvimento do 
programa são todos os acadêmicos de graduação e pós-graduação, agentes universitários e 
docentes, totalizando 13.427 pessoas. Na organização do PESLA existe um coordenador 
geral e coordenadores locais dos campi, Reitoria e HUOP para o desenvolvimento das 
atividades do programa. São várias as atividades de esporte e lazer desenvolvidas ou com 
participação da UNIOESTE no PESLA, destacando as seguintes: Campeonato Interno de 
Futebol Suiço,  Jogos Universitários da UNIOESTE, Copa UNIOESTE de Futebol Suiço 
Intercursos, Jogos Universitários do Paraná, Olimpíadas Universitárias Brasileiras, Jogos 
Internos dos Servidores da UNIOESTE, Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais 
do Paraná, dentre outras atividades esportivas e de lazer. Espera-se que a efetivação do 
Programa de Esporte e Lazer da UNIOESTE seja uma ferramenta importante para fomentar 
o esporte e lazer na instituição e, desta forma, contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida e promoção da saúde dos servidores e alunos. 

Palavras-chave: Esporte; Lazer; Promoção da Saúde. 
 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, o lazer vem sendo um elemento fundamental para a promoção 

da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas, pois através do lazer as 

pessoas desfrutam de momentos agradáveis que lhe proporcionam o bem-estar. 

Dumazedier (2001) afirma que lazer é um conjunto de ocupações ás quais o 
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indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja divertir-se, 

recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação 

desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora 

após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. 

 Neste sentido, a prática regular de atividade física vem sendo uma opção de 

lazer das pessoas que estão procurando de forma mais efetiva por parques públicos, 

praças, academias, centros esportivos e em programas de extensão universitária. 

 A prática regular de atividade física vem sendo reconhecida e valorizada pela 

comunidade científica em estudos que comprovam a sua importância e os benefícios 

na vida das pessoas. Neste contexto, são várias as recomendações que incentivam 

a prática de atividade física como estímulo para um “estilo de vida ativo” ao longo da 

vida. Estilo de vida representa o conjunto de ações cotidianas que reflete as atitudes 

e valores das pessoas. Estilo de vida ativo refere-se ao comportamento do indivíduo, 

em que a prática da atividade física é fundamental para o bem-estar (NAHAS, 2003). 

O Posicionamento Oficial do Colégio Americano de Medicina Esportiva 

ressalta que a aptidão física deve ser desenvolvida nos indivíduos como primeiro 

objetivo de incentivo à adoção de um estilo de vida apropriado com prática de 

exercícios por toda a vida, com intuito de desenvolver e manter condicionamento 

físico suficiente para melhoria da capacidade funcional e da saúde. 

Vasques et al. (2007) destacam que níveis adequados de aptidão física 

associam-se inversamente a fatores de riscos cardiovasculares e metabólicos. 

Reforçando esta afirmação, Matsudo et al. (2003) afirmam que os benefícios de uma 

boa aptidão física proporcionarão melhor controle da pressão arterial; aumento da 

sensibilidade à insulina; melhor funcionamento das articulações, do perfil lipídico, da 

força muscular e melhor densidade óssea. Além disso, aumento da força, 

velocidade, agilidade, flexibilidade e mesmo melhoria da potência aeróbica e 

anaeróbica.  

 A prática da atividade física aliada ao componente alimentação é considerada 

uma ferramenta fundamental para a manutenção do peso corporal e combate à 

obesidade. Segundo Farias Júnior e Silva (2008), o sobrepeso/obesidade tem sido 

associado à presença de fatores de risco para doença arterial coronariana, de 

doenças cardiovasculares e mortalidade precoce na fase adulta da vida. A redução 

da atividade física de rotina e o aumento de atividades sedentárias têm papel 

importante na etiologia da obesidade (BOUCHARD, 2003). 



Além dos benefícios fisiológicos e biológicos da prática de atividade física, 

Matsudo et al. (2003) e Farias Júnior e Silva (2008) destacam a sua importância nos 

aspectos psicossociais, dentre eles controle da ansiedade e depressão, redução do 

estresse, elevação da auto-estima, melhoria da auto-imagem, promoção da 

integração e socialização entre as pessoas. 

No contexto da prática de atividade física, o esporte poderá ser considerado 

uma ferramenta efetiva para a aquisição dos benefícios desta prática. O esporte 

transformou-se em um dos maiores fenômenos sociais da atualidade e, através das 

suas diferentes vertentes e intencionalidade, estabelece relações com as demais 

instituições da sociedade moderna como: as econômicas, familiares, políticas, 

religiosas e educacionais (CARRAVETTA, 1997). 

Valores como socialização, responsabilidade, cooperação, respeito, liderança, 

personalidade, persistência e vida saudável - dependendo dos processos e 

procedimentos empregados nas sessões ministradas –, podem ser alcançados por 

meio da prática esportiva, fazendo-se do esporte um importante elemento 

humanizador de preparação de jovens e crianças para a vida em sociedade 

(LETTNIN, 2005). 

Neste contexto, De Rose Jr. (2002) ressaltou que o esporte vem ocupando 

espaços cada vez maiores na vida das pessoas. A influência dos eventos esportivos 

divulgados com grande freqüência pelos meios de comunicação, a identificação com 

ídolos, a pressão dos pais e dos amigos e a esperança de obter sucesso e status 

fazem com que um número crescente de crianças inicie sua prática cada vez mais 

cedo. 

A prática desportiva e a participação em competições, freqüentemente são 

incentivadas sob a ótica de contribuírem para diversos benefícios relacionados ao 

desenvolvimento do ser humano. Entre os quais se destacam a melhoria da aptidão 

física relacionada à saúde, o desenvolvimento das capacidades físicas fundamentais 

para formação de futuros atletas, e muitos outros benefícios, no aspecto físico e 

ainda no que diz respeito aos aspectos sociais e psicológicos, observam-se como 

pontos positivos, a socialização, cooperação, melhoria da auto-estima e disciplina. 

Desta forma, justifica-se a necessidade de efetivação de um Programa de 

Esporte e Lazer na UNIOESTE com o sentido de promover a prática esportiva e de 

lazer e que esta possa auxiliar na promoção da saúde e melhoria da qualidade de 

vida dos servidores e acadêmicos da instituição. 



Desta forma, foi aprovado o Programa de Esportes e Lazer (PESLA) da 

UNIOESTE. O PESLA faz parte das atividades de Extensão da Pró-Reitoria de 

Extensão - PROEX e tem como objetivo regulamentar as atividades esportivas, 

recreativas e de lazer da comunidade acadêmica da UNIOESTE. Os objetivos 

específicos do programa são: 

I. Promover e divulgar uma política permanente de esportes e lazer na 

UNIOESTE; 

II. Criar mecanismos de incentivo à prática esportiva entre as comunidades 

acadêmica e externa; 

III. Planejar, elaborar e executar projetos de atividades esportivas, recreativas e 

de lazer interuniversitárias e com as comunidades acadêmica e externa; 

IV. Avaliar a viabilidade de projetos de atividades esportivas, recreativas e de 

lazer na UNIOESTE; 

V. Dar suporte à elaboração de atividades esportivas, recreativas e de lazer na 

UNIOESTE;  

VI. Disponibilizar e coordenar a utilização do espaço físico e de materiais 

esportivos para a realização das atividades esportivas e de lazer na 

UNIOESTE; 

VII. Orientar as atividades esportivas e de lazer das comunidades acadêmica e 

externa; 

VIII. Estimular e apoiar as unidades da UNIOESTE na realização de projetos de 

atividades esportivas e de lazer; 

IX. Promover a integração e o intercâmbio com órgãos públicos e privados na 

realização de projetos de atividades esportivas, recreativas e de lazer.  

 

MÉTODOS 

O Programa de Esporte e Lazer – PESLA têm como público alvo servidores 

(agentes universitários e docentes) e alunos (graduação e pós-graduação) da 

UNIOESTE. A população a ser beneficiada com o desenvolvimento do programa são 

todos os acadêmicos de graduação e pós-graduação, agentes universitários e 

docentes, totalizando 13.427 pessoas. Segundo dados do Grupo de Planejamento e 

Controle da UNIOESTE no ano de 2011 são 9.373 alunos de graduação, 1.626 

alunos de pós-graduação (lato sensu e strictu sensu), 1.228 agentes universitários e 

1.200 docentes. 



As ações do PESLA são realizadas nos seguintes locais: os cinco campi, 

Reitoria e Hospital Universitário do Oeste do Paraná da UNIOESTE. Também serão 

realizadas atividades nos locais determinados pelos órgãos promotores e 

organizadores dos eventos (JUP’s, JUB’s, JOSUEPAR). 

O PESLA realizará suas ações de forma institucional ou com parcerias e 

apoios de órgãos, como: Governo do Estado do Paraná; Secretaria de Esportes do 

Paraná; Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Prefeituras 

Municipais; Comitê Olímpico Brasileiro – COB, dentre outros. 

Na estrutura organizacional do PESLA existe o coordenador geral, devendo 

este ser um servidor da instituição indicado pelo pró-reitor de Extensão e nomeado 

pelo reitor. O coordenador do PESLA deverá ser um profissional de Educação 

Física. Para auxiliar o coordenador-geral do PESLA, os campi, a Reitoria e o HUOP 

devem disponibilizar um servidor graduado (licenciado ou bacharel) em Educação 

Física, preferencialmente, para executar as ações. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Dentre as atividades de extensão que foram realizadas no ano de 2011, 

destacamos: o Campeonato Interno de Futebol Suiço que atingiu 120 servidores dos 

cinco campi da UNIOESTE; a Copa UNIOESTE de Futebol Suiço Intercursos que 

teve a participação de aproximadamente 500 acadêmicos dos campi de Marechal 

Cândido Rondon, Toledo e Francisco Beltrão; JOSUEPAR - Jogos dos Servidores 

das Universidades Estaduais do Paraná, em que a UNIOESTE foi representada por 

60 servidores. 

Além das atividades permanentes apresentadas anteriormente, existem 

outras atividades do PESLA que podem ser desenvolvidas de acordo com a 

necessidade e oportunidade. 

 

CONCLUSÕES 

Como programa permanente, espera-se que a efetivação do Programa de 

Esporte e Lazer da UNIOESTE seja uma ferramenta importante para fomentar o 

esporte e lazer na instituição e, desta forma, contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida e promoção da saúde dos servidores e alunos. 

Como pontos específicos, podemos citar como resultados esperados: 

 Promover a prática esportiva e o lazer na Universidade; 



 Promover a melhoria dos aspectos físicos, motores, intelectuais, cognitivos, 

afetivos e sociais dos servidores e alunos da UNIOESTE através do esporte 

e lazer;  

 Otimizar os espaços esportivos e de lazer na Universidade; 

 Promover maior socialização entre servidores e alunos; 

 Representar a UNIOESTE nas competições esportivas estaduais e nacionais; 

 Contribuir de forma significativa na promoção da saúde e melhoria da 

qualidade de vida dos servidores e alunos da UNIOESTE, através do esporte 

e do lazer. 
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RESUMO 
A visão holística do homem supera a psicossomática, sintetiza e unifica maior 
diversidade de níveis energéticos, escalonando-os pela sua importância 
hierárquica, no desencadear de patologias. No Brasil a Lei N° 8.080, e a 
portaria MS/GM n° 971, 2006, aprova a PNPIC (Política Nacional de Práticas 
Integrativas e complementares) no SUS. Apesar de ter atingido grande avanço 
tecnológico, a medicina moderna ainda possui limitações significativas, seja na 
sua capacidade de descrever fenômenos sociopsicobiologicos envolvidos na 
saúde ou na doença, seja nas suas propostas terapêuticas. Isso tem se 
refletido numa crescente insatisfação dos pacientes, que apelam para técnicas 
ou tratamentos alternativos. Atuando neste sentido, foi desenvolvido o 
Programa de Extensão “Re-Vivendo a saúde – Os Benefícios da Naturopatia” 
alterado para Programa de Extensão conforme a Resolução 065/2009 – CEPE. 
O programa justifica-se por atender a legislação Federal através de ações 
preventivas e que minimizam o sofrimento humano.  
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. Realiza acompanhamento e recomendação terapêutica utilizando 
as terapias florais, acupuntura, psicoterapia, consulta de enfermagem, Pilates, 
caminhada, meditação e acompanhamento nutricional, através de profissionais 
colaboradores nas áreas específicas. O usuário é cadastrado a partir de um 
questionário que consiste em identificar a sua queixa principal, podendo assim 
este ser encaminhado para as demais atividades vinculadas ao programa. Tais 
atividades são voltadas para a comunidade em geral, o atendimento é 
realizado no ambulatório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Campus de Cascavel. Espera-se com esse trabalho melhorar a qualidade de 
vida de servidores, acadêmicos e comunidade externa, possibilitando um viver 
mais prazeroso, pois as atividades desenvolvidas buscam manter corpo e 
mente saudáveis 
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RESUMO 

Estudos do American College of Sports Medicine –ACSM, comprovam que 

empresas que desenvolveram programas de promoção de atividades físicas 

obtiveram benefícios reduzindo o absenteísmo dos trabalhadores. O treinamento de 

resistência aparece como método mais efetivo para o desenvolvimento da força 

muscular e da aptidão física, incluído em um programa de atividade física reduzindo 

fatores de risco associado com problemas de saúde. O Método Pilates (MP) enfatiza 

a importância de se estabelecer um equilíbrio, de modo que os grupos musculares 

interajam, com força e flexibilidade. O objetivo do presente estudo é identificar o 

perfil dos indivíduos que procuraram o Projeto Pilates 

 

Palavras chave: Método Pilates, atividade física, fatores de risco em saúde. 

 

INTRODUÇÃO 

A inatividade física e um estilo de vida sedentário estão relacionados a fatores de 

risco para o desenvolvimento ou agravamento de certas condições médicas, tais 

como doença coronariana ou outras alterações cardiovasculares e metabólicas 

(MARON, 2000). O exercício, depois de superado o período inicial, é uma atividade 

usualmente agradável e que traz inúmeros benefícios ao praticante, que vão desde 

a melhora do perfil lipídico até a melhora da auto-estima (TOFLER, 1996). Existem 

fatores físicos e psicológicos que em situações de trabalho, são intervenientes na 



qualidade de vida das pessoas e que podem proporcionar condições favoráveis 

imprescindíveis ao melhor desempenho e produtividade (FERNANDES, 1996). 

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. Características treináveis de aptidão física 

podem ser também melhoradas com o treinamento de resistência, sendo: força 

muscular, potência, hipertrofia e resistência muscular.  

De acordo com ACSM (2009), o aumento na participação em atividades físicas 

envolvendo exercícios aeróbios, treinamento de resistência, flexibilidade, mostrou-se 

como responsável pela diminuição do risco de diversas doenças crônicas. O 

treinamento de resistência aparece como sendo o método mais efetivo para o 

desenvolvimento da força muscular e tem sido prescrita por muitas organizações de 

saúde para a melhora da saúde e da aptidão física (KEELER, 2001); manter e 

melhorar a perda de peso; melhorar a estabilidade dinâmica e preservar as 

capacidades funcionais; além de favorecer o bem-estar geral. Esses benefícios 

podem ser obtidos com segurança através de um programa individualidade de 

exercícios (ACSM, 2009). 

O ACSM ranqueou o Método Pilates (MP) 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.  

Para Camarão (2004), através da prática regular do Método Pilates é possível, 

independente da idade, a melhora na coordenação, equilíbrio, flexibilidade e 

qualidade de vida, com resultados oferecidos rapidamente. 

No dia 24 de Abril de 2009, foi desenvolvido o Projeto de Extensão “Re-Vivendo a 

saúde – Os Benefícios da Naturopatia” 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. Tem como objetivos implantar e desenvolver ações de saúde que auxiliem na 

manutenção e recuperação do bem-estar físico e mental do público-alvo. Realizar 

acompanhamento e recomendação terapêutica utilizando as terapias florais, 

acupuntura, psicoterapia, consulta de enfermagem, atividades físicas (pilates), 

meditação e acompanhamento nutricional, através de profissionais colaboradores da 



área. O atendimento é realizado no ambulatório da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, Campus de Cascavel, tanto para a comunidade interna como externa. 

OBJETIVO 

Identificar o perfil dos participantes do Projeto Pilates de acordo com os indicadores 

de antropometria, composição corporal e flexibilidade na atividade do Programa Re-

vivendo a Saúde - os Benefícios da Naturopatia da Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná, Campus Cascavel. 

 

METODOLOGIA 

Os testes de avaliação funcional foram realizados com voluntários que queriam 

incluir no seu cotidiano atividades físicos. Tecnicamente os protocolos de avaliação 

foram não invasivos em indivíduos que não utilizavam medicação que interferissem 

nas respostas fisiológicas aos testes, após uma noite de sono regular e tranquila. 

Investigou-se a existência de patologias que impedissem a prática do MP, através 

do preenchimento do PAR Q (Questionário de Prontidão para a Atividade Física), 

pelos participantes do projeto.  

Pela relevância social optou-se que 100% dos participantes, assinassem o termo de 

consentimento livre e esclarecido respeitando-se a dignidade e autonomia dos 

cidadãos, conforme resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

No protocolo de avaliação física foi realizada a avaliação da massa corporal total 

(MCT) e da estatura (E) de acordo com os procedimentos descritos por Gordon et al. 

(1989). Foram considerada as medidas de circunferências bilaterais do corpo todo 

de acordo com técnicas convencionais, descritas por Callaway et al. (1988). Através 

da equação: IMC=MCT/E2 calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC),  

A composição corporal foi obtida pela técnica de mensuração das espessuras de 

dobras cutâneas, aferidas na região peitoral, abdominal, coxa, subescapular, 

triciptal, biciptal, axilar média, suprailíaca e panturrilha média, com adipômetro 

calibrado, da marca Lange, conforme técnicas descritas por Heyward e Stolarczyk 

(2000). Após as medidas antropométricas e dobras cutâneas, calculou-se a 

densidade corporal (JACKSON; POLLOCK; WARD, 1980) convertido em percentual 

de gordura pela fórmula de Siri (1961). 

Para o indicador de flexibilidade foi utilizado o teste do 3º dedo-solo em que o 

individuo realiza a flexão anterior do tronco com o objetivo de alcançar o chão, não 



sendo permitida a flexão dos joelhos. Mediu-se com fita métrica a distância da ponta 

do 3º dedo até o chão. 

Os exercícios ministrados serão sempre supervisionados por profissional de 

educação física, padronizados e planejados conforme descrição dos exercícios 

propostos pelo próprio criador do método; Joseph Pilates (APARÍCIO e PÉREZ, 

2005). 

 

 

Resultados Esperados 

O planejamento geral experimental proposto procurará identificar a melhora nos 

valores dos níveis de flexibilidade, a diminuição da gordura corporal, concomitante 

com o aumento da massa magra comparados com a avaliação inicial.  

 

RESULTADOS 

Procuraram o Projeto Pilates, no período de 16 de fevereiro a 29 de março do 

corrente ano, 34 pessoas, sendo 94% mulheres e 6% homens. As mulheres com 

média de idade de 45 anos, tendo a mais velha 65 anos e a mais nova 25. A média 

de idade dos homens foi de 38 anos, sendo todos os participantes voluntários.  

Das mulheres 53% eram moderadamente ativas, frequência regular de atividade 

física com menos de duas sessões por semana, e 47% eram sedentárias, não 

praticando nenhuma. Dos homens um era sedentário e outro moderadamente ativo. 

De acordo com a tabela de valores do IMC da Organização Mundial da Saúde, 47% 

das voluntárias obtiveram valores referentes à obesidade leve, 31% ao ideal, 10% à 

obesidade moderada, 6% ao baixo e 6% à obesidade severa. Dos homens, um 

obteve valor referente ao ideal e um à obesidade leve. 

No que diz respeito à relação cintura/quadril, circunferência abdominal dividida pela 

circunferência do quadril, que indica o risco de doença cardiovascular, entre as 

mulheres 41% estão no nível de risco moderado; 34% apresentavam risco alto, 16% 

risco baixo e 9% risco muito alto. Entre os homens um apresentou risco moderado e 

o outro risco baixo (Applied Body Composition Assessment, 1996). 

Nos resultados obtidos em relação ao percentual de gordura corporal os dois 

homens apresentaram um percentual considerado como excelente. Já entre as 

mulheres apenas 19% apresentaram um nível excelente, do restante 25% com nível 



bom, 19% na média, 13% abaixo da media, 12% ruim, 9% acima da media e 3% 

muito ruim (Pollock & Wilmore,1993). 

No quesito flexibilidade, entre as mulheres 28% tiveram como resultado 0 cm do 

chão, 22% de 6 à 10 cm, 16% de 1 à 5 cm, 16% 11 à 15 cm, 12% de 21 à 25 cm e 

6% de 16 à 20 cm. E os voluntários um entre 21 à 25 cm e o outro entre 6 à 10 cm. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados demonstraram que 47% das participantes obtiveram 

valores referentes à obesidade leve. Na relação cintura quadril 75% as mulheres 

possuem risco entre moderado à alto para doenças cardiovasculares. Com relação 

ao % de gordura encontramos que 72% das avaliadas estão no nível excelente e na 

média. Quanto à flexibilidade somente 28% conseguiram alcançar o chão. 

Portanto, a maioria dos voluntários necessita de uma melhora na flexibilidade, na 

redução de peso e nas medidas antropométricas e o Método Pilates visa melhorar 

estes índices através do fortalecimento muscular e alongamentos  
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PROJETO 21: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SOCIEDADE. 
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Área temática: Promoção à Saúde e Qualidade de Vida 

Modalidade de apresentação: Estande 

 

PALAVRA-CHAVE: Educação Ambiental, Saúde, Sociedade 

RESUMO 

O Projeto 21 - Educação Ambiental, Saúde e Sociedade, nos anos de 2002 a 
2004, desenvolveu-se junto às famílias residentes às margens do Rio 
Cascavel. No ano de 2005, alunos do curso de Enfermagem e professores que 
integravam o projeto, passaram a atuar junto às famílias que residem no bairro 
Nova Cidade e com a população ribeirinha do Jardim União. Em todas as 
etapas foram levantados dados sócio-econômicos, demográficos e dos 
impactos ambientais. Constantemente são analisadas as informações que 
constam nos cadastros das famílias e realizadas visitas domiciliares para a 
educação e promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade de vida. São 
desenvolvidas ações de educação ambiental quanto aos resíduos líquidos e 
sólidos, artrópodes e roedores, higiene dos alimentos e proteção ambiental. 
Objetivos: Desenvolver ações preventivas e educativas em saúde ambiental, 
proporcionando informações sanitárias, visando à qualidade de vida das 
famílias e a diminuição dos impactos ambientais. Levantar os dados sócio-
econômicos, demográficos e dos impactos ambientais junto às famílias; realizar 
visitas domiciliares para a educação e promoção da saúde, visando à melhoria 
da qualidade de vida das famílias, desenvolver educação ambiental quanto aos 
resíduos líquidos e sólidos, artrópodes e roedores, higiene dos alimentos e 
proteção ambiental. O Projeto com as idosas buscou proporcionar assistência à 
saúde, atividades educacionais, recreativas e de inclusão digital buscando a 
qualidade de vida e assim minimizando os fatores de risco que contribuem para 
o aparecimento de doenças nessa população. O projeto de Extensão Vigilância 
Ambiental, surge a partir do convite da Associação de Moradores do Bairro 
Jardim Santa Maria, voltado especificamente para a realidade das famílias que 
residem neste bairro. O Projeto Sustentabilidade Familiar: Relação de 
Harmonia e Qualidade de Vida, foi desenvolvido no bairro Jardim União, 
incentivou hortas nas casas, realizou oficinas e distribuiu receitas para o 
aprimoramento da culinária com os alimentos disponíveis nas hortas. As ações 
esperadas são de conscientização da importância do meio ambiente para o 



bem estar e manutenção da saúde das famílias. Através da educação para a 
saúde são realizadas orientações específicas para os problemas levantados, 
com vistas a proporcionar autonomia na busca de soluções e mudanças de 
atitude frente ao binômio saúde/doença. 
 
Sheila Karina Lüders Meza, colaboradora projeto. Tel.: 3220-3271/8403-6832. 
E-mail: sheia.meza@unioeste.br 
  



 

PROJETO FUTURO DO JUDÔ: 

INICIAÇÃO E ALTO NÍVEL ATRAVÉS DO ESPORTE SOCIAL 2011-2012 

 

Bianca Ferreira Ramos; Andrea Setsuko Fortuna Tomita; Anne Caroline. Duarte; 

Gabriela Simone Harnisch; Jorge Alan Glass; Antonio Josimar Silvério Sluzarczuk; 

Angela Schone; Michel Vasconcelos; Jean Carlo Arndt; Júlio Cesar Fernandes da 

Silveira; Lucinar Jupir Forner Flores. 

 

Área temática: 06 - Saúde (Esporte, Lazer e Saúde) 

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi apresentar o desenvolvimento do de extensão 

permanente Futuro do Judô: Iniciação e alto nível através do esporte social projeto 

no período de 2011-2012, no qual, oferece aulas de judô para crianças, 

adolescentes e jovens do município de Marechal C. Rondon, que estejam 

matriculados em instituições de ensino público do município. Também foram 

proporcionadas atividades de judô para deficientes visuais no ano de 2011. Além 

disto, foram realizadas avaliações antropométricas dos alunos/atletas. As avaliações 

seguiram protocolos estabelecidos na literatura para as variáveis antropométricas e 

de dobras cutâneas conforme faixa etária dos participantes que possuíam idade 

entre 12 e 16 anos. A média de massa corporal foi de 53,9 ± 12,9kg; a estatura do 

grupo foi de 1,61 ± 0,11m e o resultado do IMC foi de 20,8 ± 4 kg/m2. Já em relação 

ao percentual de gordura do grupo avaliado a média foi de 15 ± 8%. Estes 

resultados indicam que o grupo avaliado apresenta valores de % de gordura dentro 

da normalidade para jovens não atletas, em se tratando de atletas valores menores 

de % de gordura são importantes para auxílio no desempenho esportivo. 

 

Palavras-chaves: Judô, inclusão social, desempenho. 



INTRODUÇÃO 

 

O esporte cada vez mais está sendo visto como uma ferramenta de êxito no que 

se diz respeito à inclusão social e educacional da pessoa com deficiência. Dentre as 

atividades que contemplam a área da atividade física adaptada, o judô para 

deficientes visuais se faz presente em destaque nacional e internacional, pois 

proporciona às pessoas com deficiência socialização e consequentemente, a 

inclusão. LASSERE (1969) já evidenciava o Judô como 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. O judô pode proporcionar um sentido 

bem exato das coisas e da sua relatividade, uma seriedade e uma penetração de 

espírito acima da média, que forja o caráter e afirma a personalidade (ARPIN 1971; 

CBJ, 2012; DUNCAN, 1979; LASSERE, 1969; MIKOSKI, 2002; MONTEIRO, 1998; 

SHINOHARA, 2000; TAKESHITA, S/D; TEGNER, 1969; VIRGÍLIO, 1986; WHITE, 

1980). 

 

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; 



 Realizar avaliações antropométricas como controle e monitorização dos 

programas de treinamento; 

 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 2011/2012 foram indicados aproximadamente 100 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 150 participantes, (crianças, 

adolescentes e adultos através deste projeto), três vezes por semana, gerando um 

número de 1200 atendimentos médios mensalmente. 

 

Colaboradores e parcerias do projeto 

 

A cada ano são oferecidas vagas para acadêmicos atuarem como monitores 

deste projeto. Estas vagas são destinadas aos acadêmicos de Educação Física da 

UNIOESTE, tendo como pré-requisito alguma vivência nesta modalidade esportiva. 

O que possibilita a aprendizagem e vivência em uma área de atuação profissional 

promissora e a chance de auxílio através da tentativa de bolsas de extensão nos 

diversos editais lançados pela UNIOESTE. 



Anualmente são firmadas parcerias com as diversas entidades, tanto do setor 

público quanto do privado buscando aquisição de Kimonos e faixas, auxílio para a 

participação em competições, legalização da prática e promoções de faixas no Judô. 

Realizam-se constantemente módulos de avaliação do projeto e dos monitores, 

para verificação de eventuais falhas no decorrer do processo. 

No mês de junho de 2011, iniciamos uma sessão por semana de Judô para 

deficientes visuais, em parceria com o projeto de atividade física adaptada, 

coordenado pelo Prof. Dr. Douglas Borella, possibilitando mais uma forma de 

atendimento e experiência aos monitores/acadêmicos envolvidos no projeto. 

Chegamos ao número máximo de 3 alunos com deficiência visual ao longo do ano, 

acompanhados diretamente pela acadêmica Gabriela Harnish. 

 

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). 

 Realizamos um estudo com o objetivo de avaliar aspectos antropométricos de 

judocas da categoria de base do município de Marechal C. Rondon.  Foram 

avaliados neste estudo 10 judocas, do sexo masculino com no mínimo 3 anos de 

prática  na modalidade  e integrante da equipe  de base  municipal de Judô.  As 

avaliações seguiram os protocolos de Petroski (1999) para as variáveis 

antropométricas. O protocolo de dobras cutâneas de Slaughter et al., (1988) foi 

utilizado, pois os participantes tinham idade entre 12 e 16 anos.  

 Também realizamos o período de planejamento e contato com alunos com 

deficiência participantes de outras ações do Projeto UNIAMA, e no mês de abril  de 

2011, três (3) pessoas com deficiência visual, de ambos os gêneros, iniciaram a 

prática da modalidade judô juntamente com vinte e cinco (25) alunos de 8 a 12 anos 

de idade, participantes do Projeto Futuro do Judô. As aulas  acontecem no 

Complexo Esportivo da UNIOESTE (Campus de Marechal Candido Rondon), em um 

encontro semanal realizado nas  sextas feiras, por uma hora de atividades, 

conduzidas por até quatro (4) acadêmicas  do curso de Educação Física. 

 



RESULTADOS 

 

Este é o 13º ano da realização deste projeto e avaliando observamos algumas 

evidências de forma bastante clara como, por exemplo, a nossa contribuição a mais 

de 2.200 crianças e adolescentes que passaram por este projeto sempre 

enfatizando a disciplina e a educação como base da uma sociedade humana e justa. 

Possibilitamos a inclusão social dos participantes pondo em prática diversos 

aspectos da cidadania. Neste aspecto foram possibilitadas entregas de faixas e a 

participação em diversos outros eventos indistintamente de classe social, dando 

condições de participação idêntica entre alunos que provinham de entidades 

particulares e alunos do projeto. 

Possibilitamos também a vivência competitiva em diversos níveis desde 

competições locais e amistosas até competições nacionais. Em todos esses anos 

muitos atletas destaques surgiram. Destaca-se ainda que foi proporcionado a 

promoção oficial de faixas, sendo que muitos alcançaram altas graduações no Judô, 

inclusive a faixa preta. 

Anualmente acompanhamos mediante avaliação motora o desenvolvimento da 

capacidade física e funcional dos integrantes do projeto, visando a detecção e 

desenvolvimento de talentos esportivos nesta modalidade. 

Outra grande deste projeto é a oportunidade dada aos acadêmicos do Curso de 

Educação Física da UNIOESTE, que possuem afinidades ou desejam futuramente 

atuar como professores ou técnicos desta modalidade esportiva, oportunizando a 

vivência e a qualificação para atuar nesta área. 

Do estudo realizado no período, sobre aspectos antropométricos, os resultados 

são apresentados como média ± desvio padrão. A média de massa corporal foi de 

53,9 ± 12,9kg; a estatura do grupo foi de 1,61 ± 0,11m e o cálculo do IMC foi de 20,8 

± 4kg/m2 . Já em relação ao percentual de gordura do grupo avaliado a média foi de 

15 ± 8%. Observando os dados e comparando os valores das médias do percentual 

de gordura com os critérios de saúde estabelecidos pelo COOPER INSTITUTE FOR 

AEROBICS RESEARCH (1999), que estabelece para meninos desta faixa etária os 

valores de 10 a 25% de gordura corporal.  

 

 

 



Tabela 01- Resultados antropométricos da avaliação 2011-2012. 

 Massa 
corporal 

(kg) 

Estatura 

(metros) 

IMC 
(kg/m²) 

% gordura 
(%) 

Média 53,9 1,61 20,8 15 

Desvio-padrão 12,9 0,11 4 8 

 

Estes resultados indicam que o grupo avaliado apresenta valores de % de 

gordura dentro da normalidade para jovens não atletas, em se tratando de atletas 

valores menores de % de gordura são importantes para auxílio no desempenho 

esportivo. 

Da participação dos deficientes visuais (DVs), podemos destacar como resultado 

importante, a participação de um dos DVs em um torneio regional de judô para não 

deficientes, oportunizando valores de competição e inclusão junto a comunidade 

praticante desta modalidade. Lembramos que o Judô para DVs é um esporte 

paralímpico (conforme nova nomenclatura do Ministério do Esporte) e o Brasil possui 

ótimos resultados e histórico de participações. 

 

CONCLUSÃO 

 

Baseado no exposto observa-se que o Projeto Futuro do Judô: iniciação e alto 

nível através do esporte social têm buscado novas parcerias e estratégias para 

novas formas de atendimento, mas mantendo como foco o objetivo de propor 

aulas/treinos de judô gratuitamente, além das contribuições com a formação 

acadêmica e a oportunidade de aproximar a comunidade da universidade 

principalmente no que tange à inclusão social, oportunidades competitivas, 

acompanhamento de crescimento/desenvolvimento físico e formação educacional. 

 Esperamos assim continuar contribuindo com a nossa comunidade local e 

regional para que a mesma se torne cada vez mais igualitária ou pelo menos com 

menor desigualdade. 
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RESUMO 

De acordo com dados do Ministério da Saúde o número de adolescentes que 

contraem doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) 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 a anatomia dos sistemas reprodutores 

humanos. Para tanto, o Projeto Logos realiza nos Colégios de Cascavel 

(principalmente nos de periferia) 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: AIDS; 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 desenvolvemos 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 DST e gravidez indesejada, respectivamente. Para tal fim, 

desenvolvemos um programa de palestras orientando adolescentes em relação ao 

uso de métodos contraceptivos, DST e aparelhos reprodutores, bem como o intuito 

de promover a cidadania homossexual. 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. 

 

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 DSTs; 

* Promover a cidadania Homossexual; 



*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 DSTs, 

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. 

          Serão visitadas 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 pesadas campanhas realizadas pelo Ministério 

da Saúde, apresenta cada vez mais números de casos de AIDS, demais DSTs 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 hetero, homo ou 

biafetividade. 

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 obesidade define-se por uma doença crônica de desenvolvimento 

gradativo e seus efeitos podem ser contínuos.  A obesidade  infantil tornou-se uma 

epidemia global e uma das preocupações mais crescentes na atualidade. Neste 

sentido, este trabalho tem por objetivo avaliar o estado nutricional e analisar os 

hábitos alimentares de escolares do ensino fundamental de duas Escolas 

Municipais de Foz do Iguaçu-PR. Teve como métodos: para a obtenção do 

diagnóstico nutricional realizou-se o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 

sendo o seu resultado analisado através das curvas padronizadas (IMC x faixa 

etária) segundo a idade e sexo da criança (WHO, 2007) e para a avaliação dos 

hábitos alimentares dos escolares foi utilizado um formulário de inquérito nutricional 

utilizado pelo SISVAN. Como resultados observou-se que dos 376 escolares 

avaliados, 270 alunos apresentaram-se eutróficos e 106 escolares apresentaram o 

IMC fora do padrão eutrófico, sendo 6 com baixo IMC e 100 acima do peso. Valor 



este considerado alto e preocupante, medidas educativas estão sendo propostas 

para a orientação dos escolares com o IMC fora do padrão e seus familiares.  

Palavras-chave: Obesidade infantil; avaliação nutricional; hábitos alimentares. 
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INTRODUÇÃO 

A obesidade é definida como uma doença crônica que se desenvolve 

gradualmente podendo ter efeito continuo e acomete os indivíduos que apresentam 

gordura corporal acima dos valores aceitáveis, sendo resultante da ingestão 

excessiva de calorias superando o gasto energético do organismo (MELO et al., 

2009). Tem sido considerada uma epidemia global, sendo esta tida como um dos 

principais problemas de saúde publica na sociedade (MIRANDA et al., 2010).  

Uma das preocupações que vem crescendo na atualidade é a obesidade 

infantil, atingindo crianças de diversas idades, sexo, etnia e renda familiar. Crianças 

e adolescentes acima do peso podem apresentar fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares como o aumento da pressão arterial 

e varias complicações entre elas articulares, psicossociais e respiratórias antes 

mesmo de atingirem a idade adulta (RECH et al., 2007). 

As avaliações do estado nutricional de crianças escolares são de grande 

importância, tradicionalmente são executadas a partir da observação do peso, da 

estatura em relação à idade e ao sexo da criança. No Brasil, há vários registros 

recentes de estudos sobre a avaliação do estado nutricional de crianças em 

escolas, usando a antropometria como um indicador ou método direto, com atenção 

tanto para a desnutrição como para a obesidade (FARIAS et al., 2008).  

A promoção de uma alimentação saudável vem sendo  vista como eixo de 

ação para promover a saúde, assim, o ambiente escolar é considerado um espaço 

primordial desta ação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1996). Para tanto, faz-

se necessário a obtenção do diagnóstico atualizado da situação nutricional desta 

população, onde, está incluído neste contexto o Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional (SISVAN), sistema este responsável pela coleta, processamento e 

análise contínua dos dados, tornando possível tal diagnóstico (VENÂNCIO et al., 

2007). 



 

OBJETIVOS 

Avaliar o estado nutricional e analisar os hábitos alimentares de escolares de 

1ª a 4º série (anos) do ensino fundamental de Escolas Municipais de Foz do Iguaçu-

PR. 

 

 

MÉTODOS 

A avaliação do estado nutricional foi realizada no período de agosto de 2011 

a abril de 2012. Para a execução do projeto foram realizadas atividades semanais 

em duas Escolas Municipais,  “Arnaldo Isidoro de Lima” localizada no Bairro da Vila 

C e Ponte da Amizade localizada no Bairro do Jardim Jupira, ambas do município 

de Foz do Iguaçu-PR,  para avaliar o estado nutricional dos escolares das 1ª a 4ª 

séries (anos), nos períodos da manhã e da tarde. Foi distribuído aos escolares um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi assinado pelos pais 

ou responsáveis. Como medida de assegurar a fidelidade dos resultados, semanas 

ou alguns meses após a primeira avaliação, as crianças que apresentaram algum 

alteração nutricional foram reavaliadas, e o diagnostico definitivo foi estabelecido. 

Para a obtenção do diagnóstico nutricional foi realizado o cálculo do Índice de 

Massa Corporal (IMC), onde a altura e peso de cada escolar foram aferidos e foi 

calculado o IMC utilizando-se a seguinte fórmula: (IMC = Peso/Altura²), sendo este 

resultado analisado através das curvas padronizadas (IMC x faixa etária) segundo a 

idade e sexo da criança (WHO, 2007). Onde, de acordo com os valores obtidos, os 

escolares que estavam acima do escore +3 (> escore-z +3) foram classificados de 

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. 

Com relação à avaliação dos hábitos alimentares, os escolares foram 

entrevistados individualmente por um colaborador (acadêmico), através de um 

formulário de inquérito nutricional utilizado pelo SISVAN. Durante esta entrevista 



e/ou posteriormente, os alunos foram orientados a respeito de hábitos alimentares 

saudáveis. Os dados dos escolares obtidos através dos formulários, tem sido 

incluído na base de dados do SISVAN de Foz do Iguaçu-PR, em parceria com o 

SISVAN do município. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2011, foi realizada 

avaliação em 376 escolares, destes, 189 (50,27%) do sexo feminino  e 187 

(49,73%) do sexo masculino. 

Ao realizarmos o diagnóstico nutricional, obtivemos 270 (71,81%) alunos com  

IMC de padrão eutrófico, sendo 138 (51,11%) do sexo feminino e 132 (48,89%) do 

sexo masculino. Com relação aos alunos que apresentaram IMC fora do padrão 

eutrófico, 0 (0%) dos alunos apresentaram magreza acentuada, 6 (1,60%) 

apresentaram diagnóstico nutricional de baixo IMC (magreza), sendo 1 (16%) do 

sexo feminino e 5 (84%) do sexo masculino. Quanto aos escolares que estavam 

acima do peso ideal, 57 (15,16%) escolares apresentaram sobrepeso, sendo 29 

(50,90%) do sexo feminino e 28 (49,10%) do sexo masculino; 31 (8,24%) escolares 

apresentaram obesidade, sendo 16 (51,70%) do sexo feminino e 15 (48,30%) do 

sexo masculino; e, os escolares que apresentaram obesidade grave totalizaram 12 

(3,19%), destes 5 (41,50%) do sexo feminino e 7 (58,50%) do sexo masculino 

(conforme representação na tabela 1).  

 

Tabela 1: Relação entre Sexo/Diagnóstico Nutricional em 376 escolares do ensino 

fundamental da Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima e da Escola Municipal 

Ponte da Amizade, no ano de 2011. 

*Diagnóstico Nutriconal                      Sexo 
 

Total 

 F M  

Eutrófico 138 (51,11%) 132 (48,89%) 270 (71,81%) 

Magreza Acentuada 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Magreza 1 (16%) 5 (84%) 6 (1,60%) 

Sobrepeso 29 (50,90%) 28 (49,10%) 57 (15,16%) 

Obesidade 16 (51,70%) 15 (48,30%) 31 (8,24%) 

Obesidade Grave 5 (41,50%) 7 (58,50%) 12 (3,19%) 

Total 189 (50,27%) 187 (49,73%) 376 (100%) 

*Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do percentual entre parênteses. 

 



Desta forma de um total de 376 escolares avaliados, obteve-se 270 (71,81%) 

alunos que apresentaram o IMC Eutrófico e 106 (28,19%) alunos que apresentaram 

IMC fora do padrão eutrófico, sendo que 6 (1,60%) estavam abaixo do peso 

recomendado e 100 (26,59%) estavam acima do peso recomendado segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Tabela 2: Relação da reavaliação entre Sexo/Diagnóstico Nutricional em 93 

escolares do ensino fundamental da Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima e da 

Escola Municipal Ponte da Amizade, no ano de 2011. 

 

*Diagnóstico Nutriconal                             Sexo 
 

Total 

 F M  

Eutrófico 3 (60%) 2 (40%) 5 (5,40%) 

Magreza Acentuada 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Magreza 1 (16,70%) 5 (83,30%) 6 (6,50%) 

Sobrepeso 25 (52,10%) 23 (47,90%) 48 (51,70%) 

Obesidade 14 (56%) 11 (44%) 25 (26,70%) 

Obesidade Grave 4 (44,50%) 5 (55,50%) 9 (9,70%) 

Total 47 (50,55%) 46 (49,45%) 93 (100%) 

    *Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do percentual entre parênteses. 

 

Verificamos que dos 93 escolares reavaliados, apenas 5  escolares 

passaram a apresentar IMC eutrófico, passados alguns meses da primeira 

avaliação nutricional. Assim, os dados da reavaliação confirmaram os dados obtidos 

inicialmente. 

Hábitos Alimentares dos Escolares 

Ao analisar os hábitos alimentares dos escolares da Escola Municipal Ponte 

da Amizade observou-se que, os alimentos mais consumidos pelos alunos durante 

os últimos sete dias foram: o feijão; o leite ou iogurte; as frutas frescas ou salada de 

frutas; salada crua; refrigerantes; bolachas salgadas e salgadinhos de pacote; 

bolachas doce ou recheadas, doces, balas e chocolates. Já os alimentos que foram 

consumidos com menos freqüência pelos escolares foram: batata frita, batata de 

pacote e salgados fritos; Hambúrguer e embutidos; Legumes e Verduras Cozidos. 

Inserção dos Dados no SISVAN 

No período do mês de fevereiro ao mês de julho do ano de 2011 foram 

inseridos, pelos discentes, os dados de 742 escolares no SISVAN, sendo 438 da 

Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima” e 304 da Escola Municipal “Padre Luigi 



Salvucci”. 

 

CONCLUSÃO 

Dentre os 376 escolares avaliados, 100 (26,60%) estavam acima do peso, 

sendo que 43 (11,43%) foram diagnosticados entre obesidade e obesidade grave. 

Esse percentual de escolares com obesidade pode ser considerado alto e 

preocupante, e medidas educativas estão sendo promovidas a fim de contribuir com 

ações de caráter social, educativa e preventiva da saúde, visando contribuir para o 

estabelecimento de uma melhor qualidade de vida para a comunidade atendida. 
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Resumo 

O leite materno é o alimento ideal para recém-nascidos e tem importantes efeitos 

sobre a saúde da mãe e da criança, imprescindível pela necessidade psicológica do 

bebê de gerar um vínculo materno. Neste contexto, este projeto tem como objetivo 

dar seguimento às orientações referentes à amamentação. O projeto conta com uma 

equipe interdisciplinar: acadêmicos e profissionais de fisioterapia, medicina, 

enfermagem, nutricionista e membros da Comissão Iniciativa Hospital Amiga da 

Criança. A realização do projeto tem como finalidade aumentar o índice de 

aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida com complementação até dois 

anos; reduzir a morbi-mortalidade neonatal e infantil; prevenir complicações 

mamárias durante o período de lactação; orientar sobre as desvantagens do uso de 

bicos artificiais, mamadeiras e fórmulas infantis; aumentar o número de doadoras de 

leite humano e também fomentar pesquisas com os dados coletados para auxiliar na 



  

divulgação dos benefícios desse trabalho. Visando avaliar a eficácia da 

amamentação a equipe utiliza o sistema LATCH, atuando como um preditor da 

duração do aleitamento materno, bem como a experiência prévia da mãe.  

 

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, como a redução do risco de câncer de mama (TOMA 

e REA, 2008). 

As complicações mamárias podem reduzir o tempo do aleitamento materno 

exclusivo, que deve seguir até o sexto mês de vida da criança, estas podem ser 

evitadas pela utilização da técnica correta de amamentação (GIUGLIANI, 2004). 

A experiência prévia da mulher com aleitamento, também tem influência na 

duração do aleitamento materno exclusivo, mulheres primíparas tendem a manter o 

aleitamento por menos tempo, introduzindo outros alimentos mais precocemente 

(FALEIROS, TREZZA e CARANDINA, 2006). 

O sistema LATCH é uma ferramenta que avalia a eficácia da amamentação, 

atuando como um preditor da duração do aleitamento materno, observando cinco 

itens: L (latch) = a pega do bebê, A (audible swallow) = deglutição audível, T (type of 

nipple) = o tipo de mamilo da mãe, C (confort) = o bem estar das mamas e H (hold) = 

o apoio e conforto do bebê no colo da mãe. Cada item recebe uma pontuação de 

zero a três, que resulta em uma pontuação final, esta dá margem a interpretação de 

quanta atenção e orientação durante a amamentação aquela mãe necessita, em 

qual aspecto é necessária maior atenção e reflete as chances de manutenção do 

aleitamento materno exclusivo. Pontuações mais altas refletem maiores chances de 

prolongamento do aleitamento materno (RIORDAN, BIBB e MILLER et al, 2001). 

O objetivo do presente estudo foi analisar a influência da experiência materna 

sobre a técnica de amamentação avaliada pelo sistema LATCH. 

 

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. A coleta dos dados referentes a este trabalho foi realizada 

às segundas quartas e sextas, nos meses de junho a agosto do ano de 2011. Não 

foi realizada coleta de dados em finais de semana ou feriados.   

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 recém-

nascidos 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 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. Após a entrevista foi realizada observação de 

uma mamada e classificação pelo sistema LATCH, observando seus cinco itens. 

Para cada item foi dada uma pontuação de zero a três, resultando em uma 

pontuação final máxima de dez, que reflete a qualidade da técnica de amamentação, 

onde a pontuação alta (9-10) indica que a amamentação está sendo bem sucedida, 

necessitando mínimo auxilio e pontos mais baixos (4-5), indicam forte necessidade 

de assistência. 

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 313 puérperas 

com média de idade de 24,45 (±7,13 anos). Destas, 168 (53,67%) eram multíparas e 

145 (46,33%), primíparas. Das multíparas 6 (3,57%) nunca tinham amamentado e 

162 (96,43%) mães tinham experiência prévia com amamentação. 

Dentre as primíparas, 57 (39,30%) obtiveram dez pontos no escore final do 

LATCH, 36 (24,83%) tiveram nove pontos, 24 (16,55%) oito pontos, 14 (9,66%) sete 

pontos, 10 (6,90%) seis pontos, 1 (0,69%) cinco, 2 (1,38%) quatro e 1 (0,69%) três 

pontos. 

Das 6 multíparas que não tiveram experiência anterior com amamentação, 2 

(33,33%) tiveram dez pontos no LATCH, 3 (50%) nove pontos e 1 (16,67%) obteve 

três pontos no escore final. 

Entre as 162 (51,76%) puérperas que amamentaram anteriormente, 26 

(16,05%) amamentaram por um período de até cinco meses, 74 (45,68%) entre 6 e 

18 meses, 49 (30,25%) entre 19 e 48 meses e 13 (8,02%) amamentaram mais que 

48 meses. 

Das que amamentaram por um período de até cinco meses, 11 (42,31%) 

obtiveram dez pontos no sistema LATCH, 9 (34,61%) tiveram nove pontos, 3 

(11,54%) oito pontos, 1 (3,85%) sete pontos e 2 (7,69%) seis pontos. 

Dentre as mulheres que amamentaram entre seis e dezoito meses, 42 

(56,76%) tiveram pontuação dez no LATCH, 17 (22,97%) tiveram nove pontos, 7 

(9,46%) oito, 4 (5,41%), sete pontos, 3 (4,05%) seis pontos e 1 (1,35%) cinco pontos 

no escore final do sistema LATCH. 

Entre as mulheres que amamentaram de 19 a 48 meses, 35 (71,43%) tiveram 

dez pontos, 11 (22,45%) nove pontos, 1 (2,04%) sete pontos, 1 (2,04%) seis pontos 

e 1 (2,04%), cinco pontos.  

Para as puérperas que amamentaram mais de 48 meses, 7 (53,85%) tiveram 

dez pontos, 4 (30,77%) nove pontos e 2 (15,38%) oito pontos. 

 



  

Tabela 1 – Distribuição das puérperas em classes de pontuação no LATCH, de 

acordo com a experiência prévia 

PONTUAÇÃ

O NO 

LATCH 

SEM EXPERIÊNCIA ATÉ 5 

MESES  

6-18 

MESES 

19-48 

MESES 

MAIS DE 

48 

MESES 

 Primípara

s 

Multípara

s 

 

 n % n % n % n % n % n % 

9-10 93  64,1

4 

5  83,33 2

0 

76,9

2 

5

9 

79,7

3 

4

6 

93,8

8 

1

1 

84,6

2 

6-8 48  33,1

0 

- - 6  23,0

8 

1

4  

18,6

2 

2  4,08 2  15,3

8 

0-5 4  2,76 1  16,67 - - 1  1,35 1  2,04 - - 

Total 14

5 

 100 6 100 2

6 

100 7

4 

100 4

9 

100 1

3 

100 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 1, pode-se observar que 

das 136 mulheres com mais de cinco meses de experiência com amamentação, 116 

(85,29%) obtiveram pontuação nove ou dez no escore final do sistema LATCH. 

Entre as 26 puérperas que já haviam amamentado até cinco meses, 20 (76,92%) 

tiveram nove ou dez pontos no escore final. Dentre as 151 puérperas sem 

experiência prévia com amamentação, sejam elas primíparas ou multíparas, 

observa-se que 98 (64,90%) obtiveram pontuação de nove ou dez no LATCH. 

A experiência materna teve pouca influência sobre a pontuação do LATCH, 

estes resultados podem ser justificados, pois o HUOP faz parte da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança, cumprindo os dez passos para o sucesso do aleitamento 

materno, com orientações através de palestras e auxílio individual às mães durante 

o período de internação hospitalar. 

O uso da técnica correta de amamentação é um dos preditores da duração do 

aleitamento materno. Em seu estudo Weigert, Giugliani e França et al (2005) 

encontraram que a técnica de amamentação melhorou naquelas mães que 

mantiveram o aleitamento materno exclusivo nos primeiros trinta dias após o parto e 

piorou nas mulheres que não o mantiveram, indicando que a experiência tem 



  

influência positiva sobre a técnica de amamentação, corroborando com os dados 

encontrados no presente estudo. 

 

CONCLUSÃO 

  

 Assim sendo, conclui-se que as ações do projeto tem possibilitado quantificar 

aspectos relacionados às condições do aleitamento materno e a eficácia da 

mamada. Nos dados apresentados houve variação, porém discreta, relacionada à 

influência da experiência com aleitamento materno na técnica de amamentação 

avaliada pelo sistema LATCH, mas o mesmo mostrou-se uma ferramenta adequada 

e de fácil aplicabilidade por toda a equipe do projeto. 
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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 um 

projeto de extensão ligado a uma 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 serão apresentadas após a graduação. 

Recebendo, portanto uma formação mais humana.  

Palavras-chave: Enfermagem; Ostomia; Extensão Universitária. 

Introdução 

 As universidades públicas brasileiras são instituições criadas para atender às 

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). 

 Conforme a Constituição Brasileira (1988, p. 85), “as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. 

 A extensão 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). 

 Extensão segundo Loyola, Oliveira (2005, p. 430) “vem do latim Extensione, 

efeito de estender, ampliar-se, aumento; também significa importância, dimensão, 

tamanho”. 

 Caracterizada 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). 

 Esta, por si só, não tem consistência para constituir a universidade. A mesma 

apresenta-se mais como ensino, pesquisa e assistência. Sendo, portanto opcional a 

extensão. 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). 

 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”.  

 Partindo do conhecimento da importância e papel da extensão na 

universidade, este trabalho tem o objetivo relatar a experiência em um projeto de 

extensão ligado a uma universidade pública do interior do estado do Paraná. 

Materiais e Metodologia 

 Trata-se de um relato de experiência, do 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. No Núcleo dos Ostomizados do Oeste do Paraná, são atendidos 

ostomizados e incontinentes urinários de Cascavel e municípios pertencentes a 10ª 

Regional de Saúde de Cascavel. Os que residem fora dessa abrangência, são 

atendidos, orientados na Associação e encaminhados para suas cidades de origem. 

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, 2202) . 

Então os acadêmicos do curso de Enfermagem da Unioeste,  são inseridos 



preferencialmente a partir do terceiro ano de graduação, onde são aproximados da 

realidade vivenciada pelos ostomizados e incontinentes urinários, levando a 

vivenciar in loco a problemática que estas causam nos pacientes e seus familiares.  

 Temos 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.  

 Ao entrarmos em contato adquirirmos conhecimentos, o que nos leva também 

a necessidade da busca de informações para compreender a situação, ter 

embasamento para a realização do cuidado e as possíveis orientações; e ao 

acompanhamos a enfermeira estomaterapeuta no atendimento e realizando o 

cuidado vivenciamos toda a situação, conhecemos a história, realizamos exame 

físico, assistência, orientações e por fim as anotações de enfermagem. 

 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 acadêmicos, 

para esse acompanhamento; visto ser a graduação um período rápido de tempo e 

que nem tudo aprende-se na universidade, mas também nos acontecimentos 

diários; o que possibilitará após o término da graduação conhecimento para este tipo 

de assistência, pautado na importância que a atual experiência já nos possibilita.  

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 estudante. 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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Área temática: 06 - Saúde. Pôster. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Pós-Graduação em Enfermagem; Pesquisa em 

Administração de Enfermagem; Pesquisa em Educação de Enfermagem. 

 

RESUMO: Justificativa: O Programa de Residência em Enfermagem surgiu 
recentemente, iniciando suas atividades em setembro de 2011, portanto, grande 
parte da comunidade acadêmica e externa não o conhece efetivamente. Dessa 
forma, torna-se necessário difundir informações sobre o Programa, para que a 
comunidade conheça-o e compreenda as funções dos residentes de Enfermagem. 
Objetivo: Relatar o que é este Programa de Residência. Metodologia: Relato de 
experiência. Resultados esperados: Esclarecer a comunidade acadêmica e 
externa quanto a, no mínimo, alguns aspectos principais sobre as características do 
Programa. De acordo com a Resolução nº 052/2011 - CEPE, que aprova o 
Regulamento do Programa de Residência de Enfermagem, este Programa constitui 
modalidade de ensino de pós-graduação destinada a enfermeiros, caracterizada 
pela formação em serviço. 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 dos 
enfermeiros do HUOP. O curso tem duração de dois anos, totalizando 5760 horas 
sendo conferida ao final dele a titulação de especialista ao residente. Semanalmente 
são desenvolvidas 60 horas de atividades, sendo 20% teóricas e teórico-práticas e 
80% atividades práticas de treinamento em serviço. Os enfermeiros residentes 
trabalham em conjunto com as equipes da instituição, sob tutoria de docente efetivo 
vinculado à Residência de Enfermagem e que desenvolve em seu trabalho 
atividades relacionadas à especificidade da Especialidade, e sob supervisão do 
preceptor, o qual é enfermeiro profissional do serviço, que desempenha esta função 
de supervisão durante o desenvolvimento de suas atividades profissionais. Também 
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estão envolvidos os docentes, os quais desenvolvem atividades de ensino, 
coordenam e ministram as disciplinas. Diariamente os residentes desenvolvem 
atividades de assistência e gerenciamento e além destas atividades diárias 
desenvolvem também atividades de pesquisa e participam das comissões intra-
hospitalares, a fim de produzir conhecimento relacionado à prática da residência e 
envolver-se efetivamente com a instituição hospitalar e suas atividades (UNIOESTE, 
2011).  
Referência: UNIOESTE. Resolução nº 052/2011 - CEPE. Cascavel, 26 abr. 2011. 
Disponível em: <http://www.unioeste.br/prppg/downlo 
ad/arq_posgrad/2011/0522011_CEPE.pdf>. Acesso em 01 abr. 2012. 
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Área Temática 06: Saúde  

 

Comunicação Social. 

 

RESUMO: A leitura da rotulagem nutricional dos alimentos antes de seu consumo 

tem importância fundamental para a saúde das pessoas, pois é a maneira de obter 

acesso às informações dos alimentos, tendo conhecimento do que está sendo 

ingerido. Considerando que a região de Francisco Beltrão foi colonizada 

principalmente por italianos, analisar a rotulagem nutricional de salame é de grande 

relevância, uma vez que na região predomina a agricultura familiar, a qual é a 

principal atividade econômica. Assim, o objetivo do presente trabalho consistiu em 

analisar a rotulagem nutricional dos salames produzidos na região de Francisco 

Beltrão – PR, tendo em vista as marcas mais utilizadas. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Segurança Alimentar, Embutidos, Alimentação Saudável.  
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INTRODUÇÃO: A alimentação constitui um dos direitos básicos do ser humano e 

não envolve apenas o acesso ao alimento em si, mas inclui também o contexto em 

que este está inserido, ou seja, envolve os hábitos alimentares individuais e 

regionais.  

Segurança alimentar é definido como sendo a realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente à alimentação de qualidade, em quantidade e 

regularidade, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais 

(CONSEA, 2007).  

Possibilitar aos consumidores informações sobre os alimentos significa contribuir 

para escolhas alimentares mais saudáveis. Os aspectos da rotulagem nutricional 

obrigatória e a sua contribuição para a segurança alimentar é de bastante 

importância, tendo em vista que os rótulos dos alimentos estão inseridos no contexto 

das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional.  

A rotulagem nutricional são as informações contidas no rótulo a fim de informar ao 

consumidor sobre as propriedades nutricionais do alimento, uma vez que as 

informações nutricionais servem para prevenção e controle das doenças associadas 

à alimentação e nutrição (BRASIL, 2003a).  

A rotulagem nutricional deve conter obrigatoriamente o valor calórico, carboidratos, 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar em 

gramas (g) e o sódio em miligramas (mL) e o glúten. Referente a presença de 

glúten, este é tratado segundo a lei n° 10674 de 16 de maio de 2003, onde obriga 

que todos os produtos alimentícios comercializados, informem se contém ou não 

contém glúten, devido à medida de prevenção e controle da doença celíaca 

(BRASIL, 2003b). Na rotulagem nutricional, também deve conter a porção (g ou ml) 

e a medida caseira (colher, xícara, copo, fatias, entre outros), as quais servem para 

orientar o consumidor quanto a quantidade média do alimento que deve ser 

usualmente consumido por pessoas sadias (ANVISA, 2001). 

Considerando a importância da rotulagem nutricional obrigatória nos produtos 

alimentícios e por ser a agroindústria familiar a principal economia da região, o 

processamento de produtos cárneos, principalmente a produção de salame, 

tradicional produto cárneo fermentado, que teve sua fabricação iniciada no Brasil 

com a imigração italiana e considerando que a região de Francisco Beltrão foi 

colonizada principalmente por italianos, analisar a rotulagem nutricional do salame é 

de grande relevância.      

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar de acordo com a 

legislação em vigor, a rotulagem nutricional dos salames produzidos e 

comercializados na região de Francisco Beltrão – PR, tendo em vista as marcas 

mais vendidas.  

MÉTODOS 



Para a realização do estudo, foram analisados dez salames de dez marcas 

diferentes, comercializados nos supermercados da região central da cidade de 

Francisco Beltrão – PR. Foram analisadas as informações nutricionais obrigatórias, 

de acordo com a Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 

2003a) e a Lei nº 10.674 (BRASIL, 2003b) que especifica sobre a presença de 

glúten.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com a pela Tabela 1, com relação às informações nutricionais 

obrigatórias, todos os produtos avaliados estão de acordo com a legislação ao que 

se refere às calorias, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, 

fibra alimentar, sódio, a presença ou não de glúten. No entanto, considerando às 

“porções e medidas caseiras”, apenas um dos produtos (G), estava de acordo com a 

legislação, que estabelece que a porção recomendada seja de 50 g e a medida 

caseira, corresponda aproximadamente a 5 fatias. Duas amostras (D e F) 

apresentavam somente a porção recomendada, porém não constava a medida 

caseira; quatro dos produtos (A, H, I, J) apresentavam porção de 60g, destes, duas 

amostras (A E H) não apresentavam medida caseira; um produto (I) apresentava 

duas fatias para medida caseira e um (J) apresentava uma porção para medida 

caseira; apenas um produto (C) apresentava 40g para porção e não apresentava 

medida caseira e um dos produtos (B) apresentava 100 g para porção e não 

especificava o número de fatias para medida caseira; um dos produtos (E) 

apresentou 4 g como porção recomendada e 4 fatias para medida caseira. Quanto 

aos valores calóricos, a legislação regulamenta que deve apresentar “quantidade por 

porção” em kilocalorias (Kcal) e kilojoules (KJ), apenas um dos produtos (A) 

informou somente kilocalorias.  

 

 Porção
(g) 

Medida 
caseira 

V C 
Kcal/kj 

CHO Proteínas Gord. 
Totais 

Gord. 
Sat. 

Gord 
Tran. 

Fibra 
Alimentar 

Na Glúten 

    

 

        

A 60 X Kcal C C C C C C C C 

B 100 * C C C C C C C C C 

C 40 X C C C C C C C C C 

D 50 X C C C C C C C C C 

E 4 * C C C C C C C C C 

F 50 * C C C C C C C C C 

G 50 * C C C C C C C C C 

H 60 X C C C C C C C C C 



I 60 * C C C C C C C C C 

J 60 * C C C C C C C C C 

   Tabela 1: (C) Contém; (X) Não Contém; (*) Informou o valor errado.   

 

Mesmo não sendo obrigatória a declaração de cálcio, ferro e colesterol nos rótulos, 

apenas uma amostra (C) não apresentou os valores destes nutrientes.  De acordo 

com a literatura é importante incentivar as indústrias a manterem a declaração 

destes nutrientes, uma vez que estas informações são uteis aos profissionais de 

saúde e aos consumidores (FERREIRA e LANFER-MARQUEZ, 2007). 

 

CONCLUSÕES: A análise da rotulagem nutricional de salames, referentes a 

calorias, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra 

alimentar, sódio, a presença ou não de glúten está de acordo com a legislação. No 

entanto, 90% das amostras estão em desacordo com a legislação referente a porção 

e medida caseira. Desta forma, se faz necessário uma fiscalização mais efetiva, 

para que os fabricantes cumpram a legislação.  
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Área Temática: Área 06 - Saúde 

Comunicação Oral 

 

Tendo em vista que o esporte cada vez mais vem sendo uma ferramenta de êxito no 

que tange à inclusão social e educacional da pessoa com deficiência, o Projeto 

UNIAMA – Atividade Motora Adaptada na UNIOESTE oferece propostas de 

atividades físicas às pessoas com deficiência. Desse modo, o presente estudo tem 

como objetivo abordar acerca da relevância da atividade Tênis de Mesa junto às 

pessoas com deficiência, relatando experiências e expondo os benefícios 

alcançados aos participantes, no que diz respeito à qualidade de vida e incentivo ao 

esporte. As atividades são desenvolvidas no pavilhão de ginástica do Campus de 

Marechal Cândido Rondon, sendo os treinos realizados duas vezes por semana. Até 

o presente momento as atividades de Tênis de Mesa atendem um total de sete 

pessoas com idades variando entre 13 e 48 anos. Com essa iniciativa espera-se 

contribuir no que se refere ao incentivo ao esporte e qualidade de vida dessas 

pessoas. Entende-se ainda que este é um projeto com considerável relevância 
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sócio-educativa e tem a possibilidade de proporcionar atividades físicas para esta 

parcela da população, bem como oportunizar a formação e capacitação acadêmicas 

dos monitores envolvidos. 

Palavras-chave: Tênis de Mesa Paralímpico; Educação Física; Inclusão. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Utilizado como uma ferramenta de êxito no que diz respeito à inclusão social 

e educacional da pessoa com deficiência, no contexto atual temos o esporte, que 

tem sido cada vez melhor visto pela sociedade. 

A Atividade Física Adaptada (AFA)³, sob a perspectiva de inclusão, 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 corriqueiros, do cotidiano de atividades coletivas visando a 

integração e inclusão.   

Acredita-se que a área da Atividade Física Adaptada deve ser permeada pelo 

compromisso dos docentes universitários, dos profissionais ligados, dos estudantes 

universitários além das próprias pessoas com 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 (BORELLA, 2010).  

Neste sentido, o âmbito da 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).  

Ainda, nesse mesmo enfoque, Mauerberg-deCastro (2005) ressalta que a 

Atividade Física Adaptada é a área associada aos serviços que promovem saúde, 

estilo de vida ativo, reabilitam funções deficientes e facilitam a inclusão.  

Diante das possibilidades das pessoas com deficiência participarem de 

práticas diversificadas, o Projeto UNIAMA – Atividade Motora Adaptada na 

UNIOESTE, trata-se de uma iniciativa de extensão universitária desenvolvida pela 

UNIOESTE - Campus de Marechal Cândido Rondon/PR, em parceria com 



 

docente/coordenador e acadêmicos do curso de Educação Física, os quais 

desenvolvem propostas de atividades físicas para ás pessoas com deficiência. 

Para Vilani, Lima e Samulski (2002), através da aprendizagem do tênis de 

mesa permite-se desenvolver as três competências mais básicas: motoras, afetivas 

e cognitivas.  

Tratando-se da questão motora, a velocidade com que a bola percorre o 

campo de jogo no tênis de mesa oferece um estímulo para apuração dos sentidos 

de percepção demandando uma alta atenção em cada momento do jogo e uma 

grande concentração para permitir que todos estes mecanismos perceptivos e de 

atenção possam estar em um estado ótimo ao longo de todo jogo. 

Quanto a competência cognitiva, o atleta deve ser capaz de se controlar 

emocionalmente em momentos de tensão como, por exemplo, quando está em 

desvantagem atrás no placar e o adversário o provoca “fazendo cera” ou por meio 

de expressões faciais ou de gestos (comunicação não verbal) que podem alterar os 

processos cognitivos e desviar a atenção e desconcentrá-lo do jogo (VILANI, LIMA e 

SAMULSKI, 2003) 

Assim, Vilani (2011) acrescenta que neste ambiente, ele é estimulado a trocar 

de parceiros em uma mesma sessão ou entre sessões de treinamento de forma a 

oportunizar um a vivência de treinamento com diferentes estilos de jogo além deste 

aspecto acrescenta-se ainda a interação com todos os companheiros de jogo. 

Por sua vez, Woollard (1981) também reporta-nos o aspecto socializador do 

tênis de mesa, pois é um jogo essencialmente social em que as pessoas de todas as 

idades podem tomar parte, porém, as pessoas com menos habilidades extraem, 

provavelmente, maior prazer do jogo que os competidores oficiais.  

Além do aspecto da interação ressalta-se ainda expressão das disposições e 

temperamentos permitidos pelo tênis de mesa, que é um jogo que permite a 

expressão das disposições e do temperamento individual, residindo nesse fato 

grande parte do seu inesgotável fascínio e encanto. Nele se revelam o jogador do 

ataque constante e o da defesa sistemática, o excêntrico e o topa-a-tudo assim 

como as inúmeras variantes de tipo e estilo de jogo que correspondem às diferentes 

características humanas (WOOLLARD, 1981).  

Outro benefício proporcionado pela pratica desta modalidade esportiva, 

apontada por Vilani (2011) podem também ser observados benefícios em relação à 

saúde afirmando assim que como qualquer outra atividade esportiva, um 



 

treinamento sistematizado do Tênis de Mesa, implica dentre outros aspectos de 

ordem social, em um grande benefício para os aspectos funcionais do ser humano 

de ordem das questões inerentes ao desenvolvimento motor e à saúde.  

Considerando os benefícios das atividades físicas em seus aspectos motor, 

social e cognitivo, o projeto oferece como umas de suas propostas o Tênis de Mesa 

Paralímpico, um dos mais tradicionais esportes na área com disputas desde a 

primeira edição dos Jogos Paralímpicos (COMITÊ PARAOLÍMPICO BRASILEIRO, 

1995). 

OBJETIVO 

 

Conhecendo a carência de ações e projetos visando atividades físicas 

voltadas a esta parcela da população bem como sua relevância de modo geral, o 

Projeto UNIAMA oferece como proposta de atividade física junto às pessoas com 

deficiência que é o Tênis de Mesa Paralímpico. 

Desse modo, o presente estudo tem como objetivo abordar acerca da 

relevância da atividade Tênis de Mesa junto às pessoas com deficiência por meio de 

um relato das ações e características desenvolvidas pelo Projeto UNIAMA no 

município de Marechal Cândido Rondon, bem como expor os benefícios que estes 

podem proporcionar no que diz respeito à qualidade de vida e incentivo ao esporte. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

As atividades de Tênis de Mesa são desenvolvidas no pavilhão de ginástica 

da própria universidade devido à estrutura adequada, ventilação, disponibilidade de 

material, bem como o fácil acesso dos participantes. 

Visando não apenas a contribuição na qualidade de vida, mas também o 

incentivo e rendimento no esporte – ressaltando que o esporte é Paralímpico - os 

treinos acontecem em dias e períodos da semana variados de modo a favorecer e 

possibilitar que todos os interessados, apesar de seus compromissos e afazeres 

possam vir a participar das atividades. Desta forma, os treinos, desenvolvem-se do 

seguinte modo: Segundas – feiras: no período vespertino, das 15:30 ás 16:30 horas 

e nas quintas - feiras: período matutino, das 10:40 às 11:30 horas.  



 

Até o presente momento as atividades de Tênis de Mesa atendem um total de 

sete pessoas com idades oscilando, entre 13 e 48 anos, sendo: seis pessoas 

cadeirantes e uma pessoa com amputação de um dos membros superiores.  

Cabe ainda ressaltar, que os treinos são planejados no decorrer da semana 

juntamente com o professor visando atender as dificuldades individuais e desta 

forma possibilitar um aprendizado mais efetivo. Cabe ressaltar que são conduzidos 

por acadêmicos do curso de Educação Física da Unioeste juntamente com o 

professor coordenador do Projeto. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Considerando os benefícios que as práticas esportivas podem proporcionar 

aos seus praticantes, com essa iniciativa, espera-se conseguir contribuição no que 

se refere ao incentivo ao esporte para esta parcela da população, bem com, auxiliar 

na qualidade de vida dessas pessoas, ressalvando que o esporte quando praticado 

corretamente, também é um meio de proporcionar melhora na qualidade de vida de 

seus praticantes. 

Espera-se assim, possibilitar avanços na mobilidade, coordenação motora, 

percepção e tática de jogo, raciocínio lógico, esforço e superação, além do incentivo 

à iniciação ao esporte e a busca por participação em competições oficiais e de alto 

nível. 

 

CONCLUSÕES 

Entende-se que um projeto com tamanha relevância sócio-educativa, pode 

oportunizar possui a possibilidade de proporcionar atividades físicas para esta 

parcela da população, e desta forma auxiliar nos aspectos: físicos, bem como os 

emocionais, uma vez que o jogador necessita atuar de forma integral no jogo e nos 

treinos para obter êxitos. 

Engajado a isto, acredita-se que as propostas do Projeto UNIAMA assim 

como aos atletas, vêm a favorecer também aos acadêmicos envolvidos, pois está 

ancorado na perspectiva de inclusão social, proporcionando-lhes experiências para 

que futuramente possam vir a atuar na área com o embasamento teórico, 

capacidade e responsabilidade necessária para exercer um bom trabalho 



 

profissional de forma autônoma, significativa e coerente com as necessidades 

sociais. 

Ainda, neste ínterim, concebe-se às Instituições de Ensino Superior, 

oportunizar condições para criação, construção, transferência e aplicação de 

conhecimentos, visando não apenas a formação e capacitação do ser humano, 

regido sob os princípios éticos, morais, culturais e de cidadania, como também 

fomentar o avanço da educação e esporte em todas suas esferas. 
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Resumo: A maioria da população recorre à medicina ocidental e ainda ao uso 

de medicamentos como primeira opção para resolver seus desequilíbrios 

físicos e emocionais. Paralelamente a esta medicina, coexistem em nosso meio 

outros métodos de cuidados relacionados à saúde, práticas conhecidas como 

integrativas, complementares e alternativas. Neste sentido, o Programa Re-

Vivendo a Saúde – Os benefícios da Naturopatia, prioriza a orientação e o 

acompanhamento com base na medicina oriental, oferecendo atendimento e 

recomendações no uso de Florais e Acupuntura. O objetivo é caracterizar a 

clientela, suas queixas e a terapia utilizada. Concluiu-se que na atenção aos 

usuários a acupuntura é o tratamento mais procurado, entretanto ambas as 

terapias apresentam resultados positivos para corrigir desequilíbrios crônicos e 

agudos observados nos usuários, verificando-se alivio ou desaparecimento dos 

desconfortos. 

 

Palavras Chaves: Acupuntura, Naturopatia, Terapia Floral  

 

Introdução 

Na recuperação da saúde, a maioria da população recorre à medicina ocidental 

e ao uso de medicamentos alopáticos como primeira opção terapêutica. 

Paralelamente a esta medicina, coexistem em nosso meio, outros métodos de 

cuidados relacionados à saúde, práticas conhecidas como Práticas integrativas 

e complementares, e a Naturopatia. A acupuntura apesar de pouco divulgada e 

utilizada nos países ocidentais, no oriente os primeiros documentos foram 



encontrados na China há aproximadamente 4.500 anos. (AUTTEROCHE, 

1992) (WEN, 2004). O diagnóstico ao contrario do que ocorre na medicina 

ocidental não é centrado na doença/doente, mas no desequilíbrio energético, e 

tem por base principalmente as teorias do yin/yang e a teoria dos 5 elementos. 

O Yan representa aspectos caracterizados por atividades como: calor, 

movimento, claridade, força, expansão, explosão, positivo, alto, o sol e o 

homem. O Yin é caracterizado por atividades como: frio, repouso, escuridão, 

retração, impulsão, negativo, baixo, a terra e a mulher (MACIOCIA, 2000). 

A teoria dos Cinco Elementos ou Movimentos é descrito por Yamamura (2003) 

segundo os fenômenos naturais e os vários aspectos que compõem a 

Natureza, gerando e dominando uns aos outros. No critério geração: o 

Elemento Agua gera a Madeira, a Madeira gera o Fogo, o Fogo gera a Terra, a 

Terra gera o Metal, que gera o Elemento Água. e da dominância o Elemento 

Água domina o fogo que domina o Metal que domina a Madeira que domina a 

Terra e este finalmente domina o Elemento Água completando o ciclo.  

 

No Brasil, a Acupuntura foi introduzida há cerca de 40 anos. Em1988, 

por meio da Resolução Nº 5/88, da Comissão Interministerial de 

Planejamento e Coordenação (Ciplan), teve as suas normas fixadas 

para o atendimento nos serviços públicos de saúde                                                                                                                                                                                                      

[...] Em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela Sistema de 

Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) a consulta médica em 

Acupuntura (código 0701234), o que permitiu acompanhar a evolução 

das consultas por região e em todo País. (Ministério da Saúde, 2006, 

p.15). 

O pioneiro das essências florais como é conhecido e utilizado na atualidade foi 

o medico salubrista, Dr Edward Bach (1886 - 1936). A sincronicidade entre o 

seu trabalho e a sua vida foi perfeita. Depois de sua morte poucas pesquisas 

foram realizadas a respeito das essências florais (BACH, 2004).  

No Brasil a Lei N° 8.080, e a portaria MS/GM n° 971, 2006, aprova a PNPIC 

(Política Nacional de Práticas Integrativas e complementares) no SUS.  

Atuando neste sentido, foi desenvolvido o Projeto de Extensão “Re-Vivendo a 

saúde – Os Benefícios da Naturopatia” com início no dia 24 de Abril de 2009. 

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. Realizar acompanhamento e recomendação terapêutica utilizando 

as terapias florais, acupuntura, psicoterapia, consulta de enfermagem, 

atividades físicas (Pilates/caminhada), meditação e acompanhamento 

nutricional, através de profissionais colaboradores da área. Tais atividades são 

voltadas para a comunidade acadêmica e comunidade externa, o atendimento 

é realizado no ambulatório da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

Campus de Cascavel. 

 

Objetivos  

Apresentar a caracterização dos usuários, as principais queixas relatadas e as 

terapias utilizadas pelos clientes do Programa Re-Vivendo a Saúde – Os 

Benefícios da Naturopatia, no ano de 2011.  

 

Métodos 

Os dados deste estudo foram coletados no ambulatório do Programa e são 

referentes ao ano de 2011. 

Levantamento deu-se com fonte primária de dados, coletados pelos 

profissionais, através do contato direto com a clientela por meio de 

questionário, o qual consiste em cadastrar o paciente e identificar a sua queixa 

principal, podendo assim este ser encaminhado para as demais atividades 

vinculadas ao programa. A comunidade atendida pelo programa é a 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 

qualiquantitativamente. 

Com relação á caracterização e ao número de usuários atendidos em 2011 

identificamos que 47,91% da comunidade externa recorreram ao tratamento de 

acupuntura, 27,08% optaram pelo floral, e ainda 25% usaram os dois 

tratamentos concomitantemente. Tratando-se dos servidores, se observou que 

43,63% utilizou acupuntura, 20% terapia floral e 36,36% ambas as terapias. 



Quanto aos discentes, 41,66% foi cliente da acupuntura, 29,16% optaram pelo 

uso de florais e 29,16% com as duas especialidades.  

Diante dos resultados, conclui-se que para os três perfis a acupuntura é o 

tratamento mais utilizado. Observa-se ainda que 54,85% dos atendimentos 

foram destinados á comunidade externa. 

A seguir estaremos analisando as principais queixas referidas pelos usuários 

do ambulatório. 

  

Tabela 1 – Queixas principais apresentadas pelos usuários de 

Acupuntura. 

Queixa Principal 
Comunidade 

externa 
Servidores Discentes TOTAL 

Dor muscular 9 7 4 20 

Hipertensão 
(HA) 

16 4 0 20 

Diabetes 
Mellitus (DM) 

11 2 0 13 

Ansiedade 4 7 3 14 

Cefaleia 6 4 3 13 

Fonte: Dados coletados no ambulatório do programa 

 

A Tabela 1 refere-se às queixas principais dos usuários de acupuntura. Pode-se 

observar que 50% dos problemas encontrados são dores musculares e 

hipertensão arterial (HÁ) acometendo principalmente a comunidade externa. 

Já 16,25% relacionam-se com Diabetes Mellitus (DM), 17,5% à ansiedade e 

16,25% à cefaleia.  

Neste sentido, a acupuntura pode ser usada como único recurso para as 

alterações musculoesqueléticas, devido ao seu efeito de hipoalgesia (SOUZA, 

2011 apud LUNA, 2002; XIE; PREAST, 2007). 

 

Tabela 2- Queixas principais apresentadas pelos usuários dos Florais. 

Queixa Principal 
Comunidade 

externa 
Servidores Discentes TOTAL 

Ansiedade 12 4 3 19 

Desequilíbrio 
emocional 

2 1 0 3 

Estresse 6 3 2 11 

Insônia 6 3 2 11 



Fonte: Dados coletados no ambulatório do programa 

 

Analisando a tabela 2 referente às queixas principais dos usuários de floral, 

percebe-se que 43,18% são queixas relativas à ansiedade, 6,81% aos 

desequilíbrios emocionais, 25% ao estresse e 25% á insônia.  

De acordo com BENKO, VALENTIM e MARTINS (1999), o uso do floral ocorre 

como potencializador do processo de autodesenvolvimento e nas situações 

específicas de sofrimento, visando à consciência do processo que se vivencia. 

 

Tabela 3- Queixas principais apresentadas pelos usuários de Acupuntura 

e Floral. 

Queixa Principal 
Comunidade 

externa 
Servidores Discentes TOTAL 

Dores 
musculares 

6 4 2 12 

Hipertensão 
(HA) 

5 2 0 7 

Diabetes 
Mellitus (DM) 

3 1 0 4 

Ansiedade 3 3 1 7 

Cefaleia 4 3 2 9 

Estresse 3 5 1 8 

Insônia 1 2 1 4 

Fonte: Dados coletados no ambulatório do programa 

 

Na tabela 3 se observam os usuários atendidos por ambas as especialidades. 

Na comunidade externa 23,07% das queixas são de dores musculares, 8,75% 

são quadros de hipertensão arterial (HÁ), 5% diabetes (DM), 8,75% ansiedade, 

11,25% cefaleia, 1,25% desequilíbrio emocional 10% estresse e 5% insônia.  

Segundo SOUZA (2011) e DUTRA (2011), a acupuntura e o floral têm 

resultados positivos no tratamento da insônia e ansiedade. 

 

Conclusões 

Diante dos resultados, conclui-se que para os três perfis a acupuntura é o 

tratamento mais utilizado, ficando com o maior número de atendimentos no 

ano. A utilização de ambos os tratamentos apresenta resultados positivos para 

as enfermidades crônicas e agudas observadas nos usuários, desta forma 

verificou-se diminuição ou desaparecimento dos sintomas. 
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PALAVRAS-CHAVE: Causalidade; Gerência; Cuidados de enfermagem. 

RESUMO: Justificativa: Durante a realização dos estudos de caso no Programa de 
Residência em Gerenciamento de Enfermagem em Clínica Médica e Cirúrgica, o 
diagrama de Ishikawa ou "espinha de peixe" revelou-se como um instrumento   
facilitador na identificação dos problemas gerenciais e por consequência na sua 
resolução. Objetivo: Apresentar as contribuições do diagrama de Ishikawa durante 
a realização dos estudos de caso no Programa referido. Metodologia: Relato de 
experiência. Foi realizado um estudo de caso com um paciente em estado grave,, 
com afecções no sistema respiratório. No estudo  foram identificados os problemas 
existentes na assistência do paciente. Foi selecionado um problema e aplicado o 
diagrama de Ishikawa para identificar as causas do mesmo. Resultados: O  
problema escolhido  foi a falta de registro de verificação de sinais vitais em alguns 
horários e falta de ações em relação aos sinais vitais alterados. Após a aplicação do 
diagrama, pôde-se verificar que as causas para o problema são: mão-de-obra 
(escala diária de distribuição das atividades), material (materiais que necessitam de 
manutenção), método (não cumprimento dos procedimentos padronizados). Todas 
as causas levantadas tem sua raiz na instituição, sendo, portanto, necessário 
analisar o processo de trabalho da unidade estudada para identificar se a 
necessidade está em reorganizar a distribuição dos recursos humanos, materiais, e 
principalmente realização de educação permanente e/ou treinamento para os 
trabalhadores de enfermagem. Conclusões: A utilização do diagrama de Ishikawa é 
de grande importância, pois permite identificar as potenciais causas de um problema 
e permite também, estruturar hierarquicamente as causas do problema e a 
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oportunidade de resolução. De acordo com Lins (1993), entre as vantagens 
adquiridas com a utilização deste método destacam-se a capacidade de conduzir a 
uma efetiva pesquisa das causas; de identificar a necessidade de dados para 
efetivamente comprovar a procedência ou improcedência das diversas causas 
possíveis identificadas; e de ter grande aplicabilidade, pois pode abranger 
problemas das mais diversas naturezas. A elaboração do diagrama conduz 
naturalmente à troca de ideias entre as pessoas envolvidas e à identificação dos 
conflitos. 
REFERÊNCIA: LINS, B. F. E. Ferramentas básicas da qualidade. Ciência da 
Informação, Brasília, n. 22, v. 2, p. 153-161, maio/ago. 1993. 



 
VERIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM FRIGORÍFICO 

DE ABATE DE SUÍNOS. 
 

Rozana Carla Rotta1 
Ana Paula Vieira2 

Área temática: Saúde 
Modalidade de apresentação: Pôster  
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Resumo: A alimentação é considerada fator primordial para o 
desenvolvimento dos indivíduos, bem como para a manutenção da saúde. Ao 
buscarmos qualidade é importante observar todo processo produtivo, desde a 
obtenção da matéria prima até chegar á mesa do consumidor. 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 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 como: funcionários não faziam uso de máscaras, mas 
faziam uso de uniformes, no entanto, ao se dirigirem para o refeitório, 
localizado na parte externa da agroindústria, os mesmos não retiram/trocam o 
uniforme, retornando posteriormente para a área de produção, ainda foram 
identificadas falhas com relação à higienização das mãos. No que se refere às 
condições higiênico-sanitárias das edificações e instalações, pôde-se identificar 
aspectos insatisfatórios, 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. Neste contexto, é 
necessário propor ações como a conscientização, orientação e monitoramento 
do processo de industrialização, através de um acompanhamento ao produtor, 
visando sua capacitação, para a manutenção da qualidade higiênico-sanitária 
do produto.  
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Resumo 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a acuidade visual em escolares do ensino 

fundamental, detectando precocemente crianças com baixa AV, e assim encaminhá-

los para o serviço especializado e realizar o acompanhamento de sua assistência no 

período pós-avaliação. Realizamos o teste de AV em alunos da Escola Municipais 

“Arnaldo Isidoro de Lima” e “Ponte da Amizade” com o uso da Tabela de Snellen, 

considerando como baixa acuidade aqueles que apresentavam AV menor ou igual a 

0,7 (20/30) em pelo menos um dos olhos. Mediante confirmação (reteste) do 

resultado de baixa AV, preencheu-se uma ficha de encaminhamento com os 

resultados obtidos e o nome do escolar para que seus responsáveis o 

encaminhassem ao serviço de saúde. No período de janeiro a dezembro de 2011, 

avaliamos no total 415 escolares. Destes, 65 (15,7%) apresentaram baixa AV. 

Desse total de alunos com baixa AV, 57 receberam as fichas de encaminhamento ao 

serviço de saúde.  

Palavras-chave: acuidade visual, promoção da saúde, saúde escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

 A detecção precoce de problemas visuais é uma medida de assistência 

primária importante, uma vez que, cerca de 85% do nosso relacionamento com o 

mundo exterior é realizado principalmente por meio da visão, de forma que os 

problemas oculares podem representar prejuízos para a aprendizagem e 

socialização das crianças  (LOPES et al., 2003).  

 A quase totalidade das crianças em idade escolar nunca passou por exame 

oftalmológico. Estima-se que 10% dessas crianças necessitam de óculos e 10% 

apresentam outro problema oftalmológico (ALVES; NEWTON, 1998). 

 Para Temporini (1977) a importância de se detectar os problemas de 

deficiência visual na criança ainda em idade pré-escolar e escolar se deve ao fato de 

que nesta faixa etária ocorre o pleno desenvolvimento do aparelho visual. Assim, o 

poder de resolução dos problemas detectados seria muito maior, e as 

consequências da deficiência visual poderiam ser atenuadas ou mesmo evitadas. 

 Considerando a importância da visão na educação e socialização da criança, 

as ações de promoção da saúde e de educação em saúde assumem importância 

decisiva. A prevenção e a detecção precoce de deficiências oculares são os 

melhores recursos para o combate à visão subnormal e devem ser feitas, 



preferencialmente, na infância. Sendo a escola uma instituição com grande 

concentração de crianças, cabem aos profissionais da área da saúde escolar as 

ações de detecção e tratamento da visão subnormal (FECHINE et al., 2000). 

 Segundo Moura e Braga (2000), o papel do enfermeiro na prevenção de 

problemas visuais é de extrema importância, pois permite detectar precocemente 

distúrbios oculares, realizar encaminhamento para o serviço de saúde especializado 

e proporcionar o contato com as crianças nas suas diferentes fases de 

desenvolvimento.  

 

OBJETIVOS  

Detectar precocemente a baixa AV em crianças do ensino fundamental de 

duas escolas municipais de Foz do Iguaçu-PR, prosseguindo com o 

encaminhamento dos escolares ao serviço de saúde especializado, e realizar o 

acompanhamento da assistência prestada através do contato com seus familiares.  

 

MÉTODOS 

 Estudo realizado nas Escolas Municipais “Arnaldo Isidoro de Lima” e “Ponte 

da Amizade” localizadas 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 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 estagio 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). As etapas subsequentes foram 

acompanhadas através de ligações domiciliares para contactar a família do escolar 



(com baixa AV). Os contatos telefônicos foram realizados pelos acadêmicos 

participantes do projeto de extensão, de forma padronizada, tendo-se como objetivo 

orientar os pais e responsáveis dos escolares com baixa AV, esclarecer as suas 

dúvidas e assim acompanhar todo o processo de assistência desde a detecção do 

problema visual até a sua resolução (consulta ao oftalmologista, obtenção do 

diagnóstico definitivo e correção do problema quando necessário). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de realização das atividades extensionistas nas Escolas 

Municipais “Arnaldo Isidoro de Lima” e “Ponte da Amizade”, de janeiro a dezembro 

de 2011, realizamos a avaliação da AV em um total de  415 escolares do ensino 

fundamental (Classe Especial à 4ª série). Destes, 203 pertenciam à Escola Municipal 

“Arnaldo Isidoro de Lima”, onde 118 (58,1%) dos escolares avaliados eram meninos 

e 85 (41,9%) meninas. Os outros 212 escolares pertenciam à Escola Municipal 

“Ponte da Amizade”, onde 109 (51,5%) eram meninos e 103 (48,5%) eram meninas. 

Na tabela 1 podemos ver o número de alunos avaliados de acordo com as séries, 

separadamente por escola. 

 
Tabela 1: Número e percentual de alunos avaliados nas 
Escolas Municipais “Arnaldo Isidoro de Lima e “Ponte da 
Amizade” – Foz do Iguaçu-PR, 2011. 

Série/ Ano Número e 
percentual de 

alunos avaliados 
na escola 

“Arnaldo Isidoro 
de Lima” 

Número e 
percentual de 

alunos avaliados 
na escola “Ponte 

da Amizade” 

 

4ª série 4 (2,0%) 43 (10,4%) 

4° ano 27 (13,3%) 31 (7,5%) 

3° ano 32 (15,8%) 47 (10,8%) 

2° ano 19 (9,4%) 49 (13,7%) 

1° ano 41 (20,2%) 19 (9%) 

Pré escola 66 (32,5%) 19 (9%) 

Classe 
Especial 

14 (6,9%) 4 (1,9%) 

Total 203 (100%) 212 (100%) 

 

 Dentre os 203 alunos avaliados da Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de 

Lima”, 39 (19,2% da amostra) apresentaram baixa AV (AV igual ou menor que 

20/30) em pelo menos um dos olhos, onde 25 (12,3%) destes eram meninos e 14 



(6,9%) meninas. Entre os 212 alunos avaliados da Escola Municipal “Ponte da 

Amizade”, 26 (12,3%) apresentaram baixa AV, onde deste total 10 (4,7%) eram 

meninos e 16 (7,5%) meninas. Portanto no total, dos 415 escolares avaliados nas 

duas escolas, 65 (15,7%) da amostra apresentou baixa acuidade visual. Sendo que 

desse total, as famílias de 57 escolares receberam a ficha de encaminhamento ao 

serviço de saúde. Na tabela 2, encontra-se o número de alunos com baixa AV de 

acordo com as séries, separadamente por escola. Na escola “Arnaldo Isidoro de 

Lima não houve nenhum aluno com baixa AV na 4° série. 

Dos 39 alunos que apresentaram baixa AV na Escola Municipal “Arnaldo 

Isidoro de Lima”, conseguimos entrar em contato com os responsáveis de 28 

(71,8%) escolares diagnosticados com baixa AV. Dos 28 (100%) responsáveis 

contatados, 19 (67,85%) levaram seus filhos para consulta especializada, sendo 8 

(42,1%) consultas pelos SUS, e 11 (57,89%)consultas particulares. Das 19 consultas 

oftalmológicas realizadas nas crianças, houve a necessidade do uso de lente de 

correção em 17 (89,47%) destas 19 crianças que passaram por consulta 

especializada e 2 (10,52%) não necessitaram uso de óculos. Não foi possível 

realizar, até o período deste trabalho, o contato com os alunos da Escola Municipal 

“ponte da Amizade” que receberam o encaminhamento, para a obtenção dos dados 

referentes ao destino dos encaminhamentos. 

 

Tabela 2: Número e percentual de alunos com baixa 
acuidade visual (AV), nas Escolas Municipais “Arnaldo 
Isidoro de Lima e “Ponte da Amizade” – Foz do Iguaçu-PR, 
2011. 

Série/ Ano Número e 
percentual de 

alunos com baixa 
AV da escola 

“Arnaldo Isidoro 
de Lima” 

Número e 
percentual de 

alunos com baixa 
AV da escola 

“Ponte da 
Amizade” 

   

4ª série 0 (0%) 2 (7,7%) 

4° ano 02 (5,1%) 3 (11,5%) 

3° ano 04 (10,3%) 3 (11,5%) 

2° ano 03 (7,7%) 7 (26,9%) 

1° ano 10 (25,6%) 6 (23,1%) 

Pré escola 16 (41,0%) 3 (11,5%) 

Classe 
Especial 

04 (10,3%) 2 (7,7%) 

Total 39 (100%) 26 (100%) 



CONCLUSÕES 

No período de janeiro a dezembro de 2011, foram avaliados 415 alunos do 

ensino fundamental de Foz do Iguaçu-PR. Deste total, 65 (15,7%) apresentaram 

baixa AV, sendo que 57 receberam encaminhamento ao serviço de saúde. Dos que 

receberam o encaminhamento, os familiares de 28 alunos com baixa AV foram 

contatados por telefone, onde constatou-se que 17 escolares já estão fazendo uso 

das lentes de correção. Os dados referentes ao a assistência recebida pelo restante 

dos encaminhamentos estão sendo providenciados para detectar quais das outras 

crianças que apresentaram baixa AV realmente precisaram de tratamento ou 

correção com recomendação do uso de óculos. 
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Introdução 

O mundo assiste hoje a uma formulação na correção da vida. Valores naturais e 

ecológicos retornaram com grande força, na determinação de novos preceitos, em todas 

as áreas do conhecimento científico e da vida prática. 

 Na alimentação, produtos de boa qualidade, isentos de agrotóxicos, é uma 

exigência constante da população mais esclarecida, com isso, corantes, aromatizantes, 

flavorizantes naturais tem sua procura aumentada (CORREA, 1991). Na medicina, 

produtos originários de plantas medicinais ocupam um espaço cada vez maior na 

terapêutica, as contraindicações e os efeitos colaterais resultante do uso de 

medicamentos sintéticos, podem ser evitados utilizando como referencia as plantas 

medicinais. 
 

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 

desse grupo de plantas fazem-se necessário a produção e replicação de mudas para 

atender as hortas de plantas medicinais em associações de bairros e, com isso ainda 

abrir um espaço para aulas práticas, comtemplando assim os acadêmicos do curso de 

agronomia. Pretende-se implantar o presente projeto a campo, na área de cultivo 

protegido (NÚCLEO DE ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS DA UNIOESTE – NEE) – 

Campus de Marechal Cândido Rondon – PR, com o objetivo de avaliar as respostas de 

diferentes adubações orgânicas na produção desse grupo de plantas, e ainda definir 

parâmetros de beneficiamento. As espécies com propagação de sexuada serão semeadas 

em canteiros, com 2 X 10 m, e as demais espécies serão instaladas em ambiente 

protegido. 

 

Palavras chave: replicação; plantas medicinais; mudas; 



 

OBJETIVOS 

 Frente à carência de mudas de espécies medicinais aromáticas e condimentares e 

a procura das mesmas, esse trabalho teve como objetivo, a realização da multiplicação 

de mudas pelos mais variados métodos, sendo esses com finalidade de aumentar o 

número de indivíduos para que posteriormente sejam transplantados para hortos e/ou em 

áreas em comunidades locais, atendendo assim a demanda de toda a região, porque hoje 

esse grupo de planta é muito procurado como remédio pela classe menos favorecida. 

 

METODOLOGIA 

 

 A área de cultivo é desenvolvida em uma área de 240m
2
, onde apresenta 20 x 12 

m. Em área a céu aberto na base experimental de cultivo protegido lotado no núcleo de 

estações experimentais da unioeste (NEE), da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon, em área a céu aberto as plantas foram 

plantadas na forma de canteiros de 2 x 11 m, e outras em ambiente protegido. 

 As mudas foram separadas no próprio local e as espécies medicinais foram 

herborizadas, devidamente identificadas e incorporadas no acervo do Herbário 

(laboratório de botânica) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A escolha das 

espécies foi feita e  implantadas a campo e escolhida quando a área estava preparada, 

obedecendo à época de cultivo. 

 . Inicialmente foi feita uma roçada baixa na vegetação existente na área, seguida 

de uma aração e uma gradagem. Foi desenvolvido e, elevados os canteiros, com as 

medidas de 3 x 11 m
2 
, utilizando-se uma enxada e se possível um pequeno trator. 

 Para a multiplicação foram utilizados os métodos usuais, tais como: estaquia, 

enxertia, alporquia e sementes.  

 

Resultados e Discussões 

 Diante das condições em que o trabalho foi realizado, foi possível produzir 

mudas de diferentes espécies, tais como: cavalinha, alfavaca anis, babosa, capim limão, 

bardana, mil folhas, penicilina, erva doce, hortelã, orégano, carqueja, pulmonária, 

boldo, dentre outras. As espécies repicadas foram utilizadas na implantação de hortos de 

plantas medicinais na região de Marechal Cândido Rondon. 
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Área temática: Trabalho 
Modalidade de apresentação: Sessão de Painéis 
 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres, Tecnologias de Informação, Mercado de Trabalho. 

RESUMO: Nos últimos anos vem tornando-se perceptível a falta de interesse 

feminino pela área de Tecnologia de Informação (TI), um fenômeno mundial sem 

uma razão clara identificada. Apenas algumas hipóteses são sugeridas, dentre elas 

a influência dos pais, que incentivam as meninas a buscar outras carreiras e a 

preferência feminina por áreas em que o contato com outros seres humanos seja 

maior. No Curso de Ciência da Computação da Unioeste, em Cascavel-PR, essa 

falta de interesse é evidente, pois em 2011 constatou-se que em um grupo de 156 

discentes, havia apenas cinco do sexo feminino. A proposta deste trabalho foi 

investigar as razões dessa situação e incentivar, por meio de visitas a colégios 

públicos, alunas do 3° ano do ensino médio de colégios da região a ingressarem no 

curso de Ciência da Computação. Foi feita uma investigação a cerca dos motivos 

que levam a falta de interesse das mulheres pela área de TI. Questionários foram 

preparados e aplicados, após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa nos 

colégios Eleodoro Ébano Pereira e Wilson Joffre, onde também foram feitas mini 

palestras de divulgação do Curso de Ciência da Computação da Unioeste, além das 

oportunidades que a área vem propiciando em diferentes frentes do mercado de 

trabalho. A média de idade das alunas de 3º ano é 17 anos. As áreas biológicas e da 

saúde, sociais aplicadas e educação, comunicação e arte são as mais procuradas 

pelas meninas e também são consideradas as mais atraentes para esse público. O 

meio mais utilizado para pesquisar sobre a futura profissão é a Internet. Com relação 

às tecnologias, interessam-nas as redes sociais e celulares. Pôde-se constatar que 

as meninas se interessam mais por áreas nas quais tenham mais contato com 

pessoas e usem a sensibilidade. Ainda, se sentem mais atraídas pela diversão e 

praticidade e tem pouca curiosidade sobre o funcionamento das ferramentas que 

usam. Faz-se necessária uma abordagem de divulgação que foque nos aspectos 

mais criativos e humanos presentes na área de TI. 
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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 tilápias, carpa, bagre e pacu. Pesquisas 

recentes têm mostrado bons resultados na elaboração de produtos a base de peixes 

como: patês, quibes, almôndegas, hamburguês, empanados, farinhas, sopas, 

salsichas entre outros. Com isso esse projeto tem por objetivos: Acompanhar 

tecnicamente a produção de peixes fazendo o georreferenciamento das 

propriedades produtoras de peixes e estimular a apoiar a organização dos 

Aquicultores e pescadores visando a utilização do pescado no processamento de 

produtos para a merenda escolar. 

Palavras Chave: Agricultura familiar, aquicultura, merenda 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 peixes. 

Esse projeto está vinculado ao programa que busca para sua continuidade, 

novas parcerias com outras instituições para implementação e efetivação do 

programa, o qual assume as atuais políticas públicas governamentais relacionadas a 

agricultura familiar, aquicultura e merenda escolar, através de ações 

interdisciplinares, desenvolvidas com metodologias participativas que contemplam a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

2. OBJETIVOS 

- Orientar os Aquicultores e pescadores sobre as técnicas de produção e sanidade. 

- Acompanhar tecnicamente a produção de peixes. 

- Georreferenciar as propriedades produtoras de peixes 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 Participativos.  

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 do participante está diretamente ligado ao trabalho desenvolvido 

pelo facilitador. Este processo, por sua vez, será ainda melhor, quando 

complementado e compartilhado com um co-facilitador. 

DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO: que é um conjunto de técnicas e 

ferramentas que permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a 

partir daí comecem a autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Desta 

maneira, os participantes poderão compartilhar experiências e analisar os seus 

conhecimentos, a fim de melhorar as suas habilidades de planejamento e ação. 

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 e ainda não possui resultados a 

serem apresentados, até o momento foram realizadas reuniões com o 

Superintendente da Pesca no Estado do Paraná visando a viabilização de recursos 

para dar continuidade ao projeto. Foi feita a alimentação dos dados gerados pelo 



programa anterior junto com a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon no 

sistema do Ministério da Pesca e Aquicultura. Foi também feito o processamento de 

500 kg de peixe adquiridos pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon utilizados 

na merenda escolar de escolas deste município.  

 Agora está novamente se reiniciando o projeto com recursos do programa 

aprovado pelo PROEXT – 2010 destinados a partir de abril de 2012. Espera-se com 

isso atingir os seguintes resultados: 

- Capacitação de estudante para preparo e apresentações em público. 

- Capacitar o estudante para redação de relatórios e artigos técnicos e científicos. 

- Preparar o estudante de modo que o mesmo tenha a habilidade para orientação 

dos Aquicultores e pescadores. 

- Desenvolver habilidades de senso crítico para acompanhamento técnico na 

produção de peixes. 

- Treinar o estudante para utilização de GPS e softwares de georreferenciamento. 

- Desenvolver habilidades de liderança. 

 

5. CONCLUSÕES 

 Como o projeto ainda está em andamento não há conclusões a serem 

apresentadas. 
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Área temática : (Tecnologia e Produção) 

Atualmente a sociedade consome em grande quantidade alimentos contendo excesso 

de gorduras provenientes de fast foods, pobres em fibras. O biscoito é um alimento 

composto principalmente por farinha de trigo, gordura e açúcar, com teor de umidade 

bastante baixo, o que lhe proporciona uma longa vida de prateleira, principalmente se 

acondicionado em embalagem eficiente na proteção da umidade. Na formulação do 

biscoito foram utilizados: Polvilho doce (1000g), fibra de trigo (250g), margarina (250g), 

açúcar refinado (500g), fermento químico (50g), ovos (375g), cocô ralado (100g). 

Todos os ingredientes foram adquiridos em comércio da cidade de Cascavel, Paraná 

(PR) e foram pesados em balança digital Filizola®. O processo de elaboração do 

biscoito iniciou com a mistura dos ingredientes secos em seguida os líquidos até formar 

uma massa homogênea. Após o repouso de 20 minutos, a massa foi modelada em 

extrusora da marca G. Paniz® os biscoitos foram dispostos em formas untadas e 

levados para assar em forno elétrico (Vipinho) da marca Perfecta Curitiba® sobre 

temperatura de 130ºC por 12 minutos. Com auxílio de uma espátula, os biscoitos foram 

retirados da assadeira e após esfriarem foram feitas as analises sensoriais. A análise 

sensorial foi feita com a participação de 24 pessoas instruídas provenientes na 

Faculdade Assis Gurgacz- FAG, Cascavel – Paraná cada uma recebeu uma amostra 

do biscoito e um copo de água. A avaliação foi realizada por meio de uma ficha de 

avaliação contendo uma escala hedônica onde as notas indicavam (1) desgostei 

extremamente e (9) gostei extremamente. Os resultados indicaram que 9% 

desgostaram moderadamente, 4% desgostaram extremamente, 31% gostaram 

moderadamente e 22% gostaram extremamente. Concluímos que o biscoito de polvilho 

com adição de fibra de trigo teve boa aceitação. 

Palavra - chave: Integral, Alimento funcional, Triticum aestivum   
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Área Temática: Meio ambiente 

Modalidade de apresentação: Tecnologia e Produção 

  

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 

das análises, verificação do estoque de produtos e reagentes e monitoramento da 

qualidade do serviço.  

  

Palavras-chave: Solos; desenvolvimento tecnológico; análises físicas.  



 

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. 
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RESUMO 

As atividades realizadas têm como objetivo incentivar a Apicultura na região Oeste do 

Paraná, por meio do fortalecimento do cooperativismo, com reuniões e visitas técnicas bem 

como do estreitamento das relações entre a universidade e a comunidade. Foram 

desenvolvidas pesquisas relacionadas com a construção de um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) dos apiários da região por meio de visitas aos apicultores, coleta e 

herborização de plantas apícolas na região estudada, para caracterização do mel, montagem 

de lâminas para posterior análise polínica, coleta do mel para análises físico-químicas. Estas 

informações foram inseridas no SIG por meio de geoprocessamento e repassadas aos 

apicultores e à Cooperativa. Também foram desenvolvidas pesquisas, junto às propriedades, 

para teste de comportamento higiênico das colmeias e teste de Varroa destructor, além da 

utilização da abelha Apis mellifera na polinização da cultura da canola (Brassica napus), e de 

própolis na conservação de ovos. Algumas dessas pesquisas continuam em desenvolvimento e 

outras estão em fase conclusiva. Os resultados estão sendo divulgados à comunidade 

acadêmica e principalmente aos produtores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rastreabilidade; Sanidade apícola; Segurança alimentar 

 

 

INTRODUÇÃO 

A apicultura caracteriza-se pela exploração econômica e racional da abelha do gênero 

Apis e espécie Apis mellifera. Sua introdução no Brasil data de 1939 (CAMARGO, 1972). Além 

de ser uma atividade conservadora das espécies, pois o produtor não desmata áreas para 

criação de abelhas e a Apicultura gera renda e ocupa mão-de-obra familiar, apresentando valor 



sócio-econômico e ambiental. 

A Apicultura é uma das atividades agrícolas que mais tem se desenvolvido no Brasil 

nas ultimas décadas, graças aos estudos realizados sobre biologia, manejo e melhoramento 

das colônias de abelhas. Nosso país tem grande potencial apícola devido a sua flora e fauna 

diversificada, apresentando uma área territorial muito extensa, tendo condições geográficas e 

botânicas para liderar a produção mundial de mel e demais produtos apícolas. 

O Censo Agropecuário de 1995/96 apontou a existência de 172.488 estabelecimentos 

agropecuários que desenvolviam a atividade apícola no Brasil, com 1,6 milhões de colmeias e 

produção de 18.450 toneladas de mel. Atualmente, estima-se que a apicultura brasileira conte 

com 300 mil apicultores, manejando 2,5 milhões de colmeias e produzindo de 30 a 40 mil 

toneladas de mel (REIS E FILHO, 2003). 

A apicultura paranaense teve bom desenvolvimento durante a década de 1980. A partir 

do Censo Agropecuário de 1995/96, que registrou a existência de 24 mil estabelecimentos 

agropecuários com apicultura, 273 mil colmeias e uma produção de 2.680 toneladas de mel.  

Na região Oeste do Paraná, a apicultura é tradicionalmente exercida pelos agricultores 

familiares, sendo uma atividade expressiva na região, com produção aproximada de mil 

toneladas de mel por ano. A forma de produção ainda é bastante precária, sendo que somente 

26% dos produtores possuem colmeias padronizadas Langstroth, dificultando o beneficiamento 

do mel, já que a maioria dos equipamentos no comércio obedece às medidas para esse padrão 

de colmeias (GARCIA et al., 2006). Produções apícolas alternativas como a própolis e, mais 

recentemente o pólen estão sendo incentivadas, com desenvolvimento de pesquisas de acordo 

com a demanda dos apicultores. 

Os dados gerados pelo geoprocessamento constituem uma ferramenta de uso 

imprescindível em apicultura, pois facilita a avaliação espacial de áreas onde estão localizados 

os apiários, a determinação das distâncias ótimas entre eles, o levantamento de floradas, 

monitoramento de densidade da população apícola, além de permitir no futuro, o 

monitoramento de densidade da população apícola, além de permitir, no futuro, o 

monitoramento de terras de culturas que utilizem agrotóxicos, evidenciado fator de risco para 

as abelhas de culturas que utilizem agrotóxicos, evidenciando fator de risco para as abelhas e 

para o ser humano, por meio de consumo de produtos apícolas contaminados (BACHA JR. et 

al., 2009). 

 

OBJETIVOS 

As atividades realizadas visam incentivar a Apicultura na região Oeste do Paraná, 

fortalecer o cooperativismo; através da capacitação de acadêmicos, profissionais recém-

formados, pequenos produtores e técnicos que atuam na área; da estruturação do 

beneficiamento de mel e da ampliação da aplicabilidade dos produtos apícolas, da abelha 

como um agente polinizador e da comercialização destes produtos. 

 

 



MATERIAIS E MÉTODOS 

As atividades vinculadas a este projeto vêm sendo desenvolvidas desde 2006 em 

municípios da região Oeste do Paraná, junto aos produtores pertencentes à rede de apicultura 

formada pelo projeto de Apicultura, numa parceria entre Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, CNPq, ITAIPU-Binacional, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), 

EMATER, Cooperativa Agrofamiliar Solidária dos Apicultores do Oeste do Paraná 

(COOFAMEL), Associação dos Apicultores do Oeste do Paraná (APIOESTE), Centro de Apoio 

ao Pequeno Agricultor (CAPA), Cooperativa de Prestação de Serviços (BIOLABORE) e 

SEBRAE. 

Estas atividades vêm sendo desenvolvidas por meio de metodologia participativa, com 

reuniões periódicas dos membros do projeto, buscando uma consonância da equipe para a 

realização das ações. A assistência técnica aos produtores é realizada por meio de visitas dos 

técnicos, algumas delas com participação dos acadêmicos. A capacitação dos acadêmicos, 

técnicos e produtores é realizada por meio da realização de cursos, dias de campo e 

participação conjunta em visitas técnicas e eventos.  

Visando a rastreabilidade dos produtos apícolas da região, comercializados via 

COOFAMEL, está sendo realizado o georreferenciamento dos apiários de apicultores, 

priorizando-se os cooperados, mas também de muitos não associados. Os dados geográficos 

estão sendo obtidos de apiários localizados em diferentes municípios do oeste do Paraná, 

como Marechal Candido Rondon, Santa Helena, Missal, Diamante do Oeste, Entre Rios do 

Oeste e Vera Cruz do Oeste, com a utilização de aparelhos de navegação pessoal, pelo 

Sistema Global de Posicionamento (GPS).  

Para a caracterização do mel extraído nas propriedades georreferenciadas, quanto à 

qualidade e origem botânica, estão sendo realizadas análises físico-químicas e polínicas 

dessas amostras, utilizando-se para as análises, respectivamente, os métodos descritos por 

BRASIL (2000) e LOUVEAUX et al. (1970). As análises físico-químicas são realizadas no 

laboratório de Tecnologia de Alimentos – UNIOESTE, Campus Marechal Candido Rondon, 

consistem na determinação de umidade do mel, pH, concentração de hidroximetilfurfural, 

quantidade de proteínas, açucares, minerais, acidez, além de cor e viscosidade.  

Quanto à sanidade apícola, estão sendo realizadas avaliações para a observação da 

presença do ectoparasita Varroa destructor em colmeias de cinco propriedades, Estes estão 

geralmente localizados sobre abelhas adultas ou dentro das células já operculadas, com pupas 

de abelha em seu interior, comprometendo o desempenho de produção de uma colmeia. O 

grau de infestação das colmeias será relacionado ao comportamento higiênico das mesmas, 

avaliado por meio de testes baseados no método de perfuração das células de crias, descrito 

por GONÇALVEZ e GRAMACHO (1999). 

Para incentivar a produção da própolis na região e avaliar sua aplicabilidade para 

segurança alimentar estão sendo realizadas pesquisas com conservação de ovos. Os mesmos 

foram obtidos de uma mesma linhagem e envernizados por imersão com o extrato alcoólico, 

em diferentes concentrações, para se avaliar suas características internas. O experimento foi 



conduzido com 4 tratamentos (tratamento controle sem própolis, tintura de própolis a 3%, 

tintura de própolis a 5% e tintura de própolis a 10%) com dez repetições de quatro ovos cada, 

sendo utilizados no total de 1600 ovos de galinha caipira. Foram avaliadas características 

organolépticas e físicas. 

Para o trabalho de polinização de canola foi empregada metodologia participativa, e 

esta cultura foi sugerida pelos apicultores, pois, além de ser uma planta muito utilizada para a 

produção de biodiesel e rações animais, fornecem muito pólen às colônias, sendo que o 

mesmo também pode ser coletado e comercializado. No trabalho foram feitos os tratamentos 

na cultura de canola do seguinte modo: plantas descobertas (T1); plantas isoladas da 

polinização (T2) e plantas cobertas com presença de abelhas (T3).  Foram utilizadas 

barracas, no período de florescimento. No tratamento T3 foram colocadas colmeias (6), modelo 

Langstroth, povoadas por abelhas A. mellifera africanizadas, homogeneizadas no início do 

experimento. Estão sendo realizadas as seguintes avaliações na cultura, acompanhamento 

da fenologia da plantas, progressão do florescimento em toda a planta, receptividade do 

estigma, germinabilidade do estigma e as características produtivas.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Foram cadastrados 126 apicultores e georreferenciados 383 apiários distribuídos pelos 

oito municípios, sendo que os produtores foram classificados de acordo com o número de 

colmeias em pequenos (5 a 20 colmeias), médios (21 a 50 colmeias) e grandes (acima de 50 

colmeias), representando 46%, 29% e 25%, respectivamente, do total de produtores 

cadastrados. O valor total da produção destes apicultores no ano de 2009 foi de 86.291 Kg, 

sendo que 9% foram produzidos pelos pequenos produtores, 20% pelos médios e 71% pelos 

grandes. Quanto à extração do mel, dos 126 apicultores cadastrados 23% usam centrifugas de 

aço inoxidável, 39% usam centrifugas de aço não inoxidável, 6% escorrem o  el e 32% 

espremem; 82% utilizam filtro e 37% usam decantador.  

O geoprocessamento das informações permitiu a construção de um Sistema de 

Informações Geográfica (SIG), com informações sobre a localização dos apiários, número de 

colmeias nas áreas marcadas, manejo aplicado a essas colmeias, quantidade e qualidade do 

mel produzido, entre outras. Estas informações possibilitarão a rastreabilidade dos produtos, 

bem como a verificação da superlotação de algumas áreas e uma distribuição mais 

homogênea dos apiários. Estas informações estão sendo repassadas aos apicultores e à 

COOFAMEL. 

O tratamento de ovos de galinha com própolis aumentou a vida de prateleira, 

preservando suas características físicas e organolépticas por mais tempo que no tratamento 

controle. 

Em relação ao trabalho da polinização, foram realizadas várias avaliações, porém 

estas se encontram em fase de análise estatística. Espera-se que os resultados possam 

estimular a utilização da cultura da canola como fornecedora de pólen apícola, uma fonte 



alternativa de renda aos apicultores da região Oeste, bem como alimento de alto valor 

nutricional para consumo pela população. Além disso, a prática de introdução de colmeias 

nessa cultura possibilitará o aumento da polinização da mesma, bem como a disponibilidade de 

polinizadores, e o aluguel das colmeias também permitirá uma fonte alternativa de renda aos 

apicultores.  

CONCLUSÃO 

 As atividades propostas já estão auxiliando para que a Apicultura possa destacar-se na 

região oeste, com os produtos coletados das colméias como o pólen e o mel, e também a 

polinização, que ajuda a estimular a utilização de culturas antes não implantadas na região, 

resultando em renda ao produtor e contribuindo para a sustentabilidade das pequenas 

propriedades e para a preservação do meio ambiente. 

A iniciativa pública tem sido fundamental para a orientação e auxilio a essa atividade, 

bem como o associativismo e o cooperativismo. A assistência fornecida pelos técnicos, com 

acompanhamento acadêmico, tem proporcionado um aprendizado maior aos mesmos, além de 

gerar demandas para a realização de pesquisas na universidade. A ciência e a tecnologia 

desenvolvidas tem sido coautoria dos universitários, que também são agentes no retorno 

dessas informações ao produtor. 
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Resumo 

A utilização de alimentos alternativos para o combate à fome de populações de 
baixa renda é assunto que tem recebido atenção no Brasil nos últimos anos, 
especialmente em razão do drama crescente da população carente. O 
aproveitamento de resíduos no processamento de novos alimentos tem 
representado um seguimento importante devido aos impactos ambientais e o 
elevado índice de perdas e desperdícios gerados pelos processos de alimentos. 
Esses resíduos servem como fonte de proteínas, enzimas e óleos essenciais, 
passíveis de recuperação. Se for empregada uma tecnologia adequada, o resíduo 
pode ser convertido em produtos ou matérias-primas para processos secundários de 
valor nutricional agregado. Alindo os conhecimentos adquiridos no curso de 
Engenharia Química, com o processo de produção do Leite de Soja da Cozinha 
Social, é possível criar um sistema de aproveitamento do resíduo okara, de forma a 
dar condições de uso do mesmo, na confecção de produtos alimentícios, como 
cookies, bolos, farinhas, cremes etc. Produtos os quais, serão destinados ao público 
carente abrangido pelo programa dos Restaurantes Populares e demais programas 
que a Cozinha Social atende. 

Palavra-chave: okara, secagem, microbiologia 

 



Introdução 

Os dois maiores problemas que o Brasil enfrenta são a fome e o desperdício 

de alimentos, constituindo-se em um dos paradoxos do país, pois o mesmo produz 

140 milhões de toneladas de alimentos por ano e é um dos maiores exportadores de 

produtos agrícolas do mundo. Ao mesmo tempo, existem milhões de pessoas 

excluídas, sem acesso ao alimento em quantidade e/ou qualidade (GONDIM et al., 

2005). 

A maior parte do lixo brasileiro é orgânico, ou seja, restos de alimentos. Esse 

fato traz à tona um dos maiores problemas da sociedade de consumo, que é a má 

utilização dos recursos alimentares e seu consequente desperdício (SESI, 2004). 

O aproveitamento integral dos alimentos é a utilização de um determinado 

alimento na sua totalidade. A falta de informações sobre os princípios nutritivos e o 

aproveitamento dos alimentos gera o desperdício de toneladas de recursos 

alimentares. Por meio do aproveitamento integral dos alimentos é possível combater 

essa situação, pois o mesmo utiliza casca, talo, folha, polpa, bagaços e sementes; 

com isso diminui os gastos com alimentação, reduz-se o desperdício de alimentos e 

melhora-se a qualidade nutricional da preparação, pois para muitos alimentos o teor 

de nutrientes na casca ou nos talos é maior em relação à polpa de alguns alimentos 

(GONDIM et al., 2005). A desnutrição protéica energética afeta principalmente as 

crianças, ocasionando graves danos no desenvolvimento das capacidades física, 

mental, imunológica e reprodutora das pessoas. Uma das fontes mais importantes 

de proteínas vegetais é a soja, cujos derivados são reconhecidos pelo seu alto valor 

biológico e nutricional. A FAO e a OMS deram à soja a avaliação de PDCAAS 1,0 

(Protein Digestibility – Corrected Amino Acid Score), o que representa o valor 

máximo que um alimento protéico pode atingir por seu conteúdo de aminoácidos 

utilizados para o crescimento (LESCANO, 2009). 

De acordo com PUPPO e ANÕN (1999) citado por PINTO et al, 2008, a soja é 

um alimento rico em proteínas, fibras, óleo, importante fonte de minerais (sódio, 

potássio fósforo, ferro, magnésio, zinco e cálcio) e vitaminas, como tiamina (B1), 

riboflavina (B2), niacina (B3) ácido nicotínico e ácido ascórbico. 

Dentre os mais diversos produtos derivados desta leguminosa encontra-se o 

“leite de soja” que é um extrato aquoso dos grãos de soja, obtido a partir das 

sementes inteiras selecionadas, classificadas e moídas. A trituração dos grãos com 



água a 90°C possibilita a extração dos diversos componentes nutricionais, como a 

principal proteína presente conhecida como legumina e que possui propriedades 

semelhantes a da caseína, proteína presente nos leites de origem animal.  

No entanto, o processo de produção do leite de soja não é capaz de extrair 

todo o conteúdo de proteínas e dos diversos nutrientes presentes, resultando um 

subproduto que consiste em uma “massa inerte” do processo de extração. Este 

subproduto, denominado pelos orientais de okara, apresenta um valor nutritivo 

semelhante ao produto de origem (soja) com um elevado teor de proteínas de 

grande qualidade. As indústrias que elaboram o extrato de soja destinam o okara, 

quase que em sua totalidade, à alimentação animal ou descartam-no como lixo. Isso 

ocorre devido ao fato do okara ser considerado um resíduo da fabricação do leite de 

soja (LIU, 2004 citado por PINTO et al., 2008). Tal situação pode ser modificada por 

meio de estudos que demonstrem a viabilidade de sua utilização na alimentação 

humana. 

 

Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho concentra-se, na agregação de valor 

nutricional a alimentação de crianças, idosos, e o público em geral assistidos pela 

Cozinha Social do município de Toledo, esta agregação será feita através do 

beneficiamento adequado do resíduo gerado (okara) no processo de produção do 

leite de soja. Pretende-se com este projeto de extensão criar um sistema de 

aproveitamento total da soja utilizada na Cozinha Social, aliado os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos do curso de Engenharia Química, para que esta 

transformação ocorra de maneira eficaz, dando assim, condições de viabilizar o 

processo de utilização do mesmo, em prol de uma alimentação saudável e com 

aproveitamento integral do alimento. 

Métodos 

Etapa de secagem: foram realizados ensaios de secagem do okara em 

estufas de secagem existentes na UNIOESTE, afim de, verificar qual a melhor 

temperatura e o tempo de secagem para que não ocorra degradação do resíduo, e 

também para que o mesmo após a secagem não apresente riscos microbiológicos.  



Etapa Microbiológica: foram realizados ensaios no laboratório de 

microbiologia da UNIOESTE, afim de, verificar, a condição higiênico sanitária, do 

resíduo após a etapa de secagem. 

Etapa de Caracterização Nutricional do resíduo: foram realizados ensaios na 

UNIOESTE para caracterizar o resíduo, foram feitas análises de proteína, fibra, 

lipídeos e carboidratos. 

Etapa de adaptação da secagem na Cozinha Social: foi realizada a adaptação 

das condições obtidas na secagem em estufa normal, para os fornos convencionais 

da própria cozinha, fazendo com que, a Cozinha Social possa utilizar a própria infra-

estrutura já existente para a obtenção do resíduo seco. 

Resultados e discussão 

A caracterização do resíduo mostrou que o okara é rico em nutrientes como 

pode ser observado na Tabela 1. A Figura 1 ilustra o local onde é coletado o 

resíduo. 

Tabela 1. Caracterização do resíduo okara. 

Nutrientes Porcentagem (%) 

Proteína 37,0 
Lipídeos 13,0 
Carboidratos 4,7 
Fibras  42,5 
Cinzas 2,8 

 

 

Figura 1. Saída do equipamento de centrifugação do processamento de 
leite de soja, onde é coletado o okara. 

 



Com relação à etapa de secagem observa-se através da Figura 2 que em 

todas as temperaturas testadas (70, 80, 90, 100oC) o objetivo de secar o resíduo foi 

alcançado, entretanto na análise visual do produto final seco, percebeu-se que a 

textura e cor do produto foram afetados com o excesso de temperatura. Sendo que 

a temperatura que melhor se adequou foi a de 80oC. As linhas contínuas na Figura 2 

indicam o ajuste dos dados experimentais ao modelo matemático de Page, utilizado 

para certificar os pontos experimentais obtidos. 

 

Figura 2. Curvas de secagem de okara em diferentes temperaturas (70, 80, 90, 
100oC). 

Com relação à etapa de análises microbiológica, os valores encontram-se 

dentro dos padrões aceitáveis, com exceção da temperatura de 70oC que 

apresentou elevado grau de contaminação. Uma figura ilustrativa (Figura 3) desta 

etapa encontra-se apresentado. 

 

Figura 3. Ilustração do procedimento de análises microbiológicas do 
okara nas diferentes temperaturas testadas. 



 

Visando economizar energia e conservar os nutrientes do resíduo okara as 

demais etapas utilizaram a temperatura de 80oC. 

 Com relação a etapa de adaptação deste processo de secagem do resíduo 

okara à Cozinha social (Figura 4), ainda não obtivemos bons resultados e os 

trabalhos continuam .Porém com os resultados obtidos até o presente momento é 

possível afirmar que o resíduo atualmente descartado pode ser utilizado como 

matéria-prima de alto valor nutricional na elaboração de alimentos, possibilitando 

desta forma confeccionar futuramente, pães, biscoitos, esfihas, bolos entre outros 

alimentos, atualmente fabricados na Cozinha Social com farinha de trigo. 

 

Figura 4. Forno convencional utilizado na etapa de adaptação da secagem na 
Cozinha Social. 

Conclusão 

 A conclusão obtida até o presente momento demonstra a possiblidade de 

futura de utilização do resíduo okara como farinha de soja na fabricação de 

alimentos produzidos na Cozinha Social - Padaria, principalmente nos destinados às 

creches e asilos, locais estes onde, ocorrem as maiores deficiências alimentares e 

necessidades de alimentos com alto valor nutricional. 
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O trigo (Triticum aestivum) é responsável por mais de quatro quintos da 
produção mundial, por ser adequado a panificação.  A moagem do trigo tem 
por objetivo separar o endosperma das demais partes do grão, no qual a 
endosperma corresponde a 82% do grão, sendo que é envolto por uma 
camada celular chamada de aleurona que corresponde a 7% do peso do grão, 
é uma camada rica em cinza, proteína e lipídio. No decorrer do processo de 
moagem esses minerais aumentam em decorrência da moagem mais próxima 
do aleurona respondendo nas análises reológicas. Para conseguir esse 
resultado, o processo de moagem é feito em várias etapas como trituração, 
redução, compressão e separação das frações. Tendo a influência da moagem 
como um fator importante na qualidade da farinha, este artigo tem por objetivo 
caracterizar a influência ocorrida durante o processo de moagem nas análises 
reológicas. São duas repetições com trigos diferentes totalizando 10 amostras 
enumeradas de 1 á 10 e respectivamente corresponde: 1 – Farinha retirada da 
primeira passagem da trituração; 2 – Farinha retirada da segunda passagem da 
trituração; 3 – Farinha retirada da terceira passagem da trituração; 4 - Farinha 
retirada da primeira passagem de compressão; 5 - Farinha retirada da segunda 
passagem de compressão; 6 - Farinha retirada da terceira passagem de 
compressão; 7 - Farinha retirada da primeira passagem de redução; 8 - Farinha 
retirada da segunda passagem de redução; 9 - Farinha retirada da terceira 
passagem de redução; 10 -Farinha retirada do batedor de farelo. Independente 
do tipo de grão utilizado a tendência é a porcentagem de glúten cair. Nota-se 
um aumento na porcentagem do glúten na terceira passagem, isso se dá pela 
parte do grão que originou essa farinha, é a farinha retirada da parte mais 
nobre do endosperma chamada de sêmola. Os resultados de umidade, glúten 
úmido e força (W) indicam que há diferença entre as primeiras passagens 
relacionadas ás ultimas passagens de farinha. Quanto mais vezes o produto 
passar na moagem maior é á porcentagem de minerais na farinha 
conseqüentemente interferindo na qualidade reológica da farinha. 
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE UMIDADE  

 
Rafael de Souza Silveira, Tiago Ficagna, Jakelynye Miranda, Fernanda 

Jaqueline Menegusso, Dermânio Tadeu Lima Ferreira. 

Tecnologia e produção                                                

Comunicação visual/painel 

PALAVRA-CHAVE: estufa, farinha de trigo, economia 

RESUMO: Segundo Araújo e Fernandes (2007) uma das grandes 

preocupações em relação à farinha de trigo é o controle da umidade que pode 

influenciar diretamente na qualidade dos alimentos durante a fabricação. O teor 

de umidade de farinhas deve ser firmemente controlado, pois este parâmetro 

figura como um dos principais fatores de aceleração de reações químicas 

nestes alimentos, provocando alterações nas suas características nutricionais, 

organolépticas e Tecnológicas (ZIMMERMANN et al, 2009).  O objetivo desse 

trabalho foi comparar o método padrão de determinação de umidade da farinha 

de trigo com tratamentos onde há variação de tempo, para ver a eficácia do 

mesmo, pois com menos horas de estufa haverá economia de tempo e energia 

elétrica. O artigo foi desenvolvido no Centro Vocacional Tecnológico da Cadeia 

do Trigo (CVT), Cascavel-Paraná. Nesse estudo foi utilizado farinha de trigo de 

um mesmo lote, foram feitos seis tratamentos com três repetições cada, sendo 

os tratamentos: T1(24h), T2(3h), T3(4h), T4(20h), T5(10h), T6(15h e 30m), 

todos esses à 1050C e T7(1hrs e 30 min) à 1350C. Para definir o teor de 

umidade foram pesados três cadinhos por repetição, com três gramas de 

amostra cada e depois colocados na estufa de secagem  TE 393/1 da marca 

Tecnal pelo tempo e temperatura necessários para cada tratamento. Os dados 

foram analisados pelo programa estatístico SISVAR através do teste de Tukey 

à 5%. O T1, que é o método padrão,obteve uma media de 12,56% de umidade, 

T2 13.31%, T3 13.25%, T4 12.56%, T5 12.52%, T6 12.78% e T7 12.73%, tanto 

o T4 quanto o T5 adquiriram um resultado próximo ao método oficial, já o T2, e 

T3 não foram tão eficazes. Os resultados obtidos permitiram concluir que além 

do método oficial, de 24 h à 105oC, pode-se obter o mesmo resultado com 10 h 

de estufa, assim pode-se economizar tempo e energia. 

CONTATO: e-mail: rsouzasilveira@hotmail.com Fone: (45) 3321-3869/ 

www.projetotrigo.com.br 
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AVALIAÇÃO DE PARAMETROS DE QUALIDADE INDICADORES DE LINA EM 

LEITE PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DO 

PARANÁ 

Ana Paula Barth, Laryssa Schoder, Luciana Oliveira de Fariña 

Área temática: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O objetivo do estudo foi determinar a composição e as características físico-

químicas (acidez, estabilidade ao álcool, gordura, índice crioscópico, densidade e 

proteína total) e contagem de células somáticas (CCS) de leites de propriedades 

leiteiras da Região de Campo Bonito como parâmetro inicial para avaliação de uma 

possível ocorrência do Leite Instável Não Ácido (LINA). As amostras foram coletadas 

de 20 produtores a cada estação do ano (verão, primavera, outono e inverno), no 

período de maio de 2011 a janeiro de 2012. De acordo com os resultados obtidos, 

10%, 40% e 75% dos produtores estavam em desacordo com a legislação nos 

quesitos densidade, estabilidade ao álcool e contagem de células somáticas, 

respectivamente, evidenciando a possível presença do LINA no leite produzido por 

esses produtores já que nos parâmetros gordura, acidez, crioscopia e proteínas 

todos os produtores encontraram se dentro dos limites exigidos. Porém serão feitas 

análises mais específicas para confirmar se realmente há ocorrência do LINA 

nessas propriedades.   

PALAVRAS-CHAVE:   

Análise físico-química, Leite Instável Não Ácido, Parâmetros de Qualidade 



INTRODUÇÃO 

O leite constitui a matéria prima para as indústrias de laticínios, apresentando 

grande valor nutritivo para nutrição humana, e, portanto merecendo atenção especial 

e um controle de qualidade adequado. (DONATELE et al., 2003) 

O principal fator que tem impulsionado a melhoria da qualidade do leite é a demanda 

crescente por parte dos laticínios, indústrias e dos consumidores por produtos de 

qualidade aumentada, refletindo assim, na necessidade de implantação de medidas 

visando o seu aumento na matéria prima. (LOPES, L.C., 2008).  

O leite cru refrigerado do tipo C deve apresentar requisitos mínimos de qualidade 

para que seja aceito pelas indústrias e laticínios como matéria prima para o seu 

beneficiamento. Dentre os requisitos, pode-se citar gordura, acidez, proteínas, 

contagem de células somáticas, densidade, índice crioscópico, estabilidade ao 

álcool entre outros que constam na IN 51, do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento. A não conformidade com legislação acarreta sérios prejuízos tanto 

para o agricultor como para as indústrias e laticínios que irão receber o produto.    

A acidez elevada, principalmente aquela decorrente da proliferação de bactérias 

mesófilas, constitui o principal fator que diminui a estabilidade térmica do leite. 

Entretanto a perda de estabilidade pode ocorrer em leites não ácidos, determinando 

a ocorrência do produto conhecido como Leite Instável Não Ácido (LINA). (LOPES, 

L.C., 2008). 

O teste do álcool é utilizado pelas indústrias lácteas para avaliar a qualidade do leite 

nas unidades de produção leiteira, e as amostras positivas são descartadas por não 

serem consideradas aptas aos processos de beneficiamento. (FONSECA E 

SANTOS, 2000). 

As causas da instabilidade não estão totalmente esclarecidas. Há indicações de que 

silagens com elevado teor de fibra e excesso de concentrados protéicos, fatores 

capazes de alterar o equilíbrio cálcio-magnésio, podem ocasionar reações positivas 

à prova do álcool (VELLOSO, 1998). 

OBJETIVOS 



Determinar a características físico químicas (pH, acidez, índice crioscópico, 

densidade, gordura, proteína total, estabilidade ao álcool) e contagem de células 

somáticas do leite de propriedades leiteiras da região de Campo Bonito, Estado do 

Paraná, como parâmetro inicial para posterior caracterização de leites classificados 

como LINA (leite instável não ácido). Auxiliar o agricultor familiar na solução e 

tratamento do problema do LINA em sua propriedade. 

METODOLOGIA 

1. Coletas de amostras 

Foram realizadas visitas a 20 produtores da Região de Campo Bonito em 

cada estação do ano (verão, primavera, outono e inverno), onde em cada 

ocasião, foram coletas 20 amostras de leite cru tipo C refrigerado de 

diferentes produtores que fornecem o produto ao laticínio no período de maio 

de 2011 a janeiro de 2012. Após a coleta as amostras foram acondicionadas 

em caixas de isopor com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Análises de 

Alimentos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, para análise 

imediata. As amostras foram analisadas quanto aos parâmetros 

composicionais e físico-químicos e comparadas com os padrões 

estabelecidos pela legislação em vigor (BRASIL, 2002). 

 

2. Análises físico-químicas 

Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: acidez titulável em gramas de 

ácido lático/100mL, estabilidade ao álcool, determinação de densidade a 15 

°C, determinação do índice crioscópico, teor de gordura, proteínas e também 

de CCS por citometria de fluxo (BRASIL, 2005). 

RESULTADO E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos estão inseridos na Tabela 1, que traz as médias dos 

parâmetros de qualidade de cada produtor durante o tempo em que a pesquisa foi 

realizada. 

Tabela1- Resultados médios de parâmetros de qualidade medidos para cada 

produtor em comparação com a IN 51 do MAPA. 



Produtor Gordura(%) 

Densidade 

a 15º C 

(g/mL) 

Acidez 

(% Ac. 

Lático 

Crioscopia 

(°H) Proteínas Alizarol 

CCS x 

105 

1 3,88 1,0301 0,16 -0,571 3,64 INSTÁVEL 5,74 

2 3,61 1,0302 0,18 -0,574 3,27 INSTÁVEL 4,29 

3 4,3 1,0295 0,17 -0,588 3,3 INSTÁVEL 4,43 

4 4,48 1,0279 0,17 -0,559 3,22 INSTÁVEL 6,91 

5 4,6 1,0294 0,18 -0,572 3,24 INSTÁVEL 2,30 

6 3,36 1,030 0,17 -0,570 3,11 ESTÁVEL 4,55 

7 3,57 1,0282 0,15 -0,563 3,14 INSTÁVEL 20,33 

8 3,49 1,0294 0,17 -0,582 3,2 INSTÁVEL 7,55 

9 4,03 1,0288 0,16 -0,538 3,19 ESTÁVEL 5,07 

10 4,22 1,0302 0,17 -0,562 3,19 INSTÁVEL 4,00 

11 3,82 1,0294 0,18 -0,545 3,22 ESTÁVEL 4,79 

12 3,6 1,0296 0,18 -0,539 3,1 ESTÁVEL 5,04 

13 4,02 1,0294 0,17 -0,543 3,21 ESTÁVEL 12,13 

14 3,26 1,0302 0,18 -0,553 3,31 ESTÁVEL 2,09 

15 3,73 1,0288 0,16 -0,553 3,19 ESTÁVEL 5,29 

16 3,18 1,0293 0,17 -0,555 3,06 ESTÁVEL 3,31 

17 3,96 1,0289 0,16 -0,553 3,28 ESTÁVEL 7,85 

18 3,98 1,0278 0,17 -0,549 2,97 ESTÁVEL 6,20 

19 4,12 1,0293 0,15 -0,543 3,26 ESTÁVEL 8,84 

20 3,81 1,0299 0,17 -0,550 3,25 ESTÁVEL 3,68 

IN 51 mín: 3,0 

1,028 - 

1,034 

0,14 - 

0,18 

máx: -

0,530 mín: 2,9 ESTÁVEL 

Máximo 

de 

4,0x105 

 

Observa-se com esses resultados que, na média, durante todo o tempo em que 

foram realizadas as análises. Todos os 20 produtores (100%) estavam de acordo 

com a legislação nos requisitos gordura, acidez, crioscopia e proteínas.  

A densidade do leite deve apresentar-se entre 1,028 e 1,034, segundo 

recomendação da legislação vigente (BRASIL, 2002). Valores abaixo dessa faixa 



podem indicar adição de água, e valores acima, fraude por adição de outras 

substâncias ou desnate do leite (POLEGATO; RUDGE, 2003). De acordo com os 

resultados obtidos (Tabela 1), 02 produtores (10%) apresentaram-se fora dos 

padrões físico-químicos (BRASIL, 2002).  

Já na prova de estabilidade ao álcool obteve-se que 8 produtores (40%) 

apresentaram instabilidade ao álcool. Considerando-se que as médias das amostras 

de todos os produtores apresentaram-se dentro dos limites de acidez, pode-se supor 

que essas amostras seriam indicativos de LINA, mas serão realizadas análises mais 

apuradas para confirmar tal tipo de anormalidade. 

Analisando-se a Tabela 1 pode se perceber que os valores mais baixos de índice 

crioscópico (mais baixos que -0,555) apresentaram correlação com a instabilidade 

ao álcool. O índice crioscopico avalia o ponto de congelamento do leite em relação 

ao da água, e varia de acordo com teor de água, sais minerais e lactose presentes 

no leite, ou seja, quanto menor o ponto de congelamento do leite, maior a 

quantidade de sais e lactose dissolvidos na água, o que poderia estar causando esta 

instabilidade. As análises de acompanhamento dos leite indicativos de LINA estão 

sendo realizadas para confirmação do problema. 

A contagem de células somáticas foi o parâmetro onde houve maior discordância da 

legislação, 15 produtores (75%), apresentaram, na média, contagem maior que 

aquela permitida. Segundo Fonseca e Santos (2000), este é um fator que afeta 

diretamente a qualidade do leite, causando perdas irreparáveis aos produtores, à 

indústria e, conseqüentemente, ao produto final. 

Altos índices de CCS causam inúmeros prejuízos às indústrias de laticínios, por 

afetarem de forma direta à composição do leite, diminuindo o tempo de vida de 

prateleira dos seus derivados. 

CONCLUSÃO 

Existe um indício da ocorrência de LINA em algumas amostras avaliadas que 

apresentaram instabilidade ao álcool, alterações na crioscopia e CCS. Estudos 

complementares estão sendo realizados no sentido de identificar o problema nas 

amostras de leite avaliado e auxiliar o agricultor familiar no controle e tratamento do 

problema do LINA em sua propriedade. 
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TÍTULO DA OFICINA:  BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO  E ELABORAÇÃO 
DE PRODUTOS A BÁSE DE PEIXE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

  
COORDENADOR RESPONSÁVEL: Ana Karina Marquioro 

COLABORADORES: Ana Karina Marquioro, Ana Maria da Silva e Ana Paula da 
Silva Leonel 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e produção 
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação escolar, produtos, qualidade 

 
RESUMO: Justificativa: O consumo de peixe reflete de forma positiva a saúde, é 
um alimento que faz parte do grupo das carnes, que apresenta um misto de minerais 
e vitaminas que são essenciais a uma alimentação saudável, sendo  excelente 
alimento  para o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes, devendo logo 
serem obtidos. Essa característica do produto leva a percebemos a importância de 
desenvolver  a inclusão do pescado na alimentação escolar. Assim, as boas práticas 
de fabricação são uma ferramenta para a produção de alimentos seguros e com 
qualidade.  Objetivo: Considerando o alto valor nutricional do pescado, o peixe se 
torna uma ótima matéria-prima para desenvolver vários produtos, inclusive para a 
merenda escolar, mas requerem técnicas de manejo adequadas, devido o alto índice 
de deterioração, incluindo, conservação e manipulação, dessa forma o objetivo é 
apresentar técnicas de processamento e as boas práticas de fabricação para 
produção de alimentos derivados de pescado de forma segura e com qualidade 
Metodologia: Explanar o conteúdo sob a forma de slides, vídeos, fotos, e 
posteriormente realizar algumas práticas relacionadas as boas práticas de 
fabricação e desenvolver um produto a base de pescado  dentro das práticas 
adequadas para posteriormente consumi-lo. Contribuições esperadas: Com isso, 
pretende-se apresentar e degustar produtos a base de peixe para a alimentação 
escolar, através de técnicas de processamento adequadas e boas práticas de 
fabricação, incentivando assim cada vez mais seu consumo. 
 

Contato: Aldi Feiden: e-mail: aldifeiden@gmail.com. Fone: (45) 3379-7083; Wilson 
Boscolo: e-mail: wilsonboscolo@hotmail.com Fone: (540 3379-7083; Ana Karina 
Marquioro: email: ana_marquioro@hotmail.com. Fone: (45) 3379-7083; Ana Maria 
da Silva: e-mail: analara35@hotmail.com. Fone: (45) 3379-7083; Ana Paula Leonel: 
e-mail: apsleonel@gmail.com  Fone: (45) 9914-2587. 
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COMPARAÇÃO DE AJUSTES DE MODELOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

PARA A DIFUSIVIDADE TÉRMICA DA SOJA. 
 

Juliana Prestes Lorensi, Marcos Flávio Pinto Moreira 
 

Área 07: Tecnologia e Produção 
Modalidade de Apresentação: Pôster 

 
PALAVRAS-CHAVE: modelagem matemática, grãos de soja, difusividade térmica 
 
RESUMO:  
 O Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Dessa forma é 
necessário um maior cuidado para evitar perdas nessa produção. Isso pode ser feito 
analisando parâmetros dos grãos tais como condutividade e difusividade térmica. O 
objetivo desse trabalho é realizar uma comparação entre os valores de difusividade 
térmica, utilizando diferentes modelos de transferência de calor. Os grãos de soja 
utilizados foram moídos em moinho de facas e totalmente secos pelo método da 
estufa a 105°C. Em seguida, pelo método da compactação descrito por Lorensi et al 
(2011), os grãos era colocados na célula e compactados de forma a diminuir a 
porosidade no interior do leito, sendo que diferentes porosidades foram obtidas 
utilizando-se diferentes forças na compactação das partículas dentro da célula. Essa 
célula era mantida a temperatura ambiente e em seguida era colocada em um banho 
termostático a 70°C, sendo obtidas medidas de temperatura em função do tempo. 
Assim, foi possível obter a difusividade térmica pelos seguintes métodos: 
Método Log: Esse método é utilizado para o cálculo da difusividade térmica efetiva 
de uma massa de grãos, e foi descrito por Magee e Bransburg (1995), sendo 
representando pela seguinte equação: 

                                                       (01) 

Método da Resistência Condutiva: O valor da difusividade térmica efetiva foi obtido, 
ajustando-se os valores das temperaturas calculadas pelo modelo às temperaturas 
experimentais, através do método de otimização de Marquardt. 
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Pelo fato dos dois modelos apresentarem diferentes formulações, os valores 
encontrados para a difusividade térmica da soja são distintos, porém próximos aos 
da literatura. Dessa forma, notou-se nos dois métodos que a porosidade diminui 
conforme a difusividade térmica aumenta. Segundo Pereira (2009) esse fator ocorre, 
pois a fração de vazios está associada à maior quantidade de ar no leito, o que 
tende a reduzir a difusividade do meio já que o ar é um mau condutor de calor, 
demostrando que os resultados obtidos são coerentes. 
 
FORMAS DE CONTATO: (45) 9968-0187, julorensi@hotmail.com, 
marcosfpmoreira@unioeste.br 



 
COMPARAÇÃO DO USO DE VITAMINA C E AZODICARBONAMIDA COMO 

ADITIVOS NA FARINHA DE TRIGO 
 

Fernanda Jaqueline Menegusso, Jakelynye Miranda, Maicon Javorski,Paola 
Maria Lopes, Felipe Zanetti, Amauri Anzolin Viecilli,Tiago Ficagna, Dermânio 

Tadeu Lima Ferreira 
  

Tecnologia e Produção 
Comunicação visual/Painel 

PALAVRAS CHAVE: Ácido ascórbico, ADA 100%,agentes oxidantes. 
 
RESUMO: Entre os melhoradores de farinha, os agentes oxidantes são 
produtos de importância na panificação. Eles atuam diretamente sobre a 
estrutura das proteínas do glúten, reforçando a rede de glúten através da 
formação de ligações dissulfídicas. Estas ligações formadas alteram a reologia 
da massa, aumentando a resistência à extensão e diminuindo a 
extensibilidade. (Nunes et al., 2006). O objetivo do trabalho é comparar a ação, 
na farinha de trigo, do ácido ascórbico (vitamina C) e azodicarbonamina (ADA) 
quando usados separados e quando são usados em conjunto. O trabalho foi 
desenvolvido no Centro Vocacional Tecnológico da Cadeia do Trigo (C.V.T) da 
FAG, na cidade de Cascavel-PR, durante o mês de fevereiro de 2012. A farinha 
cedida pelo moinho Régio (Cascavel/PR) foi dividida em 4 tratamentos: com 
Ácido Áscórbico, com Azodicarbonamida, com Azodicarbonamida+Ácido 
Ascórbico e Testemunha. A farinha foi analisada através do teste de 
alveografia. Os aditivos, cedidos pela Granotec, foram adicionados diretamente 
na masseira do alveógrafo, sempre usando a dosagem média indicada pelo 
fabricante.Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico 
SISVAR, através do teste de Tukey à 5%. A farinha utilizada foi classificada 
como melhoradora de acordo com Portaria No- 128 (2010), pois o W foi de 312 
10E-4J. Com os tratamentos não houve variação para força em relação à 
testemunha. A tenacidade da testemunha foi de 137,5 mmH2O. Com 
azodicarbonamida e ácido ascórbico aumentou o valor, mas não houve 
diferença estatística entre os dois aditivos. Quando foram adicionados juntos o 
valor foi de 208,25 mmH2O, ou seja, o uso tanto da vitamina C como de ADA 
aumentam a tenacidade da farinha, mas o efeito é potencializado quando 
usados juntos. A extensibilidade (L) da farinha diminui com uso de aditivos, 
sem haver diferença estatística entre os tratamentos. Para obtenção de uma 
massa mais tenaz usa-se ADA e Ácido Ascórbico em conjunto na farinha, se o 
que se procura é uma massa mais elástica pode-se usar o critério econômico 
na escolha, pois o efeito dos 3 tratamentos é o mesmo. 
 
Contato: telefone: (45) 33321 3869, e-mail: fjmenegusso@fag.edu.br. 



 
CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS 
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Marina Miksa Sabadin, Alexandre Morgan – Faculdade Dom Bosco - Curso de Tecnologia de 
Alimentos, Av. das Torres 500 Loteamento FAG – Cascavel - PR 

 
 
 
Diante dos diversos aspectos da indústrias de alimentos em relação a 
qualidade de seus produtos finais, a qualidade sanitária da indústria é questão 
fundamental, principalmente considerando a amplitude do deste setor. Os 
surtos geralmente se desenvolvem por falhas múltiplas peculiares a esses 
serviços, e entre estas falhas, estão a proliferação de microrganismos 
prejudiciais a saúde e as boas práticas de fabricação. O objetivo deste trabalho 
foi realizar um diagnóstico qualitativo das condições higiênico-sanitárias em 
indústrias de alimentos do município de Cascavel, PR, visando a detectar as 
principais falhas da indústria, principalmente sob os pontos de vista da 
qualidade ambiental e higiene. Durante o período de fevereiro á março de 
2012, com a colaboração dos acadêmicos do curso de Tecnologia de 
Alimentos da Faculdade Dom Bosco, foram avaliadas as condições higiênico-
sanitárias de 15 estabelecimentos do município, incluindo cooperativas, 
panificadoras, restaurantes, moinhos e laticínios. Os resultados foram obtidos 
através de observações in loco com a utilização da lista de verificação de boas 
práticas de fabricação da RDC 275. As não conformidades observadas em 
maior ocorrência nas indústrias de alimentos vistoriados foram as falhas 
vinculadas à estrutura física inadequada, como duchas e chuveiros em número 
insuficiente com água fria e ou quente, vestiários com área compatível e 
armários individuais, falta de registro periódico de limpeza, existência de 
responsável pela higienização, todos os itens conforme legislação especifica e 
dentre estes estabelecimentos, as panificadoras, apresentam maior criticidade 
em relação às condições higiênico-sanitárias. Entretanto, independente do 
índice de não conformidade apresentado, as indústrias de alimento necessitam 
se adequar imediatamente à legislação vigente , que estabelece procedimentos 
de boas práticas para a indústria. 
 
Palavras – chave: BPF, contaminação em alimentos, Vigilância Sanitária 
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Área Temática 7: Tecnologia e Produção 

Modalidade de Apresentação: Pôster 

Palavras-chave: Projeto Rondon, Empreendedorismo, Tecnologia.  

O Projeto Rondon, é um projeto do Ministério da Defesa com a participação 

das Universidades. A última operação, aconteceu em janeiro e fevereiro de 

2012, no estado do Maranhão, e a equipe da UNIOESTE, deslocou-se ao 

município de Ribamar Fiquene, levando conteúdos, didáticas e temas 

elaborados pelos alunos para disseminar o conhecimento teórico da academia 

à comunidade local, que tinha carência de conhecimento a respeito de 

trabalho, empreendedorismo e tecnologia. O objetivo deste trabalho é 

apresentar oficinas relacionadas com tecnologia e produção que foram 

ministradas pelas acadêmicas Claudia Seffrin e Tânia Rodrigues. Através de 

oficinas sobre economia solidária, nas comunidades rurais, ressaltou-se a 

importância de desenvolver tecnologias sociais e formas de organização para 

aumento de trabalho de renda. A pedido da própria prefeitura, foi realizado o 

curso de Diagnóstico participativo, com os representantes das secretarias 

municipais, ressaltando a importância de uma metodologia mais eficaz de 

trabalho. Com o mini-curso: regularização do comércio, foi possível explicar 

aos pequenos comerciantes, a necessidade de legalizar seus 

empreendimentos e a se tornarem empresários. Atendendo a necessidade de 

inclusão digital e de uma nova ferramenta de comunicação, realizou-se uma 

oficina de internet e construção de blogs. Após o término do trabalho da equipe 

do Projeto Rondon, foi possível visualizar que as ações executadas foram de 

grande valia para toda a população, que aprendeu novas técnicas de 

comunicação, empreendedorismo, metodologias e valorização nas trocas de 

experiências, principalmente, através dos atos solidários, das manifestações de 

agradecimento e promessas de melhoria em seus ambientes de relações. 

Claudia Seffrin. 45 9944-4767. Email: cllau_s@hotmail.com 

Tânia Rodrigues. 45 8412-4012. Email: taniaj.rodrigues@gmail.com  
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ESTUDO DE COMPORTAMENTO DE CINZAS EM FARINHA DE TRIGO 

COM PRESENÇA DE AFLOTOXINA  
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Jakelynye Miranda, Maicon Javorski, Robson Michael Delai, Dermânio Tadeu 

Lima Ferreira 

Tecnologia e Produção 

Comunicação visual/Painel 

PALAVRAS CHAVE: estudo, contaminantes, qualidade 

RESUMO: A avaliação reológica da farinha, na qual são determinadas as 
propriedades viscoelásticas da massa, e de vital importância para a indústria 
de panificação permitindo predizer o seu uso final. A reologia também 
desempenha importante papel no controle de qualidade e na especificação de 
ingredientes e aditivos a serem utilizados nos produtos elaborados (Gutkoski, 
2002). As farinhas de trigo utilizadas frequentemente em preparos industriais e 
domésticos podem servir de veículo para contaminantes de vários tipos, 
inclusive de micotoxinas (PEREIRA, 1993). A qualidade das farinhas pode ser 
avaliada considerando diversas características mensuráveis como umidade, 
matéria mineral, lipídios e proteínas, que podem ser indicadores de identidade 
dos tipos de farinha disponíveis no comércio (CIACCO, 1986; PIZZINATTO, 
1996). Para análise foram usadas seis amostras (1, 2, 3, 4, 5, 6) de farinha de 
trigo sendo estas vindas de amostras de grãos de trigo coletados em unidades 
receptoras no sudoeste do Paraná, compreendendo 3 municípios, sendo 
realizadas amostras em silos de armazenagem. Após a coleta foram realizados 
testes de aflotoxina nas amostras de farinhas sendo utilizado o Kit Veratox para 
presença e quantificação, posteriormente foi realizado o processo de 
umidificação dos grãos para moagem.  Os processos de umidificação, moagem 
e analise de cinzas da farinha de trigo ocorreram no Laboratório de Analises 
Reológicas da Farinha de Trigo do C.V.T. (Centro Vocacional da Cadeia de 
Trigo). A analise de cinzas obtidas entre as amostras foram comparadas de 
forma a relacionar se a as amostras que apresentaram maiores teores de 
aflotoxina (3 e 6) obtinham características variáveis conforme o nível de 
micotoxina. Os valores obtidos foram que as amostras com maiores níveis de 
aflotoxina (3 e 6), apresentaram os maiores índices de cinzas em relação as 
amostras que possuíam níveis de aflotoxina abaixo do exigido pela ANVISA de 
5 (µg/kg). O que caracteriza que teores de umidade e cinzas podem estar 
relacionados com a ocorrência de micotoxinas, e que o teor de micotoxina pode 
afetar a quantidade de cinzas na análise a ser realizada. 
 

Contato: telefone: (45) 33321 3869, e-mail: Amauriviecili@hotmail.com. 



 
ESTUDO DE COR DA FARINHA DE TRIGO COM RELAÇÃO À PRESENÇA 
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Michael Delai, Dermânio Tadeu Lima Ferreira 

Tecnologia e Produção 

Comunicação visual/Painel 

PALAVRAS CHAVE: cromaticidade, farinha, luminosidade 
 
RESUMO: A qualidade de grãos e farinhas de cereais é determinada por uma 
variedade de características que assumem diferentes significados dependendo 
da designação de uso ou tipo de produto. Estas características podem ser 
divididas em físicas, químicas, enzimáticas e reológicas (GUTKOSKI & 
JACOBSEN NETO, 2002; ABID et al., 2009). Para avaliação foram utilizadas 6 
amostras de farinha (A1, A2, A3, A4, A5, A6), com níveis de aflotoxina de 0,92 
(µg/kg) a 14,68 (µg/kg), sendo que as amostras que obtiveram valores de 
aflotoxina acima dos limites estipulado pela ANVISA de 5 (µg/kg) foram A3 
(14,68 µg/kg ) e A6 (6,12 µg/kg). Os testes para verificação de Aflotoxinas 
foram realizados com o kit Veratox Aflotoxina, sendo este um teste de leitura 
quantitativa para detecção de Aflotoxina em amostras de alimentos. Este kit 
permite obter resultados através da leitura da amostra num leitor de 
microplacas, sendo que o limite de detecção é entre 5 e 50 ppm. Para análise 
de cor realizada no Laboratório de Analises Reológico de Farinha de trigo-FAG, 
foi usado aparelho Colorímetro Konica Minolta. A cor da farinha é avaliada 
pelas medidas de luminosidade (L*) e coordenada de cromaticidade de 
amarelo (b*). A luminosidade é afetada pelo conteúdo de farelo ou material 
estranho, enquanto a intensidade de amarelo está relacionada com a 
quantidade de pigmentos presentes na farinha de trigo (COULTATE, 2004). O 
componente L* de cor aumentou significativamente com o aumento dos níveis 
de aflotoxina nas amostras (A3 e A6). Entre as amostras estudadas, quanto às 
coordenadas de cromaticidade a* e b*, foi verificada variação significativa entre 
as amostras com níveis elevados de aflotoxina em comparação as amostras de 
níveis baixos. Entre as amostras A3 e A6 mostrou um aumento da coordenada 
de cromaticidade do (a*) e diminuição a coordenada de cromaticidade 
componente (b*) com o aumento de níveis de aflotoxina, o que resultou em 
farinha de trigo sem características negativas para panificação, porém com 
características negativas para finalidade de massas exemplo fabricação de 
macarrão.  
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I MOSTRA DE PLANTAS MEDICINAIS AROMÁTICAS E CONDIMENTARES 
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Área temática: Tecnologia e produção; 

Modalidade: Pôster 

Palavras chave: Horto; Plantas; Medicinais. 

 

Justificativa 

A maioria das plantas medicinais, aromáticas, utilizadas pela população de Marechal 

Cândido Rondon, são nativas da região, crescendo espontaneamente nas mais diferentes 

formações. A coleta indiscriminada destas plantas podem leva-las a um processo inexorável 

de extinção. Mal administradas por leigos podem depredar o patrimônio genético vegetal. Isso 

exposto, a saída mais segura é fazer o cultivo dessas plantas em áreas específicas para isso, 

dentro dos padrões agronômicos requeridos, buscando melhorar a produtividade e qualidade 

do material produzido, de forma a garantir a qualidade 

 

Objetivos 

Conscientizar a população da importância das plantas medicinais como remédio, 

reconhecimento das variadas espécies de chás e fitoterápicos, bem como as referidas 

utilizações, esclarecer sobre a gravidade da coleta desenfreada desse grupo de plantas, 

conscientizar a população da importância em multiplicar o plantio de plantas medicinais. 

Metodologia 

As plantas foram produzidas em cultivo protegido no horto de plantas medicinais, aromáticas 

e condimentares, lotado no núcleo de estações experimentais da UNIOESTE. As amostras 

foram transplantas em vasos e devidamente identificadas para a exposição. 

 A iniciativa de promover a amostra foi do grupo de pesquisa, de alunos do curso de 

Agronomia e Zootecnia “eplam”, onde cera de 30 espécies foram expostas. 

 Esse evento fez parte de uma atividade promovida pelo campus: “arte por fazer arte”. 

Contribuições esperadas 

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 desse grupo de plantas. 



 

IMPACTO NAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL 

NA MICROBACIA AJURICABA COM A MUDANÇA DO CODIGO FLORESTAL 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 
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ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO (MEIO AMBIENTE) 

 

RESUMO: Neste ano estamos vivendo o impasse da mudança do código florestal 

brasileiro, sendo que as mudanças propostas para o mesmo, apresentam 

entendimentos antagônicos. De um lado, os “ruralistas” defendem que o Brasil deve 

aumentar sua área de produção de alimentos ignorando as conseqüências 

ambientais.  De outro, os ambientalistas, que defendem que o novo projeto seja 
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debatido com a sociedade para construir uma proposta que atenda os princípios de 

desenvolvimento sustentável do meio rural. Para se ter uma idéia do impacto das 

principais mudanças propostas no novo Código Florestal, desenvolveu-se o presente 

estudo na Microbacia do Ajuricaba, município de Marechal Cândido Rondon-PR., 

comparando as Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal da legislação 

vigente com as mudanças do Novo Código Florestal. De acordo com o código atual 

a APP’s (AREAS DE PRESERVACAO PERMANENTE) representaria uma área de 

80,8965 ha. Pelo novo código está área seria de 40,4483 ha, representando uma 

redução de 50 %. Já a reserva legal reduziria a exigência de 300,8626 ha para 

isenção total. Porém como existem atualmente 243,7183ha de RFL (RESERVA 

FLORESTAL LEGAL), pelo novo código, esta não pode ser suprimida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Legislação ambiental, gestão ambiental, desenvolvimento 

rural. 

 

INTRODUÇÃO 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais completas do 

mundo e um dos seus principais pilares é o Código Florestal. De uma forma geral, o 

novo substitutivo não representa ganhos em termos ambientais e sociais. Pelo 

contrário, continua a apresentar diversos conceitos equivocados, que levarão a um 

quadro de extrema insegurança jurídica, além de propiciar o aumento do 

desmatamento de forma generalizada, atingindo todos os biomas (LEI 4771/65). 

As APPs, estão localizadas nas margens de rios, cursos d’água, lagos, lagoas 

e reservatórios, topos de morros e encostas com declividade elevada, cobertas ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 

fauna e flora, e de proteger o solo e assegurar o bem estar da população humana. 

São consideradas áreas mais sensíveis e sofrem riscos de erosão do solo, 

enchentes e deslizamentos.  

A retirada da vegetação nativa nessas áreas só pode ser autorizada em casos 

de obras de utilidade pública, de interesse social ou para atividades eventuais de 

baixo impacto ambiental (LEI 4771/65). 

A RFL é uma área localizada no interior da propriedade ou posse rural que 

deve ser mantida com a sua cobertura vegetal original. Esta área tem a função de 



assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, proporcionar a 

conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da 

biodiversidade, abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. O tamanho da 

área varia de acordo com a região onde a propriedade está localizada. Na 

Amazônia, é de 80% e, no Cerrado localizado dentro da Amazônia Legal é de 35%. 

Nas demais regiões do país, a RFL é de 20% (LEI 4771/65). 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como o objetivo, a comparação do código florestal vigente 

e o projeto de lei 1.876, levando em consideração a área de preservação 

permanente e reserva legal. 

 

MÉTODOS 

No trabalho em questão foi comparado o código florestal vigente (LEI 

4771/65), com o projeto de lei (LF n° 1.876), do novo código florestal. 

Para isso foi utilizado dados da Microbacia Ajuricaba localizada no município 

de Marechal Candido Rondon, levantados junto ao Programa Cultivando Água Boa 

em convênio com a Unioeste no período de 2004-2010. A partir das informações 

levantadas foi possível fazer comparações das APP’s e RFL propostas pela 

legislação vigente, com o texto do projeto de lei que tramita na câmara e senado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A microbacia do Córrego Ajuricaba, com área total correspondente a 1.766 

hectares. Subdividida em 102 Lotes (escrituras), as quais apresentaram uma área 

média de 17,3 hectares. A microbacia do Córrego Ajuricaba corresponde a 2,25% da 

área total do município de Marechal Candido Rondon, e está situada entre as 

coordenadas UTM 787.309m E e 793.892m E; 7.275.026m N e 7.281.310m N, do 

Fuso 21. Essa microbacia localiza se na bacia hidrográfica do Paraná III, oeste do 

Estado do Paraná, e integra a bacia hidrográfica do rio São Francisco Verdadeiro. 



 

Figura 1 - Localização da microbacia do Córrego Ajuricaba - Marechal Cândido 

Rondon, PR. 

As APP’s foram estabelecidas por lei como alternativas mitigadoras dos 

impactos negativos da ação antrópica e preservação dos ecossistemas. Localizam-

se, prioritariamente, ao longo dos rios, com largura variando de 30 a 600 metros; em 

nascentes com um raio de 50 metros; altitudes acima de 1.800 metros e 

declividades acima de 45º, conforme estabelece o Código Florestal, Lei 4771/65 

(PARANÁ, 2005). 

Como na legislação vigente estabelece que a APP seja de numa largura de 

30 metros em torno do rio na microbacia do Ajuricaba, seria necessário uma área de 

aproximadamente 81,8965 ha, existindo hoje 49,3335 ha portanto tendo que 

implantar 31,363 ha, como mostra o gráfico a seguir: 

 

 

Figura 2 - Quantificação da área de preservação permanente do Córrego 

Ajuricaba,Marechal Cândido Rondon, pela legislação vigente, 2008. 

Fonte: Itaipu, 2008. 

O texto do senado mantém as áreas de APP em 30 metros em torno de rios 

de ate 10 metros, porem institui que para propriedades menores que 4 módulos 

fiscais (72 há NA AREA ESTUDADA) a necessidade de recuperação de APP, não 



ultrapassa os 20% da propriedade mesmo que não atinja o 30 metros de 

preservação, como na microbacia não há nenhum caso em que a área de APP 

exigida ultrapasse 20% da propriedade a área de preservação não muda, já o texto 

da câmara reduz a APP de 30 metros para 15 metros o que reduz a área de 

preservação de 80,8995ha para 40,4498 há. 

Conforme o decreto n º 387/99, Reserva Legal são florestas e demais formas 

de vegetação representada em uma ou várias parcelas de pelo menos, 20% da área 

total da propriedade, com uso permitido apenas através de técnicas de manejo que 

garantam sua perpetuidade. No mesmo decreto, artigo 7º, o prazo máximo para a 

recuperação das áreas de reserva florestal legal, fixado por este decreto é de 20 

(vinte) anos, a ser cumprido de forma escalonada, devendo ser implantado 1/20 

avos por ano, iniciando essa contagem, em 31/12/1999 com o término em 

31/12/2018. O não cumprimento da recuperação da parcela correspondente anual 

gera efeito cumulativo para os anos subseqüentes, podendo, a mesma, ser 

averbado em outro imóvel desde que seguida as condições do SISLEG (PARANÁ, 

2005). 

Como na legislação vigente institui que 20% da área devem ser recuperadas 

com vegetação nativa na microbacia é exigida uma área de 300,8626 ha da RFL em 

toda microbacia, como na microbacia já existe uma área de 234,7183 ha apenas 

será necessário implantar 63,1443 ha de RFL, como mostra o gráfico seguir:   

 

Figura 3 - Quantificação da RFL na microbacia do Córrego Ajuricaba, Marechal 

Cândido Rondon, 2008. 

Fonte: Itaipu, 2008. 

No texto do novo código isentam de RFL a propriedades de ate quatro 

módulos fiscais (72 ha), e as demais propriedades devem compor 20% de sua 

propriedade, porem pode ser contabilizado com a APP, como na microbacia existe 

apenas uma propriedade maior que 4 módulos fiscais, e nesta propriedade a APP já 



excede os 20% da área da propriedade todos os produtores ficam isentos da 

implantação da RFL. 

 

CONCLUSÃO 

O novo código causa grande redução da área de vegetação nativa na 

microbacia, com o novo código algumas propriedades até excedem a área de APP o 

que acaba causando área um pouco maior que a exigida mas mesmo assim causa 

uma redução de 19% de APP, já a reserva legal o novo código isenta todos os 

produtores de averbá-la em sua propriedade o que causaria uma redução de 

300,8626 ha porem na área já existe RFL de 234,7183 ha, o que causaria a redução 

da área de RFL em 22%. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O mundo assiste hoje a uma formulação na correção da vida. Valores naturais e 

ecológicos retornaram com grande força, na determinação de novos preceitos, em todas 

as áreas do conhecimento científico e da vida prática. 

 Na alimentação, produtos de boa qualidade, isentos de agrotóxicos, é uma 

exigência constante da população mais esclarecida, com isso, corantes, aromatizantes, 

flavorizantes naturais tem sua procura aumentada (CORREA, 1991). Na medicina, 

produtos originários de plantas medicinais ocupam um espaço cada vez maior na 

terapêutica, as contraindicações e os efeitos colaterais resultante do uso de 

medicamentos sintéticos, podem ser evitados utilizando como referencia as plantas 

medicinais. 

 

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 desse grupo de plantas fazem-se necessário a produção e replicação de mudas 

para atender as hortas de plantas medicinais em associações de bairros e, com isso ainda 

abrir um espaço para aulas práticas, comtemplando assim os acadêmicos do curso de 

agronomia. Implantou-se o presente projeto à campo, na área de cultivo protegido 

(NÚCLEO DE ESTAÇÕES EXPERIMENTAIS DA UNIOESTE – NEE) – Campus de 

Marechal Cândido Rondon – PR, com o objetivo de avaliar as respostas de diferentes 

adubações orgânicas na produção desse grupo de plantas, e ainda definir parâmetros de 

beneficiamento. O presente trabalho teve como objetivo esclarecer e ensinar o manuseio 

correto da manipulação das plantas medicinais no seu uso como remédio.  

 

METODOLOGIA 

  

 Para iniciar o experimento foi feita uma roçada baixa na vegetação existente na 

área, seguida de uma aração e uma gradagem. Foram desenvolvidos e elevados os 

canteiros, com as medidas de 3 x 11 m
2
 utilizando-se uma enxada e  um pequeno trator. 



 A área de cultivo foi desenvolvida em uma área de 240m
2
, onde apresenta 20 x 

12 m. Localiza-se na base experimental de cultivo protegido lotado no núcleo de 

estações experimentais (NEE) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus 

de Marechal Cândido Rondon. Em área de cultivo protegido as plantas foram plantadas 

na forma de canteiros de 2 x 11 m, e outras em céu aberto. 

 Foi realizada uma “1º MOSTRA DE PLANTAS MEDICINAIS NO 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON”, durante o evento foi ensinado 

o manuseio correto do uso das plantas medicinais e aromáticas, explicando assim a sua 

utilização como remédio por meio de chás (Infusão e Decocção) à diferentes públicos 

tais como: alunos do ensino médio, idosos, alunos de ensino superior bem como todos 

os visitantes que ali estiveram. Esse esclarecimento foi feito através de palestras, 

folhetos e apostilas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

 Nas condições em que o projeto foi desenvolvido, foi possível atingir os 

objetivos esperado. Com a ampla divulgação da instalação do Horto de plantas 

Medicinais na área de cultivo protegido da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE). Grande tem sido a visitação pela comunidade e com isso os  objetivos 

foram alcançados, bem como também áreas das referidas plantas foram implantadas em 

associações de bairros e escolas e, com isso toda a manipulação das plantas com 

responsabilidade foram passadas. 
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PALAVRAS CHAVE: Moagem, amostras, grãos 
RESUMO: Dados existentes no Brasil sobre presença de ação fúngica em 
grãos são suficientemente abundantes para se acreditar na incidência de 
toxinas, pois além da presença dos microrganismos, relatados na literatura, as 
condições abióticas da região propiciam a produção de toxinas fúngicas. O 
processamento e o armazenamento de grãos podem alterar a microbiota, 
porém as micotoxinas permanecem no produto e podem estar relacionadas 
com outros fatores abióticos dos quais foi exposto o produto (BADIALE-
FURLONG, 1992; LÁZZARI, 1993; MANFRON, 1993). Sendo o trigo matéria-
prima este 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. O trigo possui impor-
tante papel no aspecto econômico e nutricional da alimentação humana, pois a 
sua farinha é largamente utilizada na indústria alimentícia (FERREIRA, 2003; 
GIECO; DUBKOVSKY; CAMARGO, 2004). Com o presente trabalho, objetivou-
se avaliar as caraterísticas do trigo contendo micotoxinas e farinhas que não 
continham micotoxinas em relação ao processo de moagem. As amostras de 
trigo foram coletadas em unidades de armazenamento. As amostras foram 
submetidas a processo de umidificação e posterior moagem em moinho 
experimental, o processo foi realizado no Laboratório de Analises Reológico de 
Farinha de trigo-FAG. Para extração da farinha foram usadas 300 gramas de 
cada amostra relacionados à quantidade obtida de farinha, sêmola e farelo. 
Avaliando as amostras que apresentaram teores de Aflotoxinas superiores aos 
padrões por legislação, observou-se que a quantidade de farinha extraída 
diminuiu enquanto a quantidade de farelo aumentou, a sêmola manteve valores 
consideráveis constantes. Sendo que das 300 gramas utilizadas nas amostras 
os valores obtido de farinha ficaram entre 40,9% e 48,8%, já os valores de 
farelo ficaram entre 35,7 % e 39 % das amostras que apresentaram valores de 
Aflotoxinas acima do permitido. Sendo que os grãos com Aflotoxinas 
apresentaram estruturas fúngicas e com isso caracterizando grãos de 
formados, pequenos e com baixo peso específico.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho analisa o perfil socioeconômico dos agricultores familiares da 
região sudoeste do Paraná que comercializam seus produtos em programas 
institucionais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os dados foram obtidos a partir de 
pesquisa de campo realizada pelo Projeto de Extensão Tecnológica Aplicada ás 
Agroindústrias Familiares Rurais Integradas ao Programa de Aquisição de Alimentos 
e Programa Nacional de Alimentação Escolar, localizadas na Região Sudoeste do 
Paraná, coordenado pela UTFPR Campus Francisco Beltrão. Foram aplicados 
questionários estruturados em 105 propriedades familiares, distribuídas entre 16 
municípios da região, no período de abril a agosto de 2011. Os questionários 
englobaram diversos aspectos sócio-econômicos dos agricultores envolvidos como a 
diversidade de produtos comercializados, a faixa etária, o número de pessoas 
envolvidas no processo, o sexo, o grau de prioridade do estabelecimento, as formas 
de comercialização e os pontos negativos e positivos da comercialização 
institucional. Dos 105 questionários aplicados, constatou-se a existência de 317 
pessoas trabalhando diretamente na produção, sendo que destes 53% são do sexo 
masculino. Quanto à faixa etária, 59% dos agricultores familiares dessa região 
possuem entre 35 a 50 anos, fato este que mostra a pequena participação de jovens 
atualmente trabalhando na agricultura familiar. Para 89% dos agricultores a 
produção da agricultura familiar tem médio e alto grau de prioridade, ou seja, a 
renda da família é exclusiva da agricultura familiar. Dos entrevistados, 88% 
comercializam seus produtos em programas institucionais, sendo 62% realizada via 
PAA e apenas 26% via PNAE. Os principais produtos comercializados foram a 
alface, a mandioca, a cenoura, o repolho e o pão, que se destacam pela quantidade 
comercializada. Isto retrata a grande participação de produtos “in natura”, frente à 
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grande demanda existente pelos produtos processados via programas. Os 
resultados demonstraram que a comercialização institucional trás benefícios à 
agricultura familiar, com o incentivo a produção de qualidade no campo, gerando 
renda a pequenos agricultores. Estes produtos oriundos da agricultura familiar 
quando oferecidos na alimentação escolar e em entidades beneficiadas, promovem 
a alimentação saudável e mantém os hábitos alimentares culturais da região, porém 
faz-se necessário, o fortalecimento de políticas públicas de apoio à 
agroindustrialização e comercialização.  
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 RESUMO: Os Laboratórios de Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE 

desde 1997 prestam serviço a comunidade realizando diagnóstico de doenças 
de plantas. Assim, o objetivo deste trabalho foi o de fornecer informações sobre 
as análises realizadas por estes laboratórios servindo como importante 
parâmetro dos principais problemas e/ou preocupações fitopatológicas na região 
oeste do Paraná. Para tanto, levantou-se os registros das amostras e análises 
realizadas no ano de 2011. No Laboratório de Nematologia foram analisados 
331 materiais de solo, raízes ou sementes. Em 185 amostras foram encontrados 
nematóides fitopatogênicos sendo que os nematóides dos gêneros Meloidogyne 
e Pratylenchus estavam presentes em 17 e 30% respectivamente destas 
amostras analisadas. No Laboratório de Fitopatologia foram analisados 13 
materiais sendo que fungos representaram a grande maioria dos agentes 
patogênicos encontrados. Destes houve predomínio dos causadores de 
podridões radiculares, com maior freqüência dos gêneros Fusarium e 
Macrophomina, e bacteriose do gênero Xanthomonas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Nematóides, fungos, bactérias. 
 
 INTRODUÇÃO: Os Laboratórios de Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE, 

constituídos desde outubro de 1997, possuem um Projeto de Prestação de 
Serviço através do qual são realizados trabalhos de diagnose de doenças de 
plantas causadas por fungos, bactérias, nematóides e agentes abióticos. Tal tipo 
de trabalho atende as necessidades de proprietários rurais, empresas privadas 
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ligadas ao setor agrícola e mesmo entidades públicas, além de permitir a 
participação de acadêmicos nas atividades desenvolvidas através de estágios, 
monitorias e/ou projetos de pesquisa. 

 
 OBJETIVOS: Os objetivos deste trabalho foram os de fornecer informações 

sobre as análises realizadas no ano de 2011 pelos Laboratórios Prestadores de 
Serviço em Fitopatologia e Nematologia da UNIOESTE - Campus de Marechal 
Cândido Rondon/PR, para que possam ser utilizadas na determinação e no 
direcionamento das linhas de pesquisa em fitopatologia prioritárias para a 
região. 

 
 MÉTODOS: Foram levantados os registros do ano de 2011. Todos esses 

registros foram obtidos a partir de amostras enviadas aos referidos laboratórios 
para análise. A identificação dos patógenos envolveu a herborização de plantas 
doentes (FIDALGO & BONONI, 1989), análise sintomatológica, isolamento de 
fungos em meio BDA (batata-dextrose-ágar) e preparo de lâminas semi-
permanentes para fungos e nematóides. Os isolados fúngicos obtidos foram 
armazenados a 4 ºC ou preservados em água esterilizada através do método de 
Castellani (MENEZES & SILVA-HANLIN, 1997). Para a identificação das 
espécies de nematóides do gênero Meloidogyne estudou-se a configuração da 
região perineal de fêmeas adultas em microscopia ótica (TAYLOR & SASSER, 
1983; TIHOHOD, 1989) e também o fenótipo isoenzimático para a enzima 
esterase (KUNIEDA et al., 1998). A identificação da espécie ocorrente em uma 
determinada área é item fundamental ao planejamento do controle, 
especialmente quando são recomendadas variedades resistentes e/ou rotação 
de culturas (FERRAZ & MONTEIRO, 1995). Os procedimentos metodológicos 
adotados constam no Manual de Requisitos Técnicos Específicos para 
Credenciamento de Laboratório de Diagnóstico Fitossanitário (MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Laboratório de Nematologia foram analisados 
materiais provindos do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, cujas 
porcentagens correspondem a 81,84; 3,25 e 0,54, respectivamente; e Maranhão, 
Tocantins e Mato Grosso com 0,27%, totalizando 319 amostras. Destas, 7,5% foram 
de solo e 91,67% de solo e raízes de plantas. As amostras contendo raízes 
pertenciam as seguintes culturas (em %): soja – 92,37; milho, mandioca e grama – 
8,33. Muitas amostras, sobretudo de soja, apresentavam galhas nas raízes, sintoma 
típico do ataque de nematóide do gênero Meloidogyne. Estas galhas, na maioria das 
vezes, possuíam fêmeas adultas do nematóide sendo possível a identificação da 
espécie do mesmo. Na maioria das amostras foram encontrados nematóides 
fitopatogênicos, sendo que o Pratylenchus esteve presente em 29,81%, o gênero 
Meloidogyne estava presente em 16%, sendo que as espécies encontradas foram 
M. javanica e M. incognita, e o gênero Tubixaba tuxaua esteve presente em 4,35% 
das análises. Estes dados mostram que os nematóides possuem enorme gama de 
hospedeiros e pode causar grandes danos às culturas, chegando a ser fator 
limitante de cultivo (FREITAS et al., 2001). O nematóide de galhas apresenta ampla 
distribuição e freqüência na região oeste do Paraná. Outros nematóides 
fitopatogênicos encontrados pertenciam aos seguintes gêneros, em ordem 
decrescente de ocorrência: Helicotylenchus, Dorylaimus e Longidorus presentes em 
porcentagem elevada, com 49,86% das amostras analisadas. No Laboratório de 



Fitopatologia foram analisados 13 materiais provenientes de municípios do Paraná 
(sete municípios), Mato Grosso do Sul (dois), Santa Catarina (três) e São Paulo 
(um). Os materiais pertenciam as seguintes culturas (em %): mandioca – 23,02; 
grama – 11,3; soja – 10,9; tomate – 2,3; batata doce – 1,6 e outras – 3,7. Os 
agentes fitopatogênicos identificados foram fungos, bactérias, vírus e fatores 
abióticos. Os fungos representaram a grande maioria dos patógenos identificados, 
sendo mais freqüentes os seguintes gêneros, com a respectiva porcentagem de 
ocorrência: Fusarium – 26,5; Rhizoctonia 2,5; Macrophomina phaseolina 2,5; 
Cercospora 2,5; e Colletotrichum – 2,9. Observou-se que os mais freqüentes foram 
os causadores de podridões radiculares devido, principalmente, ao cultivo em áreas 
com problemas de compactação de solo aliado a outros fatores como cultivo em 
monocultura e excesso de chuvas durante a estação de plantio. Os principais 
gêneros de fitobactérias encontrados foram Xanthomonas, Ralstonia e Erwinia, 
destacando-se análises para detecção de Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 
com 30,1% das amostras (agente causal da bacteriose, em manivas de mandioca). 
Além destes foram também identificados outros importantes patógenos como 
Phakopsora pachyrhizi, agente causal da ferrugem da soja, um dos maiores 
problemas fitossanitários desta cultura atualmente, contribuindo como alerta aos 
agricultores da ocorrência de tal moléstia na região oeste do Paraná. 
  
 CONCLUSÕES: Estes resultados permitem obter uma visão dos principais 

problemas e/ou preocupações fitopatológicas da região oeste do estado do 
Paraná, bem como, direcionar as pesquisas para contribuir para resolução dos 
mesmos. Além disso, o trabalho desenvolvido permitiu uma aproximação entre a 
comunidade e a universidade através da condução de ensaios em parceria com 
produtores rurais e empresas públicas e/ou privadas. 
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Resumo 

O vinagre, assim como o vinho, é um alimento conhecido desde a 
Antiguidade, provém do francês, vinaigre, ou vinho azedo. Este produto é 
obtido a partir da fermentação acética, geralmente de vinho ou frutas. É uma 
solução diluída de ácido acético, que de acordo com a legislação brasileira o 
vinagre deve conter uma acidez volátil mínima de 40g por litro expresso em 
ácido acético (4%).  

O presente trabalho teve por objetivo fazer um estudo de obtenção do 
vinagre por fermentação acética utilizando o processo de conversão 
microbiológico denominado de método rápido, também conhecido por método 
alemão. Bem como, verificar a relação entre acidez e condutividade elétrica.   

Os processos rápidos são bastante utilizados atualmente. O 
equipamento construído e utilizado neste experimento é constituído por três 
câmaras onde a câmara superior tem a função de distribuir uniformemente a 
mistura em acetificação sobre o material de enchimento contido na câmara 
intermediária. Já a câmara inferior funciona como um depósito de líquido, de 
onde é recirculado para a câmara superior a fim de completar a acetificação, ou 
é retirado como vinagre bruto para clarificação, pasteurização e envase. 

 O processo escolhido para ser utilizado na condução deste trabalho foi o 
método rápido, que consiste da passagem da mistura vinho e vinagre através 
de um material com grande área superficial, contendo as bactérias acéticas 
aderidas a ela, expostas a um fluxo contracorrente de ar atmosférico. Visto que 
durante este experimento encontrou-se uma acidez de 7,4% de ácido acético. 
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Os efluentes industriais apresentam constante preocupação em decorrência das leis 

ambientais e dependendo de suas origens, são ricos em compostos nitrogenados e 

fosfatados. Quanto às microalgas, elas têm uma importância em todas as áreas de 

conhecimento e são utilizadas para os tratamentos de efluente convertendo os nutrientes 

em biomassa que por sua vez tem uma infinidade de utilidade. O objetivo do projeto foi 

disponibilizar para as populações de baixa renda e para as empresas uma tecnologia 

ambiental e socialmente sustentável no reuso de água de efluente para produção de 

biomassa de microalgas e sua posterior exploração como matéria prima para diversos 

produtos entre eles ração de peixes, extração de biocombustivel. Utilizou-se o efluente do 

processo de elaboração de cerveja cuja caracterização indicou sua riqueza em carga 

poluidora a base de nitrogênio e fósforo. Partindo do principio que esta carga é a fonte de 

desenvolvimento das microalgas e que por sua vez constituem matéria prima de alta 

qualidade para industria farmacêutica, alimentícia, foi cultivado o gênero Scenedesmus . 

Avaliaram-se a curva de crescimento, a remoção dos compostos fosfatados e 

nitrogenados, a correlação entre a remoção dos compostos com o crescimento algal, o 

rendimento e a proteína da biomassa. Elaborou-se ração  com 25 , 50 e 75 e 100 % de 

biomassa de microalgas. A maior densidade algal observada foi no tratamento 6 (T6) com 

média 776 x 104 cél./mL e todos os tratamentos apresentaram altos coeficientes de 

determinação (R2) variando de 0,87 em T4 a 0,99 em T6. Como resultado após filtragem 

da biomassa a analise da água mostrou uma redução notável da carga poluidora em 15 

dias de tratamento com um rendimento de 0,25 a 0,36 mg/L de matéria seca de 

biomassa. A analise da biomassa apresentou 24 a 42 % de proteína  e 3% de acido 

graxos. A remoção dos compostos nos tratamentos do experimento 1 ocorreram em 17 

dias. No experimento 2 houve remoção do nitrato em 17 dias em todos os tratamentos e 

as remoções do ortofosfato e do fósforo variaram de nove a 24 dias. Os rendimentos da 

biomassa e proteína bruta no experimento 1 variaram de 0,15 a 0,19g/L e de 19 a 27% de 

proteína, enquanto no experimento 2 esses valores variaram de 0,12 a 0,19 g/L e de 34 a 

46% de proteína. Conclui-se que esse tratamento biológico a partir de microalgas é capaz 

de reduzir os teores de nitrato, fósforo e ortofosfato presentes no efluente de cervejaria, 

gerando biomassa com altos valores protéicos.  

Palavra chave : Efluente. Microalga. Remoção de nutrientes. 
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Área 07 - Tecnologia e Produção 
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Resumo: A implantação de pastagens para alimentação de bovinos no período 
hibernal vem sendo utilizada como uma alternativa viável para melhor 
aproveitamento de áreas normalmente ocupadas pela produção de grãos no 
verão, permitindo a geração de bons ganhos na produção e rentabilidade para 
a atividade nesse período, sendo assim os produtores buscam conciliar a 
produção de grãos associada à produção forrageira para alimentação dos 
animais, com a utilização e implantação de cultivares de dupla aptidão. Desta 
forma, o trigo (Triticum sativum) cv. BRS Tarumã de duplo propósito teve suas 
variáveis de produção forrageira e valor nutritivo estudado. O trigo foi semeado 
a campo sob o delineamento em blocos ao acaso com o objetivo de estudar as 
variáveis de produção forrageira e o valor nutritivo da forragem produzida em 
função de dois cortes e diferentes doses de nitrogênio aplicadas em cobertura, 
sendo de 0; 60; 120 e 180 kg/ha. O efeito dos cortes sobre a composição 
bromatológica média e a produção de matéria seca acumulada foram 
estudados sob o delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial. 
Para o estudo da composição bromatológica e de forragem para dois cortes, foi 
adotado o delineamento em blocos ao acaso com parcelas subdivididas no 
tempo. A utilização de dois cortes proporcionou maiores produções de matéria 
verde e seca com relação à produção obtida em um corte. Foi observado 
aumento linear na produção de matéria verde e seca em resposta ao aumento 
nas doses de nitrogênio aplicadas. A produção de matéria verde e seca foi 
superior no primeiro corte em relação ao segundo corte. As concentrações de 
FDN, FDA, hemicelulose, lignina, PIDN e PIDA apresentaram redução linear 
em resposta ao aumento nas doses de nitrogênio, enquanto a concentração de 
PB se elevou. A utilização de dois cortes proporciona maior produção de 
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forragem para o trigo de duplo propósito. A adubação nitrogenada melhora o 
valor nutritivo da forragem produzida. 
 
Palavras-chave: Matéria seca, nitrogênio, Triticum sativum. 
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RESUMO:  

 

No Brasil desde o início da sua colonização as pessoas tinham o hábito de produzirem 

de forma artesanal sabão que eram utilizados para o banho e limpezas em geral. As 

formulações eram passadas de geração à geração. A tradição de produção no meio 

rural se manteve, mesmo que de maneira precária e com produtos de baixa qualidade 

até nossos dias. Pelo desconhecimento da tecnologia de produção de sabonetes finos, 

as famílias rurais perdem a oportunidade de agregarem valor econômico a seu produto 

e consequentemente de aumentarem sua renda mensal. E também, coloca em risco a 

saúde dos usuários, visto que muitas vezes os sabões apresentam excesso de soda e 

são feitos com matéria prima de baixa qualidade ou mesmo contaminadas. Com o 

objetivo de contribuir com a melhoria da qualidade dos sabões produzidos de forma 

artesanal nas propriedades rurais; e propor alternativas tecnológicas para a 

transformação deste sabão rústico em sabonetes artesanais para o banho foi 

desenvolvida, no curso de química da Unioeste – Toledo, uma pesquisa que gerou 

formulações baratas de sabões e sabonetes naturais e de alta qualidade. Também foi 

elaborado um curso onde se utiliza uma linguagem simples e clara que permite ao 

produtor fazer a migração das atuais técnicas de produção utilizadas na produção do 

sabão caseiro para técnicas de produção de sabonetes artesanais e decorativos de 

boa qualidade para o banho. A combinação do desenvolvimento de uma tecnologia de 

produção própria aliada à elaboração da metodologia utilizada no curso permite que a 

melhoria na qualidade do produto se dê sem a necessidade de um investimento 

elevado por parte do produtor; bem como abre a possibilidade de se comercializar os 

produtos finais, de caráter artesanal, visto que durante o processo de ensino das 

técnicas produtivas também é enfatizado a necessidade do controle de qualidade e 

aparência dos sabonetes. Nesta edição do XII SEU terá a presença da empresa Costa 

Oeste Produtos de Higiene e Limpeza Pessoal LTDA, localizada no município de 

Quatro Pontes – PR, que teve sua origem neste projeto, onde as sócias se habilitaram 

a abrir uma fábrica nesta área baseando-se nos conhecimentos adquiridos durantes 

os cursos fornecidos na UNIOESTE. A empresa serve como exemplo para estimular 



as pessoas, durante os cursos nas comunidades da região, em abrir o seu próprio 

negócio na área de produtos para banho. O objetivo não é só aumentar a fonte de 

renda familiar, mas sim dar subsídio tecnológico para que as pessoas possam abrir 

um negócio próprio.  
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RESUMO: A agricultura sustentável tem por objetivo, produzir alimentos saudáveis, 

com qualidade, menor custo e conseqüentemente maior agregação de valor. O 

programa de aquisição de alimentos para a alimentação escolar (LEI FEDERAL 

11947/2009), através de compra direta dos produtores familiares é uma forma de 

contribuir com este seguimento da agricultura para a sustentabilidade destas 
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unidades de produção. Atualmente as políticas públicas do governo federal e 

estadual buscam, além do fortalecimento da agricultura familiar, também o 

fortalecimento da agricultura agroecológica. A concretização destas políticas podem 

ser observadas a partir da aprovação do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ, 

MEC/Sesu 2010, sendo este proposto e executado pela Unieoste, campus de MCR. 

Este trabalho teve como objetivo, levantar informações relacionadas a produção de 

alimentos de uma propriedade familiar agroecológica, bem como, a aquisição dos 

mesmos pelo programa de compra direta por parte da secretaria de educação do 

município de Marechal Candido Rondon – PR. 

 

Palavras-chaves: Agricultura sustentável, alimentos, orgânicos 

 

INTRODUÇÃO 

 A agricultura orgânica tem por objetivo além de produzir alimentos saudáveis, 

e com alto valor nutricional, promover a capacidade da propriedade em ser auto 

sustentável, diminuindo ao máximo a dependência  externa.  A conversão para uma 

agricultura agroecológica inclui quatro etapas fundamentais, que são: eliminar 

progressivamente os insumos químicos, implantar o uso de MIP (manejo integrado 

de pragas), substituir produtos químicos por produtos alternativos e diversificar o 

sistema com rotação de cultivos. 

 Um dos principais motivos de agricultores familiares optarem pela agricultura 

agroecológica é o fato de possuírem pequenas propriedades, o que inviabiliza uma 

agricultura convencional, e que necessita de altos investimentos anualmente. Este 

tipo de agricultura em comparação com a convencional possibilita produção de 

grandes quantidades de produtos em pequenas áreas, aumentando seus lucros.  

 O governo do Paraná tem fomentado nos últimos anos a ampliação de 

produção de alimentos sem contaminantes e organismos geneticamente 

modificados, com programa de apoio a agricultura familiar, baseada nos conceitos 

da sustentabilidade ambiental e que permita aos produtores a agregação de valor 

aos produtos alimentares (EMATER-PR, 2010 apud IPARDES, 2007). 

 Embora o mercado de produtos agroecológicos tenha crescido a taxas 

superiores a 20% ao ano, contando atualmente com aproximadamente quatro mil 

produtores no Paraná, apenas 10% destes possuem certificação do seu sistema de 



produção ou processamento, o que dificulta o acesso a mercados que remuneram 

melhor os seus produtos.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Levantar, analisar e discutir os dados sobre uma propriedade de produção 

familiar orgânica, bem como a aquisição destes para a alimentação escolar no 

município de Marechal Cândido Rondon. 

 

METODOLOGIA 

 Primeiramente, foram formulados questionários, com questões referentes á 

produção de orgânicos e a comercialização destes para o programa “venda direta” 

para a alimentação escolar. 

Um dos questionários, com 10 questões pré-elaboradas foi feito á secretaria 

municipal da educação, responsável pela compra dos produtos diretamente dos 

produtores para a alimentação escolar. O outro questionário, com 20 questões pré-

elaboradas, foi destinado ao produtor orgânico Sr. Bruno Stoef, residente na linha 

Peroba – Marechal Cândido Rondon. De posse destes dados, foram feitos análises 

sobre a real situação dos produtores, e como esta sendo conduzido o programa 

“venda direta” pelo setor municipal responsável.  

 

RESULTADO E DISCUSSÂO 

A agricultura agroecológica tem aumentado gradativamente nos últimos anos, 

devido aos agricultores familiares possuírem pequenas áreas, onde fica inviabilizada 

a produção convencional, e também por receberem incentivos do governo, como por 

exemplo, a compra direta de alimentos dos produtores para a alimentação escolar, 

que podem ser produtos industrializados ou in-natura.  

Neste programa, segundo a lei N° 11.947 (16/06/2009), no mínimo 30% dos 

produtos para a alimentação escolar deve ser proveniente da Agricultura Familiar, o 

que segundo informações obtidas por pesquisa no município de Marechal Cândido 

Rondon, esta sendo devidamente cumprida, nos meses, que as propriedades locais 

conseguem suprir esta demanda, sendo que na maioria dos meses, esta quantidade 



excede aos 30%, podendo chegar aos 100%. Segundo ainda levantado em 

entrevista com a secretaria da educação tem se a preferencia pelos produtos 

agroecológicos, devido a alta qualidade dos produtos. Dentre estes produtos 

adquiridos, estão às hortaliças, frutas, legumes, leite, carnes, ovos, e outros 

produtos industrializados pelos próprios produtores como pães, bolachas, etc. 

Umas das vantagens da produção diversificada como no caso foram identificadas 

na propriedade deste estudo produção de alface, couve-flor, brócolis, tomate, 

cenoura, beterraba, temperos, entre outros, é que há produção o ano inteiro de 

produtos. No caso da compra para alimentação escolar, quando há falta de algum 

produto, dependendo da época este pode ser substituído por outro. Além do mais, 

destaca o bom trabalho da BIOLABORE (Cooperativa de Trabalho e Assistência 

Técnica do Paraná - Soluções Ambientais para sua Empresa) dando assistência na 

propriedade o que, auxilia na resolução dos possíveis problemas encontrados na 

produção e venda de produtos. 

Outra vantagem é que a maior parte dos adubos utilizados (húmus de minhoca, e 

esterco curtidos) é produzida na propriedade, o que diminui grande parte dos custos.  

Alguns dos problemas levantados pelo produtor visitado (Figura 1), é a falta de 

mão de obra, devido a este sistema ter uma alta demanda por esta, como neste 

caso em uma área de 5 hectares existem 6 empregados e mais 3 pessoas da 

própria família. Outra questão levantada pelo produtor seria a falta de incentivos a 

produtores orgânicos autônomos, pois como esta propriedade possui um nível 

tecnológico considerado alto, exige altos investimentos iniciais para a estruturação, 

como por exemplo, a construção de estufas (fig.2), sistemas de irrigação, sala de 

processamento, lavagem, embalagem e câmara fria. 



 

Figura 1: Visita de levantamento de dados na propriedade do Sr. Brno Stoef-Linha Peroba-
MRC. 

 

     

Figura 2: Estufa de produção de mudas do Sr. Bruno Stoef. 

 



Conclusão 

Com este trabalho, pode-se concluir que a agricultura agroecologica é de grande 

importância para os pequenos produtores familiares, pois alem de utilizar melhor sua 

propriedade, produzem alimentos de ótima qualidade e com potencial de maior 

agregação de renda. 

Apesar de já existirem programas de incentivo pelo governo como o Programa de 

Aquisição de Alimentos e Merenda Escolar, ainda há uma insuficiência de políticas 

públicas para o fortalecimento de agricultores autônomos.  

A partir deste estudo observa-se que é necessário um maior envolvimento das 

entidades publicas e privadas, bem como de ONG’s para organizar tanto a produção 

como a aquisição destes alimentos viabilizando de forma pragmática as politicas 

publicas atuais. 

Um dos questionamentos levantados pelo produtor entrevistado é o baixo valor 

pago pelo programa de aquisição de alimentos, deixando muitas vezes de ser 

atrativo para os produtores, os quais buscam outras mercados mais lucrativos para a 

comercialização de seus produtos. 
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Resumo 
O objetivo do trabalho é determinar as propriedades de fluxo de grãos da 
região Oeste do Paraná, contribuindo para a normatização de projetos e 
cálculos estruturais de silos. 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.  
Para projeto e dimensionamento de silos necessita-se conhecer o 
comportamento mecânico dos grãos através de ensaios especiais, 
denominados ensaios de cisalhamento direto, realizados com amostras dos 
grãos a serem armazenados, determinando-se suas propriedades e o seu 
comportamento em fluxo nos silos. Há uma variação nas características físico- 
químicas dos diferentes tipos de grãos e entre diferentes regiões onde são 
produzidos, advindo daí a necessidade de realização dos ensaios de 
caracterização dos grãos da região Oeste do Paraná.   
 

Palavras-chave: grãos, armazenamento, curvas de escoamento. 

 
Introdução 
A ampliação da capacidade armazenadora brasileira na conservação dos 
produtos agrícolas e manutenção de estoques tem se tornado uma 
necessidade cada vez mais constante, isto se deve a análise de alguns dados, 
como a constatação do fato de que o agronegócio é atualmente o setor 
propulsor da economia brasileira, movimentando, no ano de 2006, pouco 
menos de 30% do Produto Interno Bruto. Ainda, observa-se que o mesmo 
gerou 37% do total de empregos e representou 36% das exportações 
(FREITAS, 2006). Dentre os produtos da agropecuária brasileira destacam-se 



os grãos, que têm alcançado recordes nas últimas safras graças ao uso de 
tecnologias de última geração. 
A despeito de todo este desempenho, as infraestruturas de armazenagem têm 
se desenvolvido de forma aleatória, sendo que no período compreendido entre 
os anos de 2001 e 2006 a capacidade de armazenagem no país teve aumento 
de 34,4%. Nesse mesmo espaço de tempo a produção de grãos teve um 
crescimento menor, de 23,1%. Esse fato permitiu que em 2006 houvesse o 
equilíbrio entre a oferta de grãos e a demanda por armazenagem, ambas 
respectivamente com 121,3 e 121,7 milhões de toneladas, verificando-se que 
em poucos anos a construção dessas estruturas tem crescido de forma 
assustadora (CONAB, 2006). 
De acordo com SILVA (2000), estas estruturas para armazenamento devem 
satisfazer a finalidade precípua de armazenar o produto por um determinado 
período e manter suas qualidades desejáveis para utilização futura. Assim, as 
estruturas para armazenamento devem ser suficientemente resistentes para 
suportar o material armazenado, protegê-lo de intempéries, permitirem o 
controle da temperatura e umidade dos grãos, controle de insetos, roedores e 
pássaros; e, que sejam de fácil operação. A armazenagem divide-se 
basicamente em dois tipos: sistema convencional e a granel. No sistema 
convencional os produtos são armazenados em sacarias formando blocos 
individualizados segundo a sua origem e suas características. Já no sistema a 
granel o produto é armazenado sem segregação, em silos ou armazéns 
graneleiros. 
A necessidade de ampliar a capacidade da rede armazenadora atendendo as 
exigências dos novos materiais de construção e das solicitações de projeto 
tornaram o estudo de silos bastante empolgante para os pesquisadores, 
projetistas e construtores. 
Para a industrialização do agronegócio é fundamental que os sistemas de 
armazenagem sejam eficazes. Deste modo, observa-se que o sistema a granel 
propicia redução do custo e tempo de operação devido à eliminação de sacaria 
e mecanização, tem maior facilidade na operação de controle de pragas, 
temperatura e umidade, maior facilidade no manuseio e menor custo de mão 
de obra. Nestas unidades, o fluxograma do processo produtivo compreende as 
etapas de recepção, pré-limpeza, secagem, limpeza, armazenamento, aeração 
e expedição. 
Dentre os diversos assuntos a serem desenvolvidos e avaliados na área de 
silos armazenadores, a análise do comportamento das estruturas tem se 
destacado nas diversas áreas de pesquisa relacionada às estruturas de 
armazenamento. Nas últimas décadas muitos trabalhos foram desenvolvidos 
em relação à determinação das pressões nos silos, como VAN ZANTEN et al. 
(1977), Bischara et al. (1983) citados por FREITAS (2001), CALIL JR. (1987), 
GOMES, NEGRISOLI & CALIL JR. (1997) e Horabik et al. (1999) citados por 
FREITAS (2001). Contudo, observa-se que no Brasil, até o presente momento, 
os procedimentos de cálculo estrutural de silos não estão sistematizados em 
uma única norma. 
A determinação das pressões de forma direta vem sendo estudada por 
diversos pesquisadores nos últimos tempos. 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 experimentalmente 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.  
As diferentes contribuições em pesquisa e tecnologia, que todos os países têm 
realizado, geralmente chegaram ao conhecimento comum dos técnicos pelas 
diferentes normas de cálculo de silos elaboradas. Neste sentido, é lamentável 
que o Brasil não disponha de norma própria, com exceção de duas referências 
a terminologias para silos de grãos vegetais, as TB-374 e TB-377 (FREITAS, 
2001). 
Para uma estrutura ser segura e econômica, é importante que as cargas não 
sejam subestimadas nem especificadas como maiores que as estritamente 
necessárias. Um exame detalhado dos códigos normativos e regulamentações 
de cálculo por todo o mundo indicam grandes diferenças existentes entre as 
recomendações para as ações em silos. Além disso, as ações têm sido 
progressivamente aumentadas, em anos recentes, em conseqüência das 
rupturas e acidentes ocorridos em silos em todos os lugares (FREITAS, 2001). 
Deste modo, fazem-se necessários maiores estudos sobre o tema, para que, 
com base nestes, seja possível a redação de um texto que normatize os 
projetos e os cálculos estruturais dos silos. 
 

Objetivos 
Geral: Determinar as propriedades e o comportamento mecânico dos grãos de 
soja, trigo e milho. 
Específicos: Conduzir ensaios de cisalhamento direto nos grãos; Obter os 
parâmetros de resistência dos grãos (peso específico, coesão, ângulo de atrito 
interno e ângulo de atrito grão-parede); Traçar as envoltórias de ruptura; 
Determinar as curvas de escoamento. 
 

Métodos 
Revisão bibliográfica: Estado da arte da resistência ao cisalhamento, de 
ensaios de cisalhamento direto e de ensaios JENIKE. Será realizada no 
período de novembro de 2011 a janeiro de 2012. 
 
Amostragem:  
 
Coleta de grãos de soja, trigo e milho da região de Cascavel. Será realizada 
em novembro de 2011.  
 
Ensaios de caracterização:  
 
Determinação da curva granulométrica dos grãos, segundo metodologia 
preconizada pela NBR 7181 (ABNT, 2004a). 
Determinação do peso específico, segundo metodologia preconizada pela NBR 
10838 (ABNT, 1988). 
Determinação da gravidade específica, pelo método do balão volumétrico, 
segundo metodologia preconizada pela NBR 6508 (ABNT, 2004b). 
Determinação da porosidade e do índice de vazios, segundo metodologia 
preconizada pela EMBRAPA (1997). 
Determinação do ângulo de repouso dos grãos, conforme SILVA et al. (2008). 



Os ensaios de caracterização serão realizados no período de novembro de 
2011 a janeiro de 2012. 
 
Ensaios de cisalhamento direto:  
 
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. 
Esta etapa será realizada no período de fevereiro de 2012 a junho de 2012. 
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 1 é mostrado o equipamento, implantado no GEOTEC – Laboratório 
de Geotecnia da Unioeste, campus Cascavel. 
 

 
 
Figura 1. Equipamento para ensaios de cisalhamento em materiais granulares. 
 

A obtenção dos dados experimentais será feita por um sistema automatizado 
de aquisição de dados, já implementado no GEOTEC, conforme mostrado na 
Figura 2. 

 
 

Figura 2. Sistema automatizado de aquisição de dados. 
 

Análise dos resultados:  
 
Sistematização dos dados e discussão dos resultados. Será realizada no 



período de junho de 2012 a setembro de 2012. 
 
Apresentação de relatórios e Divulgação científica:  
 
Relatório parcial será apresentado em abril de 2012 e o relatório final será 
apresentado em outubro de 2012. 
O trabalho será apresentado em eventos e/ou revistas de divulgação científica 
na forma de artigos, a serem submetidos a aceite a partir de setembro de 2012. 
 

Resultados e Discussão 
 O desenvolvimento da proposta pressupõe o alcance dos seguintes 
resultados: 
Impacto científico: na forma de uma melhor compreensão do comportamento 
mecânico das commodities produzidas na região Oeste do Paraná, nas 
condições de armazenamento em silos; 
Impacto tecnológico: na forma de transferência de tecnologia às empresas 
regionais atuantes no dimensionamento, execução e operação de estruturas de 
armazenamento de grãos; 
Impacto econômico: pela otimização dos projetos de estruturas de 
armazenamento na região; 
Impacto social: por possibilitar a graduandos da Unioeste atuarem de maneira 
efetiva no desenvolvimento de tecnologias de pronta inserção no agronegócio, 
o grande propulsor da economia regional.  
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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. Para projeto e dimensionamento de silos 
necessita-se conhecer o comportamento mecânico dos grãos, advindo daí a 
necessidade de realização dos ensaios de caracterização e especiais em grãos 
da região Oeste do Paraná.  Neste contexto, o trabalho tem como objetivos 
conduzir ensaios de cisalhamento direto nos grãos, obter os parâmetros de 
resistência dos grãos (peso específico, coesão, ângulo de atrito interno e 
ângulo de atrito grão-parede), traçar as envoltórias de ruptura, e determinar as 
curvas de escoamento. Serão conduzidos 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. Serão realizados no equipamento 
denominado DIRECT-RESIDUAL SHEAR MACHINE, do fabricante GEOTEST 
Instrument Corp., modelo S2215A, USA, implantado no GEOTEC – Laboratório 
de Geotecnia da Unioeste, campus Cascavel. O desenvolvimento da proposta 
pressupõe o alcance dos seguintes resultados: Impacto científico: na forma de 
uma melhor compreensão do comportamento mecânico das commodities 
produzidas na região Oeste do Paraná, nas condições de armazenamento em 
silos; Impacto tecnológico: na forma de transferência de tecnologia às 
empresas regionais atuantes no dimensionamento, execução e operação de 
estruturas de armazenamento de grãos; Impacto econômico: pela otimização 
dos projetos de estruturas de armazenamento na região; Impacto social: por 
possibilitar a graduandos da Unioeste atuarem de maneira efetiva no 
desenvolvimento de tecnologias de pronta inserção no agronegócio, o grande 
propulsor da economia regional.  
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Comunicação visual/Painel 
PALAVRAS CHAVE: Zea mays, cereal, reologia 
 
RESUMO: O enriquecimento de produtos convencionais com os derivados de 
cereais, largamente disponível e de boa aceitação pela população, com 
ingredientes de elevado valor nutritivo, é o caminho mais curto e mais 
econômico para se oferecer à população alimentos nutritivos a um custo 
competitivo com seus similares no mercado (Alvin et al 2001). O objetivo do 
trabalho é avaliar a qualidade da farinha de trigo mista com farinha de milho 
quanto ás suas características reológicas e físico químicas e foi desenvolvido 
no Centro Vocacional Tecnológico da Cadeia do Trigo (C.V.T), em Cascavel – 
PR. A farinha de trigo usada é classificado como Forte por possuir uma força 
superior a 400 10E-4J, determinado pelo teste de alveografia. A farinha de 
milho utilizada é produzida na região próxima a Cascavel. Os tratamentos 
usados foram M 0 , M 10, M 25, M 35 e M 50, sendo que os números que 
acompanham o “M” se referem a porcentagem de farinha de milho adicionado à 
farinha de trigo. Para avaliar as propriedades das misturas foram realizadas as 
seguintes análises: Colorimetria, Cinzas, Alveografia e Falling Number. Os 
resultados foram avaliados estatisticamente no programa SISVAR usando o 
teste de TUKEY à 5 %. A atividade enzimática (Falling Number) diminuiu com o 
aumento da porcentagem de fubá. Isso ocorreu, pois com a diminuição da 
quantidade da farinha de trigo em cada tratamento, houve também diminuição 
da enzima presente. A farinha de fubá possui muita pigmentação amarela, por 
isso o valor de b* na colorimetria foi aumentando gradativamente, sendo que 
M10, M25 e M35 não diferiram estatisticamente. A claridade da farinha, 
representada por L* diminuiu. Verificamos também que as cinzas diminuíram 
conforme o aumento da porcentagem de farinha de milho, com exceção do 
tratamento M 10 que teve um aumento. A força da farinha diminui com o 
aumento de farinha de milho, sendo viável acrescentar somente até 25%, onde 
o valor encontrado foi de 150, sendo uma massa fraca. Baseado nos 
resultados das análises pode-se dizer que a qualidade da farinha do tratamento 
com 25% está apta fabrico de bolos e biscoitos e o de 10% para pães. 
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RESUMO: A oficina de artesanato em sabonetes vem sendo divulgada pelo curso de 

química da Unioeste para a comunidade em geral por meio do ensino de técnicas de 
produção de sabonetes artesanais decorativos. Muitos alunos das escolas não gostam das 
matérias como química, física e matemática. A escolha deste tema para a oficina se deu em 
virtude do mesmo permitir fazer uma abordagem de diversos conceitos químicos utilizando-
se de um tema interessante para os membros leigos da comunidade e estudantes. O 
tratamento de conceitos químicos unidos à prática de artesanato contextualiza esses 
conhecimentos permitindo aos membros da comunidade que, de um lado, não entendam a 
química como algo nocivo e difícil e, por outro, percebam que ela se encontra difundida nas 
mais diversas situações de sua realidade diária. Entendendo que uma oficina deve produzir 
resultados imediatos e em médio prazo, optou-se por fazer uma abordagem estritamente 
prática, com a utilização da massa de sabonete já previamente preparada e pesada, 
dedicando o seu tempo ao aprendizado e prática das técnicas de artesanato em sabonetes 
com explicações químicas entremeadas por toda a oficina. A presente oficina foi planejada 
para ser executada em uma carga horária de aproximadamente 2 horas, onde os membros 
interessados da comunidade terão acesso a informações sobre a composição dos 
sabonetes, como estes são produzidos, as finalidades dos seus principais ingredientes e 
algumas técnicas de produção de sabonetes decorativos. O curso é ministrado, iniciando 
com uma breve descrição dos tipos de sabonetes e seus usos; também é abordado um 
pouco de historia e desenvolvimento da tecnologia do sabão, algumas questões de caráter 
químico, como acidez, reação de neutralização, funções químicas orgânicas e inorgânicas, 
cores e odores, entre outros temas. Na sequência fala-se sobre os cuidados de segurança a 
serem tomados na produção dos sabonetes e então são executadas algumas técnicas de 
artesanato sob a supervisão e orientação dos ministrantes. Na oficina é enfatizado o lado 
prático de tal maneira que pode ser realizado com total segurança por pessoas com idade 
acima de 15 anos. Os sabonetes artesanais produzidos serão levados pelos alunos para 

que os mesmos possam utilizá-los posteriormente e, ao fazerem isso, relembrarem 
dos conceitos aprendidos durante a oficina. Como parceira no desenvolvimento das 
oficinas, a empresa Costa Oeste Produtos de Higiene e Limpeza Pessoal LTDA 
localizada no município de Quatro Pontes – PR, fornece as bases de sabonete 
glicerinado para a execução da parte prática do artesanato em sabonete. 
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RESUMO: Mas quando falamos de qualidade, estamos relatando não apenas a 
presença de microrganismos no leite, pois alguns microrganismos são de 
estrema importância, principalmente para a indústria láctea. Dentre os 
principais constituintes do leite, a nível comercial os mais importantes para a 
indústria são as gorduras, as proteínas, principalmente a caseína, e a lactose 
que é considerada o açúcar do leite, sendo o teor destes nutrientes o indicativo 
de qualidade para seus derivados como queijo, manteiga e iogurte, além dos 
mesmos sofrem influencias de vários fatores que serão citados a seguir 
(Nickerson, 1998). A composição do leite de uma vaca holandesa no topo de 
sua produção é em media de 88% de água e 12% de sólidos totais, já de uma 
vaca Jersey, que produz menos leite estes índices ficam em torno de 85,5% de 
água e 14,5% de sólidos totais. O teor de matéria gorda acompanha o mesmo 
critério, quanto mais leite uma vaca produz, mais baixo será o seu teor de 
gordura (Behmer, 1999).O objetivo do trabalho foi relacionar à contagem 
bacteriana e contagem de células somáticas a quantificação de sólidos totais 
no leite de bovinos da raça holandesa. Para as observações sobre Contagem 
Células Somáticas, Contagem Bacteriana Total, sólidos totais, (gordura, 
proteína, lactose) foram realizadas amostras de tanques de leite cru resfriados 
em leitaria no Município de Santa Izabel do Oeste-Paraná, de janeiro de 2011 a 
dezembro de 2011. O resultado das Analises contendo os sólidos totais foram 
obtidos do laboratório de Clinica do Leite- ESALQ-USP. Foram coletadas 
amostras de modo a não apresentarem contaminação que pudesse prejudicar 
os índices das analises, realizadas em frascos sépticos e pipetas descartáveis. 
A relação de CCS com gordura, lactose, proteína, nos resultados encontrados 
indica que quanto maior o numero de CCS menor a quantificação dos sólidos 
totais. Com relação a CBT o mesmo indica que nos maiores valores 
encontrados  estão juntamente com os menores valores encontrados de 
sólidos totais. Podemos concluir que valores de cargas microbianas e valores 
de células somáticas altas afetam a qualidade do leite, devido a interferirem na 
quantificação de sólidos totais no produto. 
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RESUMO: Os principais fungos toxigênicos produtores de aflatoxinas são: 9 

Aspergillus flavus, A. parasiticus e A. nomius (Moss, 2002; STEYN, 1988). A. 10 
flavus produz apenas aflatoxinas do grupo B, enquanto A. parasiticus e A. 11 
nomius produzem aflatoxinas dos grupos B e G (CREPPY, 2002). As quatro 12 

Aflotoxinas naturalmente encontradas são: B1 (AFB1), B2 (AFB2), G1 (AFG1) e 13 
G2 (AFG2) (SWEENEY, 1999). Tem-se aumentado a preocupação com a 14 

contaminação de alimentos com micotoxinas, incluindo-se o DON, tanto em 15 
nível mundial como no Brasil. Assim, conhecer a extensão dessa contaminação 16 

poderá fornecer subsídios para os diversos segmentos envolvidos com a 17 
produção, utilização e importação de trigo, bem como fiscalização e pesquisa 18 
(CALORI-DOMINGUES et al., 2007). Foram coletadas amostras de grãos de 19 

trigo em unidades receptoras no sudoeste do Paraná, compreendendo 3 20 

municípios, sendo realizadas amostras em silos de armazenagem. Após a 21 
coleta foram realizados testes de aflotoxina nas amostras ainda em grãos, 22 
posteriormente foi realizado o processo de umidificação e peso de mil grãos.  23 
Os processos de análise de peso de mil grãos e umidificação do trigo 24 
ocorreram  no Laboratório de Analises Reológicas da Farinha de Trigo do 25 

C.V.T. (Centro Vocacional da Cadeia de Trigo). Observou-se nos resultados 26 
obtidos nas amostras com valores de aflotoxina altos que a umidade manteve-27 
se abaixo das medias das outras amostras sendo: amostra A3 (11.11%) A6 28 
(11.3%) e as demais com media dentro dos níveis toleráveis de aflotoxina 29 

(11.7%), já no peso de mil grãos de trigo os valores para A3 (30 gramas), A6 30 
(32 gramas) e as medias das demais amostras com valores dentro dos padrões 31 
exigidos ficaram em 33.5 gramas. Sendo que as maiores presenças de 32 

aflotoxina nas amostras estudadas estão relacionadas à maior quantificação de 33 
emprego de fungos no grão antes da colheita ou pós-colheita, Os danos 34 
causados por fungos se manifestam através da redução do rendimento de 35 
grãos; redução do peso hectolitro; diminuição do teor de proteína nos grãos 36 
afetando a taxa de extração da farinha; redução do poder germinativo e do 37 
vigor das sementes. 38 
 39 
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RESUMO:  
O número de acidentes de trânsito na cidade de Cascavel - PR vem crescendo muito 
nos últimos anos, decorrente do aumento significativo da frota e do fluxo de veículos 
aliados à imprudência, imperícia e descaso dos motoristas para com as leis de trânsito. 
Uma consequência dessa situação é o aumento do dispêndio financeiro por parte do 
poder público que se vê compelido a estabelecer medidas adicionais na tentativa de 
reduzir a alta taxa de morbimortalidade por acidentes de trânsito e, principalmente, os 
decorrentes problemas sociais, físicos, psicológicos dos sequelados e de seus 
familiares. Contribuindo para a mudança deste cenário, está em adiantada fase de 
implementação computacional o Sistema Integrado Georreferenciado de Controle e 
Monitoramento de Acidentes de Trânsito (SIGETRANS), em desenvolvimento na 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Cascavel (PMC) através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que 
visa a análise, planejamento, desenvolvimento e disponibilização da primeira versão de 
um sistema de informações que contemple a unificação dos dados, atualmente 
fragmentados e incompletos, o georreferenciamento dos acidentes de trânsito ocorridos 
no município e, principalmente, o acompanhamento de suas vítimas. Os objetivos 
específicos do SIGETRANS são: 1) unificação em uma base de dados as informações 
sobre os acidentes de trânsito ocorridos em Cascavel; 2) gerenciamento de 
informações sobre acidentes com e sem vítimas; 3) gerenciamento do 
acompanhamento hospitalar público e privado de acidentados de trânsito; 4) 
gerenciamento e acompanhamento ambulatorial (UPAs, UBS, USF, PAID) de 
acidentados de trânsito; 5) viabilização da visualização georreferenciada de eventos 
ligados ao trânsito no município; 6) disponibilização de informações adequadas aos 
órgãos gestores, de modo a subsidiar suas ações mais efetivas de controle e 
prevenção de acidentes de trânsito. Os benefícios diretos do SIGETRANS à população 
cascavelense compreendem a melhoria da gestão do trânsito e o acompanhamento de 
suas vítimas. Este é o principal aspecto inovador do sistema.  
 
FORMAS DE CONTATO: 045 9973-0557, rogeriorizzi@unioeste.br 

mailto:rogeriorizzi@unioeste.br


 
SISTEMA COMPUTACIONAL PARA O ACOMPANHAMENTO E PREDIÇÃO 

DE AÇÕES SOBRE DENGUE EM CASCAVEL - PR 
 

Rogério Luís Rizzi (Coordenador/responsável), André Luiz Brun, Claudia 
Brandelero Rizzi, Edson Silva, Reginaldo Aparecido Zara (professores 

colaboradores), André Luiz Barros Luchesi, Renato dos Santos Sanches 
(acadêmicos) 

 
Área Temática: 07 – Tecnologia e Produção 

Modalidade de apresentação: Pôster 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Informações sobre Dengue; Ações em 
Dengue em Cascavel – PR; Epidemiologia. 
 
 
RESUMO:  
Este trabalho apresenta o atual estágio de desenvolvimento de um ambiente 
computacional voltado às atividades de gestão de ações de combate e controle 
à dengue. O ambiente é composto por três módulos: o módulo do Sistema de 
Informação, o de Simulação Computacional e o de Geoestatística. O primeiro 
módulo é denominado de Sistema de Informação para Aquisição, Manipulação 
e Tratamento de Dados sobre a Dengue (SIGDENGUE), e possui dois 
objetivos principais: o primeiro é integrar os dados e informações sobre dengue 
que o município de Cascavel dispõe atualmente, e que não estavam 
armazenados e acessíveis em meio digital apropriado, bem como sobre outros 
dados relevantes relacionados à doença, como acompanhamento dos casos 
suspeitos e confirmados, informações ambientais, pontos estratégicos, 
localidades, entre outras caracterizações. O segundo objetivo é viabilizar a 
rápida obtenção de informações através de relatórios sobre dengue, e sua 
respectiva visualização em mapa. O módulo de Simulação, que opera com 
dados fornecidos pelo módulo SIGDENGUE visa realizar modelagem 
computacional da dinâmica do espalhamento da dengue, empregando diversas 
abordagens, como a compartimental, redes de contato, autômatos celulares, 
entre outras, visando construir possíveis cenários para que o gestor tome 
medidas preventivas controlando situações determinantes à ocorrência da 
epidemia. Com o módulo de Geoestatística pretende-se construir mapas 
temáticos georreferenciados e estatisticamente analisados para estabelecer e 
integrar diversas situações ambientais, sociais, econômicas, entre outras, que 
influenciam a dinâmica da interação entre humanos e os vetores da dengue, 
entre outras situações. Esta proposta está inserida no projeto PRONEX-
Dengue que tem ações desenvolvidas no Brasil, com financiamento do CNPq, 
cujo principal objetivo é desenvolver modelos matemáticos para aplicação no 



controle da Dengue. Embora o trabalho tenha como alvo e estudo de caso a 
cidade de Cascavel - PR, ele pode ser estendido para outros municípios, desde 
que atendidos requisitos e ações institucionais para adequado funcionamento. 
 
 
 
FORMAS DE CONTATO: 045 9973-0557, rogeriorizzi@unioeste.br 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e produção 

COMUNICAÇÃO ORAL 

 

RESUMO: 
A alface (Lactuca sativa L.) é a principal hortaliça folhosa consumida no Brasil 

e no mundo, sendo apreciada principalmente, em saladas e sanduíches, destacando-se 

por ser boa fonte de vitaminas e minerais. Além do aspecto nutricional, é uma cultura de 

grande importância do ponto de vista sócio-econômico, por ser fonte de renda para 

agricultores familiares. Neste contexto o presente projeto teve como objetivo testar sete 

cultivares de alface para região oeste do Paraná. A atividade foi realizada em condições 

de campo na Estação Experimental Prof: Dr. Antônio Carlos do Santos Pessoa, 

pertencente ao Núcleo de Estações Experimentais da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná, Marechal Cândido Rondon-PR. Apresentou-se como principal meta dos 

membros deste projeto oferecer aos produtores de hortaliças da região oeste do Paraná, 

bem como aos órgãos de assistência técnica e ao meio científico, informações sobre o 

desempenho de nove cultivares de alface crespa, quatro cultivares de alface lisa, quatro 

cultivares de alface mimosa, duas cultivares de alface romana e sete cultivares de alface 

americana. No final do ciclo da cultura foi realizado um dia de campo, apresentando aos 

acadêmicos e produtores da região o potencial produtivo das cultivares testadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L.; cultivares, dia de campo. 

 

INTRODUÇÃO 
A produção de hortaliças em geral é uma atividade que ocupa lugar de 

destaque na economia e na agricultura brasileira, observa - se que as pesquisas e estudos 

nesta área. Pesquisas no que se refere ao aumento de produção, formas de condução da 

cultura, técnicas que visam diminuir os custos. 

A alface (Lactuca sativa L.) é a principal hortaliça folhosa consumida no 

Brasil e no mundo, sendo apreciada principalmente, em saladas e sanduíches, 

destacando-se por ser boa fonte de vitaminas e minerais. Além do aspecto nutricional, é 

uma cultura de grande importância do ponto de vista sócio-econômico, por ser fonte de 

renda para agricultores familiares. 

É uma hortaliça adaptada a clima ameno, que exige grandes amplitudes térmicas 

entre o dia e a noite, sendo própria para cultivo no inverno, quando atinge as maiores 



produções, entretanto como a oferta do produto nessa época é grande, os preços são 

reduzidos. Sua adaptação a locais de temperatura e luminosidade elevadas tem gerado 

obstáculos ao seu crescimento, impedindo que ela expresse todo seu potencial genético. 

Segundo Rocha (2007), em plantios realizados em épocas em que as 

temperaturas são mais elevadas e a radiação solar mais intensa, as plantas ficam sujeitas 

a quedas significativas na produtividade e qualidade, devido à ação negativa destes 

fatores sobre a fisiologia das plantas.  

Nos últimos anos têm-se observado um aumento no número de cultivares 

oferecidas pelas empresas produtoras de sementes. No entanto, os ensaios de 

competição de cultivares realizados sobre as mais diversas situações têm resultado 

numa considerável diversidade de comportamento, indicando uma significativa 

interação entre genótipo e ambiente. 

Neste contexto conhecer o comportamento do material genético disponível no 

mercado é de grande importância para o sucesso nesta atividade. 

 

OBJETIVOS: 

Fornecer subsídio para escolhas de cultivares de alface para cultivo na região 

oeste do Paraná. Testar cultivares de alface para cultivo na região oeste do Paraná. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 
O experimento foi conduzido na Estação Experimental Prof: Dr. Antônio Carlos 

do Santos Pessoa, pertencente ao Núcleo de Estações Experimentais da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon-PR, 24
o
 33’ latitude sul, 54

o
 

31’ longitude oeste, altitude 420 m, e solo classificado como Latossolo Vermelho 

Eutroférrico de textura argilosa. 

O clima local, classificado segundo Köppen, é do tipo Cfa, subtropical com 

chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes. As temperaturas médias do 

trimestre mais frio variam entre 17 e 18ºC, do trimestre mais quente entre 28 e 29ºC e a 

anual entre 22 e 23ºC. A umidade relativa anual está entre 70 a 75%. Os totais anuais 

médios normais de precipitação pluvial para a região variam entre 1600 e 1800 mm, 

com o trimestre mais úmido apresentando totais variando entre 400 e 500 mm (IAPAR, 

2008). 

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro repetições. 

Os tratamentos constaram de nove cultivares de alface crespa (V, Vanda, Verônica, 

Banchu Red Fire, Vera, Scarlet, Isabela, Malice, Pira Roxa), quatro cultivares de alface 

lisa (Maravilha de Quatro Estações, Elisa, Regina e Regiane), quatro cultivares de 

alface mimosa (Lavinia, Roxane, Salad Bowl e Green Pixie), duas cultivares de alface 

romana (Sophia e SVR), e sete cultivares de alface americana (Raider, Gloriosa, 

Angelina, Kaiser, Amélia, Novax e Lucy Brown). 

As mudas de alface foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido 

de 200 células, contendo substrato agrícola comercial e foram mantidas em casa e 

vegetação até o momento do transplante. 

O espaçamento entre linhas foi de 0,30 e entre planta de 0,30 m e as parcelas 

constituídas de 16 plantas. Na colheita (ocasião do corte) foram cortadas quatro plantas 

das duas linhas centrais. 

A adubação foi realizada de acordo com análise de solo e com as recomendações 

de Traniet al., (1997), para cultura da alface. A irrigação foi realizada por aspersão e os 

demais tratos culturais conforme a necessidade da cultura. 

Ao final do ciclo da cultura, foi realizado dia de campo, onde estiveram 

presentes produtores da região, e acadêmicos do curso de agronomia da Unioeste. No 



local, os participantes puderam visualizar o desempenho das cultivares, e receber 

instruções quanto ao cultivo. 

Após a realização do dia de campo foi efetuada a avaliação de produtividade das 

cultivares. As características avaliadas foram: altura da planta, número de folhas, 

diâmetro e área foliar. A parte aérea da planta foi pesada, para obtenção de massa 

fresca.Também foi determinada a produtividade total de cada tratamento. 

Após tabulados, os dados foram submetidos à análise variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

 

 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 

Tabela 1. Diâmetro longitudional (DL), diâmetro transversal (DT), altura (ALT), 

número de folhas (NF) e massa fresca da cabeça (MFC) em função das cultivares de 

alface crespa. UNIOESTE, 2011 

 

 

Tabela 2. Diâmetro longitudional (DL), diâmetro transversal (DT), altura (ALT), 

número de folhas (NF) e massa fresca da cabeça (MFC) em função das cultivares de 

alface lisa. UNIOESTE, 2011 

 

 

Tabela 3. Diâmetro longitudional (DL), diâmetro transversal (DT), altura (ALT), 

número de folhas (NF) e massa fresca da cabeça (MFC) em função das cultivares de 

alface mimosa. UNIOESTE, 2011 

CULTIVAR 
DL DT ALT NF MFC 

-cm- -cm- -cm- -g- 

Vanda 36,25a 35,75a 21,25a 23,00b 569,00a 

Verônica 34,25ab 33,25ab 18,00b 20,75b 487,25ab 

Banchu red fire 33,25ab 31,25ab 16,50bc 21,25b 396,75b 

Vera 32,50ab 31,00ab 17,50bc 19,50b 406,75b 

Scarlet 32,25ab 32,50ab 18,50ab 22,25b 371,50bc 

Isabela 31,50b 29,25bc 16,25bc 20,00b 327,00bc 

Malice 36,25c 25,50c 16,00bc 29,75a 376,75bc 

Pira roxa 24,00c 24,75c 14,50c 20,75b 227,25c 

CV % 5,38 6,17 7,55 6,67 16,56 

CULTIVAR 
DL DT ALT NF MFC 

-cm- -cm- -cm- -g- 

Marav. 4 est. 43,50ª 42,50a 26,00a 32,50 547,75 

Regiane 37,25b 35,00b 22,50b 34,25 659,25 

Elisa 34,25b 33,50b 22,25b 30,75 511,75 

Regina 33,25b 32,50b 21,75b 34,50 591,50 

CV % 6,52 4,02 5,99 9,53 12,88 



 

 

 

Tabela 4. Diâmetro longitudional (DL), diâmetro transversal (DT), altura (ALT), 

número de folhas (NF) e massa fresca da cabeça (MFC) em função das cultivares de 

alface romana. UNIOESTE, 2011 

 

 

Tabela 5. Diâmetro longitudional (DL), diâmetro transversal (DT), altura (ALT), 

número de folhas (NF) e massa fresca da cabeça (MFC) em função das cultivares de 

alface americana. UNIOESTE, 2011 

 

 Podemos observar que para as cultivares de alface crespa, as que se destacaram 

foram Vanda e Verônica, pois obtiveram maiores valores para massa de cabeça e por 

terem se destacado no tamanho da cabeça, com maiores projeções (Tabela 1). 

 Já para as cultivares de alface lisa, a cultivar Maravilha de quatro estações 

apresentou maiores diâmetros, porém para massa da cabeça não diferiu das demais 

cultivares, apesar de apresentar, juntamente com Regiane, os maiores valores (Tabela 

2). 

 Na tabela 3 podemos observar que, apesar de não ter diferido estatisticamente, a 

cultivar Lavínia apresentou maiores valores para massa fresca de cabeça, quando 

comparada às demais cultivares de alface mimosa. 

 Já para as cultivares de alface romana, a SVR apresentou maiores valores de 

massa fresca da cabeça, apesar de não ter diferido estatisticamente da cultivar  Sophia 

CULTIVAR 
DL DT ALT NF MFC 

-cm- -cm- -cm- -g- 

Lavinia 38,25a 37,50a 19,50b 26,50ab 626,25a 

Roxane 38,00a 37,50a 19,00b 24,25b 542,75ab 

Salad Bowl 37,00a 36,25ab 17,25b 26,00ab 544,75ab 

Mila 36,50ab 37,50a 23,50a 23,25b 483,50b 

Green Pixie 35,00b 33,25b 16,00b 28,75a 535,75ab 

CV % 2,21 4,54 8,43 7,29 10,16 

CULTIVAR 
DL DT ALT NF MFC 

-cm- -cm- -cm- -g- 

SVR 29,50ª 29,25 26,25 27,50 600,50 

Sophia 26b 26,75 28,00 29,00 532,50 

CV % 5,30 6,68 5,78 6,30 8,27 

CULTIVAR 
DL DT ALT NF MFC 

-cm- -cm- -cm- -g- 

Raider 39,75 40,00ab 24,25ab 26,50 663,00 

Gloriosa 37,50 38,25abc 22,00ab 23,25 530,00 

Angelina 36,00 36,25abc 23,25ab 25,00 583,50 

Kaiser 37,25 36,00abc 20,25b 24,50 624,00 

Amélia 35,00 35,50abc 22,75ab 24,25 675,50 

Novax 35,25 34,25bc 22,00ab 24,00 628,25 

Lucy Brown 35,75 33,75c 21,75b 25,75 545,25 

CV % 7,23 7,10 8,00 7,42 11,51 



(Tabela 4). Porém a cultivar SVR apresentou superioridade para o diâmetro 

longitudional. 

 As cultivares de alface americana apresentaram um desempenho bastante 

semelhante entre si (Tabela 5). A cultivar Amélia se destacou por apresentar maior 

massa fresca da cabeça, além de estar no grupo das que apresentaram maiores diâmetros 

e altura. 

 Através desses resultados, agricultores, pesquisadores e estudantes presentes no 

evento puderam inferir as cultivares mais adequadas para o cultivo na região oeste do 

Paraná. Através do conhecimento desses dados, agricultores poderão obter maiores 

produtividades aplicando as cultivares melhor adaptadas. Já estudantes e pesquisadores 

poderão direcionar seus estudos, procurando fomentar meios de cultivo adequados para 

melhorar ainda mais as produções das cultivares que se destacaram. 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 Quanto à produtividade as cultivares Vanda, Lavínia foram mais produtivas 

dentre de seus grupos e não foi verificada diferenças entre as cultivares dentro dos 

grupos americana, romana e lisa. 
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Palavras-chave: Qualidade do leite, assistência tecnica, extensão rural 
 
Resumo: 
O Laboratório ou Unidade Móvel de Qualidade de Leite (UMQL) consiste de um 
veículo Pálio, provido em seu porta malas de uma estrtura acoplada em MDF, com 
equipamentos, materiais e vidrarias necessários para análise de indicadores de 
qualidade e sanidade do leite em nível de campo. O principal objetivo da Unidade 
Móvel de Qualidade de Leite (UMQL) é maximizar os resultados da produção 
leiteira. A UMQL é uma realização do Projeto Universidade Sem Fronteiras (USF) 
coordenado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), que 
apóia o Projeto Agentes Locais de Inovação – ALI gerenciado pelo SEBRAE-PR. 
Somente no território da CANTUQUIRIGUAÇU - PR, ela irá tem atendido cerca de 
cento e cinqüenta propriedades nos municípios de Campo Bonito, Diamante do Sul e 
Guaraniaçu, agregando aos seus beneficiados um completo Programa de 
Desenvolvimento Tecnológico da produção leiteira. Esses produtores serão 
assistidos pelo projeto, tendo como objetivo, além da permanente maximização dos 
resultados na propriedade também o fornecimento de matéria-prima (leite-cru) para 
a Unidade de Laticínio LACTEL, resultando em produtos lácteos de maior valor 
agregado regional. A UMQL possibilita a realização de análises de qualidade e 
composição nutricional do leite em tempo real, contendo as características físico-
químicas, temperatura, acidez, densidade e os elementos que podem alterar a 
qualidade do leite. São analisados os indicadores nutricionais: Análise dos 
componentes sólidos do leite e aferição dos valores encontrados com indicadores 
zootécnicos, bem como recomendações de ajustes e correções. Análise de 
indicadores sanitários: Análise microbiológica do leite para aferição dos valores de 
CCS e CBT em comparação com padrões estabelecidos pelo IN 51 (MAPA), bem 
como recomendações de ajustes e correções. 
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Área Temática: Trabalho 

Pôster 

Palavras-Chave: Extensão rural; Ceratoconjuntivite; Manejo animal.  
 
 
Resumo: A ceratoconjuntivite infecciosa bovina (CIB) é doença ocular de maior 
preocupação para bovinos da região do MERCOSUL. A CIB tem como agente 
etiológico a bactéria Moraxella bovis, sendo extremamente contagiosa e facilmente 
disseminada através de vetores mecânicos. Essa doença causa lacrimejamento uni 
ou bilateral, fotofobia e opacidade, podendo evoluir para uma cegueira temporária ou 
permanente. Os principais prejuízos provocados são a redução no ganho de peso e 
na produção leiteira, gastos com tratamentos repetitivos, desvalorização comercial 
dos animais e estresse causado aos animais. Portanto o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar a ocorrência da CIB em diferentes estações do ano (inverno e 
verão) a fim de melhor direcionar os criadores desses animais a um manejo mais 
eficiente e adequado em suas propriedades. O estudo foi realizado em uma unidade 
de recria de novilhas localizada no município de São Miguel do Iguaçu - PR, através 
da análise dos sinais clínicos individuais de 175 animais em 5 lotes de terra, nos 
períodos de 12 a 14 de julho de 2011 e 24 a 26 de janeiro de 2012. Foi 
diagnosticado que no inverno (julho) houve um menor percentual de casos de CIB 
do que a análise realizada no verão (janeiro), sendo esses valores respectivamente, 
48,5% e 72,5%. Os casos da doença entre os animais se mostraram na forma 
aguda, subaguda e crônica. Pôde-se inferir que o fator determinante para o aumento 
de casos está relacionado com a temperatura, devido a grande proliferação de 
moscas que atuam como vetores mecânicos da bactéria, disseminando a doença 
entre os animais principalmente no verão. Recomendou-se aos proprietários que 
para a prevenção da doença seja realizada uma profilaxia adequada, através da 
aplicação de medicamentos que proporcionem um melhor manejo dos animais.  
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Área 08 - Trabalho 

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral 

 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é descrever as ações os fatos e o respectivo suporte 

teórico e técnico que desencadeou no CITUR – CIRCUITO IGUAÇU DE TURISMO 

RURAL no município de Foz do Iguaçu. Discute-se a problemática da quantificação 

em valores monetários e de trocas numa relação de venda de um turismo rural, que 

pode ser considerada qualitativamente, onde o recebimento de pessoas proporciona 

inúmeras ações de reconhecimento do outro, e relações com o ambiente de 
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acontecimento da pratica do turismo, considerando-se que os sujeitos proponentes 

tem origem de espaços rurais e dos efeitos positivos e negativos no local de 

ocorrência sobre esse grupo de agricultores, das características territoriais do 

circuito e das trocas culturais com os visitantes. A metodologia adotada é a pesquisa 

ação e o levantamento de dados é o de entrevistas abertas e com a pesquisa 

participativa. 

 

Palavras-chave: Turismo solidário, comunidade local, relação de comercialização 

 

Introdução. 

O objetivo desse trabalho e tornar visível as ações, fatos e a própria 

organização coletiva de um grupo popular autodenominado CITUR – Circuito Iguaçu 

de Turismo Rural, no município de Foz do Iguaçu, que busca através de encontros 

de prosa, planejamento, trabalho e avaliação, construir uma nova relação de 

trabalho com o turismo em seus espaços familiares. 

O trabalho conta com o financiamento da Finep e Ministério do Turismo, conta 

com as parcerias técnicas/teóricas da Incubadora Tecnológicas de Cooperativas 

populares – ITCP-UFPR, Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações 

Solidárias – INDIOS-UNIOESTE e Instituto de Desenvolvimento de Estudos 

Interdisciplinares, Ambientais e Sustentáveis. 

O discussão do assunto se formou a aproximadamente três anos, onde com o 

passar do tempo, o grupo enfrentou algumas necessidades e dificuldades na 

construção desse movimento, chegando ate o presente momento. Entretanto, 

embasado nas falas e no próprio atendimento dos objetivos traçados pelo grupo, 

pontua-se como uma construção positiva para os participantes, tanto os técnicos e 

acadêmicos, como pela comunidade envolvida. 

Concebe-se a atividade turística, quando pensada em conjunto que, pode 

propiciar aos envolvidos, assim como para o ambiente do acontecimento do turismo, 

vários efeitos, sejam eles positivos ou negativos, esses efeitos são entendidos como 

reflexo das relações dinâmicas entre sujeitos turísticos, habitantes e visitantes, do 

próprio ambiente de encontro dos protagonistas, pontuando a diversidade de 

universos individuais. 

 



Objetivos 

Os objetivos traçados pelo grupo são, a organização da comunidade local de 

Foz do Iguaçu, através de turismo nas comunidades, trazendo uma imagem ao 

entendimento coletivo, o que se configura a atividade turística, assim como seus 

efeitos, expectativas individuais e relações do grupo, e a operacionalização e 

comercialização de um trabalho de turismo popular em um destino consolidado. 

 

Métodos 

 O método de trabalho se caracteriza pela pesquisa ação, onde atores 

da comunidade local, sendo agricultores familiares, estudantes e professores 

universitários, assim como cientistas de outras entidades educacionais interagem 

em encontros de prosa para levante de necesidades, formação, planejamento, 

trabalho e avaliação, apresentando suas expectativas, características intrínsecas, 

necessidades e produtos, concebendo assim, desse momento dialético a construção 

de uma realidade coletiva. 

 A dinâmica dos encontros segue a seguinte metodologia 

organicamente construída pelo grupo. Os espaços de acontecimentos são 

aleatórios, e itinerantes, ocorrendo das dependências familiares dos participantes e 

na ocupação de espaços públicos, a encontro segue a seguinte ordem; o anfitrião do 

dia faz a recepção dos participantes, geralmente com a presença do mate, (ilex 

paraguaiensis). Enquanto se espera a chegada de todos, o grupo faz um bate papo 

descontraído, compartilhando e trocando informações e experiências da semana. 

Com a chegada de todos ou no máximo quinze minutos de tolerância de 

atraso sem justificativa, se inicia o tratamento da pauta do dia. Inicialmente e feito 

uma rodada de relatos e informações pertinentes aos trabalhos do grupo, decide-se 

alguma inclusão ou exclusao de pontos da pauta do dia. Relembra-se os assuntos 

da ultima reunião, e se inicia o tratamento dos assuntos do dia, sempre seguindo a 

ordem sugerida pelo grupo, um participante presidência a reunião, organizando o 

debate e outro secretaria, sistematizando os assuntos discutidos e encaminhados 

com seus responsáveis. 

 Após finalização dos assuntos do dia, encaminha-se uma nova reunião, 

definindo data, hora e local e já elaborando os pontos de pauta para o próximo 

encontro, e feito uma releitura dos assuntos discutidos no dia e dos 



encaminhamentos assim como seus responsaveis, todos assinam e esta finalizada a 

parte formal do encontro. 

Outro costume interessante praticado no grupo, e que sempre a família 

anfitriã faz uma partilha do alimento, elaborado por eles mesmos sendo cafés, 

jantas, almoços, ou lanche. Pode se pontuar as habilidades finas para a gastronomia 

no grupo. Durante esse momento de confraternização e partilha, ocorre a presença 

da musica, executada pelos participantes do grupo, São apresentadas 

interpretações de cantores de vários estilos de procedência nacional. 

 Desses momentos são coletadas informações, através da elaboração 

de bancos de imagens áudio visuais e fotográficas e a sistematização dos assuntos 

discutidos e deliberados coletivamente, o grupo se reúne a um ano, com freqüência 

de encontros não superior a quinze dias. 

O embasamento teórico/técnico concebe as ideologias, doutrinas e conceitos 

que convergem nos temas da economia solidária, do empoderamento das 

comunidades,  da apropriação dos territórios, do turismo em suas diversas 

definições e da superação da apropriação capitalista do trabalho. 

 

Discussão e Resultados 

 O grupo se encontra no tempo de um ano de encontros consecutivos 

de no máximo quinze dias entre encontros, os temas trabalhados durante esse 

percurso, são o turismo de base sustentável, economia solidária, formação de preço 

e contabilidade básica, rede de trocas, organização, experimentação, 

operacionalização e execução de circuitos, roteiros e eventos turísticos, elaboração 

de estatuto e regimento interno, hospitalidade, formas de gestão compartilhada 

(autogestão), elaboração, execução e sistematização de diagnósticos participativos, 

alimentação saudável e qualidade de vida, participação em congressos e feiras. 

 Atualmente a discussão do grupo se concentra na finalização dos 

roteiros integrados, guiamento turístico e na definição dos canais de venda, este 

ultimo sendo como o maior desafio, visto que o grupo em relação ao mercado 

turístico já implantado se caracteriza como pequeno, donde surgem as dificuldades 

em operacionalizar um circuito alternativo popular em um destino indutor já 

consolidado, como no caso da região oeste do Paraná, especificamente no 

município de Foz do Iguaçu. 



 Como possibilidades de operação e comercialização o grupo destaca a 

relação com o Instituto de Turismo - INTUR (centro acadêmico do curso de turismo) 

e a empresa Junior de turismo e hotelaria –  EMPRETUR, ambas organizações 

estudantis da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, a criação de uma agencia 

comunitária, de operação e gestão do próprio grupo CITUR, criação de agencia 

virtual, e por ultimo a relação com as agencias privadas de receptivo turístico. 

 

Considerações finais 

 Considera-se o processo de construção coletiva e solidária como uma 

dinâmica de aproximação entre as comunidades e as universidades através da 

extensão universitária, visto o papel histórico da universidade na construção 

histórica da sociedade. A apropriação do conhecimento por quem interage num 

espaço publico de educação, como a universidade publica, nos coloca na 

responsabilidade de levar esse saber novamente a comunidade, pois sem a 

sociedade o próprio saber não existiria. 

 O trabalho de turismo nas comunidades nos satisfaz, nos termos de 

superação das formas capitalistas de relação nessa atividade, somos orientados 

pela necessidade de um novo olhar sobre o turismo, o qual pode ser considerado 

como vetor e fator de movimento de pessoas, possibilitando assim  que grupos 

desejosos da emancipação, empoderamento e autogestão busquem seus direitos e 

deveres enquanto cidadãos brasileiros, os quais compõem o maior tesouro nacional. 
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Área Temática: Trabalho 
 
Modalidade de apresentação: comunicação oral 
 
Resumo: A gestão e o desenvolvimento de talentos assumem posição estratégica 

decorrente das responsabilidades e do status a eles atribuídos no âmbito 

organizacional, porque de acordo com estudiosos, o único diferencial das empresas 

atualmente são os seres humanos, dotados de competências, capazes de criar, 

planejar e inovar, fatores marcantes neste início de século. Paschoal (2006, p. 3) diz 

que: “Não deixa de ser irônico constatar que a revolução tecnológica nascida para 

substituir as pessoas nas atividades econômicas está, na verdade, fazendo com que 

as organizações fiquem cada vez mais dependentes delas [...]”. Neste cenário onde 

atuam os talentos humanos, vigora uma preocupação constante denominada 

‘comportamento humano nas organizações’, convergindo para a prática adequada 

de processos, decisões e atitudes, buscando a constante evolução do trabalho e do 

trabalhador, onde o principal conteúdo é o ‘conhecimento’. Foi com este objetivo que 

o Projeto de Extensão foi desenvolvido em 2011, onde se procurou valorizar os 

talentos humanos realizando-se diversas atividades com a participação dos 

acadêmicos envolvidos, da comunidade acadêmica e da comunidade externa à 

Universidade.  

Palavras-chave: Visibilidade. Desenvolvimento. Valorização. 
 

 
Introdução  
 
 Muitas empresas ainda estão no discurso e apesar de afirmarem que os 

funcionários constituem ‘seus patrimônios’ mais importantes, na visão de Paschoal 



(2006, p. 4) ”poucas são as que criam padrões para contratação, medem resultados 

e buscam talentos para fazer carreira e não apenas para preencher uma vaga”.  

 Na verdade toda empresa precisa, em algum momento refletir sobre o que 

quer da sua relação com os colaboradores, definir uma filosofia, uma política de 

Gestão de Talentos. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 70-71), uma organização somente existe 

quando se juntam duas ou mais pessoas que pretendem colaborar entre si, a fim de 

alcançarem objetivos comuns, que uma iniciativa individual somente não permitiria 

alcançar. Desta forma se pode atingir a eficácia e o sucesso organizacional, que se 

constituem em grande complexidade, em virtude da multiplicidade de relações com 

os diversos elementos ligados à organização e o comportamento das pessoas 

envolvidas com os processos organizacionais. A Figura 1 ilustra esses elementos. 

 

Figura 1 - Elementos ligados à organização 
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No que tange ao comportamento propriamente dito, Davenport (2001, p. 34) 

diz que este “pode ser traduzido como formas observáveis de agir que contribuem 

para a realização de uma tarefa. Os comportamentos combinam respostas inatas ou 

adquiridas a situações e estímulos situacionais”.  



Davenport (2001, p. 34) ainda afirma que: 

 

 A maneira pela qual nos comportamos revela nossos valores,  ética, crenças 
 e reações ao mundo que vivemos. Quando um indivíduo revela 
 autoconfiança, sabe trabalhar em equipe com seus pares ou exibe 
 tendência à ação, ele está demonstrando um comportamento que é 
 relevante para a empresa. 

.  
Diante disso, o autor conclui que a visibilidade é o fator-chave para os 

gestores, porque só se tem condições de lidar com aquilo que é visto ou percebido. 

Neste sentido, em 2011 o Projeto se voltou à abordagem e desenvolvimento 

de três grandes áreas do conhecimento, turismo e hospitalidade, qualidade e 

planejamento pessoal financeiro, este ultimo foi incluso porque se entendeu que se 

as pessoas estão desajustadas em seus orçamentos pessoais, isso influencia na 

qualidade de vida e no comportamento e desempenho laboral.  

 

Objetivos 

Desenvolver pessoas/profissionais visando atuação no mercado de trabalho, 

primando à qualidade do profissional e procurando integrá-lo da melhor maneira ao 

mundo das organizações.  

 

Métodos utilizados 

a) Quanto a Execução: Acadêmicos do Curso de Administração (2ª Série) da 

Unioeste - Campus Foz do Iguaçu. b) Quanto à temporalidade: 2011. c) Quanto às 

atividades desenvolvidas: diversas foram às atividades, buscando-se dar 

cumprimento aos objetivos delineados para o Projeto em 2011. O detalhamento 

destas se encontra no item a seguir. 

 
 
Discussão e resultados 

O Projeto atingiu plenamente seu propósito. Em 2011 foram realizadas seis 

importantes grupos de atividades, detalhadas a seguir: 

 

1) Reuniões: 

- Reunião de planejamento das ações 2011.  

- Reuniões periódicas com alunos da 2ª série do Curso de Administração para 

acompanhamento das ações do projeto 2011. 



- Reunião de Avaliação do Projeto 2011 – ‘Lições Aprendidas’, entre a coordenação 

do projeto/acadêmicos envolvidos e participantes da comunidade. 

 

2) Palestras/Temas: 

- Dieta Mediterrânea; Gastronomia Galega; Patrimônio Cultural, Marketing Turístico, 

Espaços Naturais, Planos de Responsabilidade Social e Políticas Públicas de 

Turismo. 

 

3) Visita Técnica: acadêmicos da 2ª série do Curso de Administração – Foz para 

conhecerem as dependências do SESC – Foz, local onde foram desenvolvidas as 

atividades de extensão que compõe a Semana do Comerciário. 

 

4) Mutirão de limpeza e pintura de instalações; desenvolvimento de atividades 

lúdicas e esportivas; coleta e doação de presentes para as crianças no dia 

12/10/2011, na ONG ‘Núcleo Criança de Valor’ – Foz do Iguaçu – Pr. 

 

5)  Planejamento, elaboração e impressão de uma cartilha sobre ‘Planejamento do 

Orçamento Doméstico’, distribuída na Semana do Comerciário do SESC. 

 

6) Sete Oficinas realizadas na Semana do Comerciário do SESC – Unidade Foz do 

Iguaçu: 

a) Análise e contextualização do filme ‘Quase ‘Deuses’ e sua inter-relação com a 

área de Gestão de Talentos Humanos; 

b) Gestão de Pessoas x Qualidade: os desafios para a competitividade; 

c) Qualidade em Atendimento: a hora da verdade para seu cliente; 

d) Controle de Qualidade e as Boas Práticas: como surpreender seu cliente; 

e) A Qualidade sob a Ótica das Empresas Incubadas e Juniores; 

f) Planejamento Financeiro; e 

g) Orçamento Familiar no Contexto da Qualidade. 

 
Acadêmicos envolvidos no projeto 

Abimael Costa Vieira, Alex Sandro Pereira da Silva, Andrea Fátima Borges, Camila 

Dal Cortivo, Catia Rafaela Falcão, Diogo Weiss, Djhony Alex Wollmuth, Emanuel 

Silva Pereira, Flavio Ranieri dos Santos, Gabrielle Ribeiro Rodrigues da Silva, 



Geovani de Souza Marconi, Geraldino Alves Bartozek, Guilherme Fossari Fulgencio 

de Lima, Hiago Ricardo de Mello Francisco, Isabela Manenti Geremia, Jessica 

Ramirez Hattore, Katharine Espírito Santo Mendonça, Lucimar Horbatey, Luiz 

Henrique Arenhart, Marcos Cesar Pontes de Araujo, Michelli Bonete, Paula Seixas 

dos Santos, Paulo Eduardo Batista do Nascimento, Rafael Galvão Nojima, Rebeca 

Barbosa Troglio, Rebeca Favaretto Zardinello, Ronaldo Tavares, Samila Caroline 

Gross, Tamara Silveira Almeida, Thages Wilson de Almeida, Thiago Santos 

Gonçalves, Tomás Ritchie Antunes e Wagner Dantas de Souza Junior. 

 
Conclusão 
 
    O Projeto cumpriu as metas planejadas para 2011, com superação de suas 

projeções iniciais. O ponto alto foi à motivação dos acadêmicos em realizar o Projeto 

e da comunidade em participar de todas as atividades ofertadas. O público atingido 

foi de 244 pessoas. 

No final do texto encontram-se as ilustrações fotográficas de algumas 

atividades. 
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Ilustrações fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Equipe de acadêmicos envolvidos    Figura 2 – Acadêmicos e público presente  

 

Figura 3 – Reunião de planejamento      Figura 4 - Desenvolvimento das atividades 

 

 

 

 

 
 
   
 
  
    

               
   Figura 5 – Mestre de Cerimônia do Projeto 

   Acadêmica Gabrielle Rodrigues da Silva  



 
ESCRAVOS DE GANHO – CRIMINALIDADE E RESISTÊNCIA 

  
Autora: Poliane Brunetto, 3º ano de História: Unioeste 

 
 

Área 08: Trabalho. 
Modalidade de apresentação – Painel. 

Palavras-Chave: resistência; criminalidade; escravos de ganho. 
 
Resumo:  

 
No curso dos séculos diversas formas de resistência ganharam destaque 
dentro do seio social, tanto ora pelo sangue derramado, ora pela amplitude dos 
objetivos almejados. Todavia, nem todas as formas de oposição ao regime em 
vigor à época, impingiram, necessariamente, violência contra a integridade 
física das pessoas ou latentes reflexos nas diretrizes politicas então vigentes, 
de modo que, como bem tem demonstrado a historiografia, por vezes 
emergiram dentro do âmbito social centelhas de revoluções que se resignaram, 
tão somente, com formas sutis (embora não menos eficazes) de protesto. 
 
Neste contexto, a partir de 1808, entram em cena os escravos de ganho (que 
diariamente percorriam as cidades realizando as mais diversas tarefas 
mediante uma contraprestação pecuniária da qual seu senhor auferia uma 
parcela) cuja atividade, aos poucos, dinamizou o fluxo de bens e serviços nas 
cidades, posto que, sua atuação oscilava desde o simples transporte de lixo até 
prática de atividades próprias de comerciantes e/ou trabalhadores livres.  
 
Ocorre que, dado o leque de opções aventadas pela possibilidade de 
fomentação de relações negociais e acúmulo rápido de pecúlio, surgiu no 
espirito de tais escravos o interesse de otimizar a captação de recursos 
(eventualmente destinados a aquisição da liberdade) que, aqui, foi viabilizada 
mediante a venda de bens furtados de seus senhores. 
 
Nestes moldes, a prática do furto surge, precipuamente, como uma via obliqua 
de obtenção da liberdade, viabilizada mediante o emprego de proventos 
obtidos cumulativamente de práticas criminosas e legítimas que, aqui, ressalta-
se, encontravam amparo sob a égide do próprio sistema, de modo que, por 
vezes o crime era perpetrado tanto como forma de obtenção de pecúlio, quanto 
como tímida forma de oposição à dominação senhoril, visando, sobretudo, a 
manutenção de certas conquistas ou a aplicação de castigos mais brandos. 
 



Assim, mediante análise bibliográfica e documental, o presente estudo buscou 
demonstrar que, mesmo individualmente considerados, os crimes perpetrados 
por escravos neste período, caracterizaram uma forma de resistência que, 
embora sutil, corroborou com o desmantelamento do regime escravista vigente. 
 
Contato: Fone: (45) 9803-7628; E-mail:  polianebrunetto@hotmail.com 
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Débora Andressa Liessen Vigorena - d_vigorena@yahoo.com.br 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho é relatar a experiência dos acadêmicos e docentes 

do curso de Secretariado Executivo da UNIOESTE/Campus de Toledo nas atividades de 

extensão. Esta experiência consiste em atividades já formalizadas através de um projeto de 

extensão. O objetivo principal da proposta destes trabalhos concentra-se na orientação de 

jovens e adolescentes que freqüentam entidades beneficentes no município de Toledo/PR, 

para que estejam melhor preparados para o mercado de trabalho. A maioria dos jovens que 

buscam essas instituições é procedente de famílias de baixa renda, precisam de apoio em 

questões familiares, psicológicas e profissionais, têm poucas oportunidades de se capacitar e, 

portanto, não conseguem garantir sua empregabilidade. 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.  

Sendo assim, este projeto apoiará as atividades desenvolvidas pelas entidades 

beneficentes que tenham o compromisso social de promover a dignidade e exercício da 

cidadania de jovens e adolescentes. Além disso, propiciará também a aprendizagem 

profissional, social, cultural e científica dos acadêmicos, através da pesquisa em linhas 

teóricas do curso e da experiência como instrutores nesta relação com os jovens. 

 

2 METODOLOGIA 
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 O projeto de extensão a que se refere este resumo contempla a integração de atividades 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e, por esta razão, envolverá atividades diversas, sob enfoques 

metodológicos distintos. 

 Este procedimento baseou-se na pesquisa-diagnóstico, que segundo Roesch (1996), 

tem a finalidade de explorar o ambiente, bem como levantar e definir problemas. Neste 

sentido também terá um caráter qualitativo, que de acordo com a autora, é adequado no 

enriquecimento da efetividade de um programa, isto é, quando se aborda a seleção dos 

objetivos de um programa e o levantamento de interferências neste. Assim, serão estudadas as 

possibilidades de conteúdos que os alunos de Secretariado Executivo terão conhecimento para 

que possam contribuir na aplicação do treinamento aos jovens inscritos no projeto. 

 Tendo um mapeamento das possibilidades de conteúdos será elaborada uma pesquisa 

com caráter agora quantitativo, a fim de identificar quais conteúdos são, na opinião das 

empresas pesquisadas, importantes para um jovem sem experiência profissional se colocar no 

mercado de trabalho. Portanto, o instrumento aplicado para coleta de dados será o 

questionário, que para Parasuraman (1991, p. 21) “é tão somente um conjunto de questões, 

feito para gerar dados necessários para se atingir os objetivos do projeto”. A amostra 

escolhida será do tipo intencional abrangendo as cidades de Toledo como projeto piloto. 

Serão selecionadas as empresas que possuem cadastro junto ao IEL (Instituto Evaldo Lodi, de 

recrutamento e acompanhamento de estágio). 

Na prática de extensão serão elaboradas apostilas para os cursos a serem ministrados 

aos jovens. Para a elaboração das apostilas será explorada a pesquisa bibliográfica, que de 

acordo com Lakatos e Marconi (1991) engloba toda a bibliografia já tornada pública com 

relação ao tema proposto. Assim, a bibliografia pesquisada estará relacionada aos principais 

autores estudados em sala de aula, durante o curso de Secretariado Executivo, formando assim 

os conteúdos a serem ministrados no projeto de extensão.  

O planejamento experimental do projeto prevê a aplicação de um curso com oito 

temas a serem divididos entre os quatro professores e 23 acadêmicos participantes do projeto. 

Após a aplicação dos cursos, avaliou-se o projeto para o planejamento das próximas edições, 

uma vez que o objetivo é tornar o projeto permanente. Ao longo da experiência será possível 

estimular o envolvimento acadêmico a fim de tornar a experiência social, agregada às 

atividades de ensino e pesquisa uma realidade mais próxima do aprendizado dos acadêmicos 

do curso de Secretariado Executivo da UNIOESTE/Campus de Toledo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O projeto já está em execução desde o mês de maio de 2011, até o momento como 

resultados pode-se citar a experiência dos envolvidos no projeto na organização das equipes 

de trabalho e elaboração das atividades de elaboração das apostilas e slides. Este material foi 

utilizado nos cursos ministrados entre os meses de setembro e novembro de 2011. Também 

deu-se início nas atividades de pesquisa temática para redação de artigo, assim como iniciou-

se a aplicação de questionários à amostra de 101 empresas do total de 343 cadastradas no 

Instituto Evaldo Lodi, amostra definida para garantia de uma margem de 5% de erro. Os 

dados já foram coletados pela coordenação do projeto que os está avaliando para publicação 

de artigo. Após a análise dos questionários aplicados e o treinamento dos acadêmicos, 

pretende-se confrontar os resultados da experiência e da pesquisa. Este confronto visa 

contribuir de forma mais assertiva nas próximas edições do projeto, desenvolvendo material 

apropriado às necessidades do mercado para jovens sem experiência profissional, dedicando 

parcela de conhecimento adquirido pelos acadêmicos da graduação em Secretariado 

Executivo da UNIOESTE/Campus de Toledo. O projeto também visou promover a interação 



entre acadêmicos de séries diferentes, a partir da complementação de conteúdos das quatro 

séries do curso, permitindo a colaboração mútua entre os acadêmicos, sob a supervisão dos 

professores. Com isso foi possível vivenciar a interdisciplinaridade e a relação da pesquisa e 

do ensino com a atividade de extensão proposta no projeto. 

 Objetivou-se então possibilitar ao acadêmico de Secretariado Executivo, a experiência 

do contato com sala de aula, preparando conteúdos e desenvolvendo a capacidade de atuar 

como instrutores; aplicar pesquisa junto às empresas que contratam jovens proporcionando 

aos mesmos a sua primeira experiência profissional; envolver acadêmicos de Secretariado 

Executivo com atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, orientando-os na 

elaboração de materiais de divulgação e apresentação de resultados; cadastrar os dados dos 

jovens inscritos no projeto para um futuro acompanhamento de sua inserção no mercado de 

trabalho, para posteriormente avaliar o impacto deste projeto, além de socializar a experiência 

dos acadêmicos deste curso em atividades de extensão como uma possibilidade cidadã de 

atuação junto à sociedade, o que pode refletir na construção da imagem profissional do 

Secretariado Executivo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Este projeto contribuirá ao conhecimento científico pelo fato de pesquisas serem 

realizadas com o intuito de identificar a situação do primeiro emprego na cidade de Toledo e 

posteriormente, a partir de novos projetos envolver entidades e outras cidades vizinhas, e o 

que as empresas esperam do novo profissional que se insere no mercado de trabalho. Além 

disso, observou-se, com a coleta de informações em questionário, que os participantes do 

projeto (alunos vinculados às entidades) que o conteúdo oferecido nas oficinas trouxe 

informações novas a eles, além das que já tinham conhecimento a partir dos programas 

desenvolvidos pelas entidades. Também observou-se ao longo das oficinas que os alunos 

interagiram nas dinâmicas, e sentiram-se estimulados a desenvolver os exercícios e atividades 

que foram apresentadas. Outro ponto a ser levantado é a formação do profissional de 

Secretariado Executivo, que com este projeto poderá aliar a prática à teoria adquirida em sala 

de aula, como a oratória, a preparação de apresentações executivas e postura frente a públicos 

maiores. Neste sentido um questionário está coletando informações sobre a percepção dos 

acadêmicos a respeito do aprendizado conquistado com a participação no projeto. Observou-

se que a maioria dos participantes pode experimentar a relação social proporcionada pela 

atividade como um dos aspectos mais relevantes observados, além do empenho em 

desenvolver conteúdos para outros atores envolvidos, demonstrando com isso, o compromisso 

e a seriedade com que se dedicaram às atividades propostas. 
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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 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 
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A INDIOS 

 

A INDIOS - Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias, é uma atividade 

de extensão na modalidade de projeto, vinculada a UNIOESTE inscrito na PROEX. Quanto 

ao período de realização, é um projeto que tem caráter permanente, e seu resultado é mostrado 

anualmente nos eventos extensionista em que participa e através de relatórios institucionais e, 

já conta com três anos de duração e aplicação.. É um projeto inter e multidisciplinar que tem a 

finalidade principal de colaborar no atendimento da função social da universidade, junto a 

comunidade. Atualmente, esse projeto se encontra 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 teamáticas. 

A Incubadora de Direitos Institucionais e Organizações Solidárias INDIOS, nasceu como um 

projeto apenso em um programa de Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares. 

Como já disposto anteriormente, ele é uma atividade de extensão, vinculada a UNIOESTE 

como um projeto de extensão e sua composição conta com Professores, Acadêmicos, 

Egressos, Funcionários e Voluntários. Suas áreas de atuação é fundada nas demandas e 

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 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 institucionais, das 

organizações sociais e solidárias, do associativismo e do cooperativismo, das políticas 

públicas, dos conhecimentos científicos e dos saberes populares e tradicionais. Atualmente, a 

INDIOS busca ser reconhecida como um programa, pois articula e abriga vários projetos 

complementares cujos objetivos venham a atender 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 advêm 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 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 vinculados 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 Autonomos oriundos das 

Entidades Parceiras de onde originou as demandas, ou seja: 
Grupamento de Agricultores Familiares de Foz do Iguaçu voltados ao desenvolvimento do nTurismo 

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, 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. 

 

 

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: 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. Serão 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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RESUMO 

 

Este artigo pretende descrever os motivos e expectativas dos jovens candidatos ao 
primeiro emprego participantes da quinta turma do Projeto de Extensão “Gestão 
Estratégica para o Primeiro Emprego” desenvolvido no Campus de Francisco Beltrão 
em parceria com a Prefeitura Municipal e Agência do Trabalhador da cidade de 
Francisco Beltrão/PR. Os dados foram coletados em uma amostra não probabilística 
através de questionários não estruturados aplicados aos que iniciavam a 
participação no citado projeto de extensão. Como resultados, pode-se afirmar que 
existe uma convergência tanto de interesses quanto de medos em termos de 
motivos para estarem no projeto. Já em relação aos sonhos, os relatos dos 
participantes femininos divergem dos do grupo masculino, transparecendo nas 
respostas dos meninos preocupação com orgulho de ser bem sucedido, tanto em 
termos familiares quanto profissionais; enquanto o grupo de meninas deixa 
transparecer em suas respostas maior centralidade e foco no direcionamento 
profissional, inclusive com o nível de ensino profissional que pretendem seguir em 
suas vidas.  
Palavras-chave: primeiro emprego; expectativas; motivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Observa-se, de maneira geral, entre os jovens que buscam a inserção no 

mercado de trabalho, em busca de renda própria ou do aumento da renda familiar, 

uma preocupação muito grande em garantir rapidamente uma colocação. A relação 

entre o tempo investido no “curso” e eficácia da ação, feita de forma empírica é 

primordial para a participação do jovem na atividade de formação proposta e gera 

expectativas muitas vezes difíceis de serem atendidas, mormente o interesse e 

disponibilidade dos executores de tais projetos. Essa situação é realçada, ainda, 

pela percepção comum nessa faixa etária de que muitos postos de trabalho não lhes 

são destinados por que não são atendidos os requisitos educacionais e de 

experiência mínima para o desempenho da função.  

 Torna-se importante, assim, discutir os motivos e expectativas, demandas e 

necessidades construídas por jovens estudantes que buscam sua primeira inserção 

no mercado de trabalho formal. Realizado em parceria, através do Curso de 

Administração (docentes e discentes) da UNIOESTE – Campus de Francisco 

Beltrão, Prefeitura Municipal (Secretaria da Indústria e Comércio) e Agência do 

Trabalhador de Francisco Beltrão, o projeto de extensão “Gestão Estratégica para o 

Primeiro Emprego” tem como objetivo principal facilitar a inserção no mercado de 

trabalho formal, vivenciando situações muito próximas das que estará realizando no 

ambiente organizacional “real”, além de contribuir no desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes que auxiliarão também no seu 

desenvolvimento pessoal. 

Assim, este artigo tem como objetivo descrever e analisar os motivos e 

expectativas dos participantes da quinta turma do citado projeto, buscando 

relacionar alguns dados de perfil às expectativas, sonhos e medos relatados na 

pesquisa no primeiro encontro do projeto. O trabalho está estruturado da seguinte 

forma: introdução e objetivos do estudo; meios e métodos; apresentação das 

discussões e resultados e referências bibliográficas. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

 

Como observa Nogueira (2010) existe um paradoxo vivido pela juventude 

diante de uma sociedade do capital flexível. Há uma sociedade que prima pelo 



desempenho e o sucesso individual como formas representativas do modo de ser 

jovem:  ágil, flexível e dinâmico de vida. Mas a mesma sociedade torna o segmento 

juvenil muito mais vulnerável socialmente pela exclusão educacional e pela 

necessidade antecipada de ingresso no mercado de trabalho, na maioria das vezes, 

precário e sem qualificação, também aproximando o jovem das fronteiras de risco e 

violência.  

De acordo com a Unesco (2004) deve-se dar maior ênfase na estratégia de 

focalizar os setores juvenis das camadas sociais mais vulneráveis, privilegiando a 

colaboração de instituições de capacitação, tanto públicas como privadas, no 

desenvolvimento de propostas que protejam o objetivo da política pública social.   

Para a OIT, a crescente exclusão dos jovens do mercado de trabalho formal 

no Brasil decorre das tendências estruturais e conjunturais de desemprego e de 

subemprego, de encargos sociais elevados, e de excessiva rigidez em alguns 

aspectos do sistema de direito do trabalho. Sousa (2004) também afirma que existe 

todo um aparato legal da proteção ao jovem que, entretanto, ao invés de protegê-lo, 

como deveria, atrapalha muito mais do que ajuda a sua inserção no mercado de 

trabalho.  

Visto que o sistema de ensino formal básico não têm a função de orientar 

para um tipo de formação capaz de responder às qualificações necessárias à lógica 

da estrutura de empregos, é essencial a construção de referenciais para uma 

formação inicial a fim de que como profissionais conquistem a autovalorização e 

competências que os permitam a manutenção social e possam se perpetuar através 

do exercício profissional. 

Considerando-se o ingresso na vida ativa, no Primeiro Emprego segundo 

(Matsuzaki, 2011) há certa dificuldade das empresas em aceitar a colaboração de 

um colaborador sem nenhuma experiência e com pouca idade. Com o agravante da 

necessidade de um tratamento diferenciado devido a idade e condições especiais 

socioecômicas por imposições legais, que podem tanto facilitar como dificultar o 

desenvolvimento do jovem.  

Destaca, porém, o referido autor que, de acordo com a carta de compromisso 

redigida durante a I Conferência Nacional da Aprendizagem, realizada em novembro 

de 2008 em Brasília, “as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

instituições acadêmicas e de pesquisa, as empresas privadas e públicas, as 

entidades representativas de classes e categorias e entes do governo federal, 



estaduais e municipais, declaram  seu compromisso de ajudar o país a alcançar a 

meta de 800.000 aprendizes contratados até 2010”.  

 

MÉTODOS 

Os dados foram obtidos no âmbito do Projeto de Extensão “Gestão 

Estratégica para o Primeiro Emprego”, junto aos alunos da quinta turma do projeto, 

no mês de março de 2012. Como técnica de coleta de dados utilizou-se do 

questionário não estruturado que, segundo Gil (1999) e Richardson (1999), consiste 

na apresentação de questões com o objetivo de conhecer opiniões, interesses, 

expectativas, entre outros. Uma das maiores vantagens desse instrumento é que 

possibilita atingir grande número de pessoas. Buscou-se identificar o sexo e idade 

dos participantes do projeto e, as perguntas foram elaboradas para levantar as suas 

expectativas, cujas respostas foram agrupadas em termos de motivação, medos e 

sonhos.  

 Dentre a população de alunos, a amostra foi definida de forma não 

probabilística, dimensionada de modo a atingir 40% dos entrevistados, sendo 20% 

de participantes do sexo masculino e 20% do feminino. 

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários foram analisados 

qualitativamente e os principais resultados apresentados a seguir. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 As perguntas, relativas aos motivos e expectativas dos participantes em 

relação ao projeto e suas vidas, foram abordadas de modo a questioná-los quanto: 

1.Sexo; 2. Idade; 3. O que lhes motivou a participar do projeto; 4. Quais seus 

maiores medos; 5. Quais seus maiores sonhos. 

Através da amostra pode-se perceber a ocorrência de uma distinção etária 

entre meninos e meninas. Estes primeiros são compostos de participantes que estão 

entre 14 e 17 anos, com uma média de 15 anos. Em relação às meninas, apresenta-

se uma média de 17 anos, ao que as mesmas estão em uma faixa etária entre 14 e 

19 anos. Deste modo, pode-se observar que a participação masculina ocorre em 

uma idade significativamente menor se comparado às participantes do sexo 

feminino.  



Questionados sobre os motivos que os levaram a participar do projeto, 

observam-se respostas relativamente próximas. A maioria dos meninos respondeu 

buscar uma melhor qualificação para o mercado de trabalho, como indica um dos 

relatos: “Prá fica preparado para o mercado de trabalho, e independente do 

resultado final, arrumar um bom emprego.” 

Apontam-se ainda interesses distintos deste, ainda que em minoria. Apenas 

um dos participantes desconsidera estar no projeto não por interesse próprio, como 

o mesmo afirma: “[...] porque a mãe mandou”. O que pode-se afirmar que a 

influência familiar se faz pouco presente durante o processo de escolhas dos alunos. 

Quanto às meninas, também a grande maioria afirma participar do projeto por 

buscar um emprego formal. Todavia suas respostas indicam também outros 

interesses, como por exemplo estar melhor preparado para a entrevista de emprego. 

Uma das participantes escreve: “Para aprender a se comportar e agir perante uma 

entrevista de emprego, conseguir o emprego”. Outra delas diz ainda: “Para aprender 

a se comunicar melhor com as pessoas, principalmente na hora de procurar 

emprego”. 

Em relação ao questionamento dos seus principais medos, há também uma 

semelhança muito grande entre as respostas da maioria dos participantes. Eles 

afirmam ter principalmente medo de morrer ou perder alguém de quem gostem, 

ainda que alguns descrevam também medos relacionados à vida corporativa, como 

falar em público ou não conseguir manter a vaga conquistada. Nesta questão, um 

dos meninos afirma: “[...] medo de perder a família e amigos”. Outro diz ainda: “[...] 

medo de morrer e não cursar faculdade”. 

Quanto às meninas, apresenta-se também o medo de falar em público como 

um dos mais incisivos. Todavia, igual aos participantes do sexo masculino, seus 

maiores medos também são a morte pessoal e de pessoas queridas. Uma delas 

escreve: “[...] tenho medo de morrer [...] e perder quem amo”.  

Finalmente, quando questionados sobre seus maiores sonhos, apresenta-se 

uma grande distinção entre meninos e meninas. Para eles a busca é “abrir uma 

empresa”; “ser empresário”; ou “ter uma empresa”. Afirmam também ter como 

desejos, “Ver que a família sente orgulho por mim” e “Orgulhar a si mesmo e à 

família” ou ainda “Buscar ter uma família”. Apenas um dos participantes manifestou 

desejo de fazer um curso superior.  



 Em contraste, as meninas afirmam buscar em sua maioria a formação em um 

nível superior de ensino, dentre outros desejos que evidenciam maior centralidade e 

foco no direcionamento profissional, evidenciados pelos seguintes relatos: “[...] me 

formar em arquitetura”; “cursar medicina”; “concluir uma faculdade federal, fazer 

intercâmbio”. Evidenciam-se também respostas como “Me realizar 

profissionalmente”; “Ser uma boa profissional e atuar na área em que gosto”; “Ser 

bem sucedida na vida profissional” ou “Trabalhar com o que realmente gosto, e que 

me deixe realizada tanto profissional quanto profissionalmente”.  

CONCLUSÃO 

  

É possível observar que a grande maioria participa do projeto por iniciativa 

própria e deseja com o curso uma melhor preparação para poder enfrentar as 

agruras do mercado de trabalho. Com relação às diferenças de gênero, observa-se 

que as meninas possuem objetivos diretamente relacionados a obtenção da vaga, 

como aprender a se portar na entrevista de seleção e a melhoria na comunicação 

pessoal, enquanto os meninos não demonstram preocupações específicas, 

buscando através do projeto uma formação mais “generalista”.  

 Em relação a seus medos, ambos os grupos apresentam semelhanças, sendo 

que a maioria traz consigo o medo de morrer e/ou perder as pessoas que gosta e 

manifestam igualmente o medo de falar e público e de não conseguir atingir seus 

objetivos pessoais e profissionais. 

 Já em relação aos sonhos, os grupos apresentam diferentes manifestações, 

com as meninas afirmando expectativas mais ligadas à satisfação pessoal e 

profissional e um alto grau de profissionalização. Já os meninos, em sua maioria, 

relatam expectativas de poder, prestígio profissional e sucesso financeiro, ainda que 

alguns também relatem a busca da especialização profissional como expectativa de 

vida.  

 Com o estudo, evidencia-se uma convergência em termos de motivos para 

participarem do projeto, o que também ocorre em relação aos medos relatados. Já 

em relação aos sonhos, as expectativas divergem entre os gêneros, transparecendo 

nas respostas dos meninos uma grande preocupação com orgulho de ser bem 

sucedido profissionalmente, enquanto as meninas evidenciam realização pessoal e 

alta profissionalização como suas principais expectativas de vida.  
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INTRODUÇÃO 
O presente ensaio cientifico esta fundado nos princípios da economia solidaria, 
do turismo de base local e da sustentabilidade planetária. Seu objeto de estudo 
é a bananeira como fonte de geração de trabalho e renda, através da extração 
da fibra da bananeira, a produção de artesanato e agregação de valor e a 
comercialização, buscando um preço justo junto à cadeia produtiva do Turismo 
de Foz do Iguaçu. Consiste num estudo de caso, donde a metodologia 
utilizada, foram entrevistas, com questões abertas e fechadas, pesquisas 
documentais e bibliográficas, e outras técnicas de inserção, construção da linha 
do tempo e cartografia social, caracterizando uma pesquisa, participativa. 
Justifica esse trabalho a busca por tecnologias sociais que atendam ao 
desenvolvimento sustentável dos países e a conseqüente sustentabilidade do 
planeta bem como aos princípios cidadãos e humanos na geração de trabalho 
e renda, fundados nos princípios do associativismo e do cooperativismo 
popular diante de um fenômeno turístico local. 

 
A PRIMA MATER 

A bananeira é classificada como pertencente ao gênero musa, dentro da 
classe das monocotiledôneas da família das musaceae da qual fazem parte 
inúmeras outras plantas de características semelhantes. Morfologicamente a 
bananeira e considerada uma erva gigante monocotiledônea. Ela não tem 
caule aéreo, sendo que a parte aérea que se assemelha com o tronco, na 
bananeira o pseudocaule, nada mais é que, um amontoado de folhas 
justapostas e imbricadas umas nas outras, de forma a se tornar compacto e 
resistente. Seu caule na verdade encontra-se embaixo da terra, são os rizomas 
e constitui o centro vital da bananeira. Conhecida como fruta pão em muitas 
regiões brasileiras, a bananeira é uma planta nativa e originária do Sudeste 
Asiático, na Malásia, de onde chegou à África, e os portugueses a levaram 



para ilhas canárias e daí as Américas. Uma diversidade de espécies é 
encontrada nas mais diversas regiões do Brasil e do continente Latino 
Americano. Seu fruto é apreciado em todos os cantos da Terra e é fonte de 
exploração econômica, pela riqueza nutricional e de sua culinária. 

Existem no Brasil mais de trinta espécies de bananas, frutos das 
bananeiras. As mais comuns são: nanica, maça, prata, ouro, d’água, São 
Tomé, manteiga, chocolate, abóbora, cacau, da terra, branca, congo, etc. Da 
bananeira tudo pode ser aproveitado, isto é, a raiz, o pseudocaule, as folhas, 
os frutos e o mangará, todas essas partes tem uma utilidade, quer na culinária, 
quer na medicina natural, quer nas artes como também no artesanato. 

As fibras de bananeira são economicamente viável e sustentável. Com 
baixo custo para sua produção e extração, são excelentes fibras e podem ser 
utilizadas na fabricação de vários objetos e utensílios. A exemplo, suas fibras 
podem ser utilizadas na construção civil, de barcos e tanques de pulverização, 
em substituição as fibras de vidro; e também na fabricação de papel e celulose, 
pelo baixo custo na produção e o menor impacto ambiental.  

 
A LOCALIDADE 

Com aproximadamente 300 mil habitantes, o município de Foz do Iguaçu 
é caracterizado por suas belezas naturais e culturais sua diversidade cultural, 
suas belezas naturais representadas pelas cataratas e seus recursos hidricos, 
as culturais pela Hidrelétrica de ITAIPU Binacional e outros monumentos 
religiosos e arquitetônicos. Outra característica não menos importante é a 
composição étnica da população, composta por aproximadamente 80 
nacionalidades, sendo que as mais representativas são oriundas do Líbano, 
China, Paraguai e Argentina. Seus limites são outras caracteristicas 
importantes pois, integrada à uma região trinacional, Foz do Iguaçu faz divisa 
com a cidade argentina de Puerto Iguazú e com a cidade paraguaia de Ciudad 
del Este. 

A base da economia da cidade é o turismo, com destaque para o 
comércio e serviços. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Turismo (EMBRATUR) e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(FIPE), em 2006, 2007 e 2008, Foz do Iguaçu foi considerado no segmento 
"Lazer" o 2º destino mais visitado por turistas estrangeiros, atrás apenas do Rio 
de Janeiro.  

Contudo, apesar de todo este destaque no cenário do turismo nacional, 
se observa que apenas uma ínfima parte composta por empresários e por 
grandes empresas do setor usufruem dos benefícios econômicos que o turismo 
gera nesta região, ficando grande parte da comunidade apenas com os 
resíduos. 

 
O EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO E SUA LOCALIZAÇÃO 

A ONG VEMSER, que é composta por artesãs de baixa renda, que 
residem na Vila C e Vila Nova, bairros menos abastados, onde residem 
pessoas pertencentes à classe baixa da sociedade iguaçuense, localizados nas 
mediações da Usina Hidrelétrica de ITAIPU Binacional no município Foz do 
Iguaçu, com influencias de uma tríplice fronteira, entre o Paraguai e a Argentina 
e de um atrativo natural da envergadura das Cataratas do Iguaçu.  O que torna 
Foz do Iguaçu, um dos principais destinos indutores e municípios do país  que 
se encontra situado no Oeste do Estado do Paraná na Região Sul do Brasil.  



Essas artesãs, algumas aposentadas, outras senhoras casadas, buscam 
no artesanato com fibras de bananeiras, a complementação de suas rendas 
familiares e a sustentabilidade do planeta. A escolha do artesanato com fibras 
de bananeiras buscou essa identidade que a banana traz com o Brasil. Com a 
fabricação de artesanatos utilizando as fibras de bananeiras, essas mulheres, 
complementam a renda familiar e buscam satisfazer as suas necessidades, 
também utilizam o seu tempo ocioso como uma terapia ocupacional e um lazer 
laboral para afastar a depressão e outros males, e ainda na construção de suas 
artes criativas protegem o meio ambiente, dando função a uma parte não 
utilizada da bananeira. 

Na ONG VEMSER, são utilizadas as fibras de bananeiras, para 
confecção de bolsas, chaveiros, tapetes, biombos, luminárias, divisórias de 
ambientes, na composição de cenários, cachepôs, artefatos para escritórios, 
biojóias, porta retratos, artefatos para decoração de sala e cozinhas, etc.. 
Também são ministrados cursos de Extração e Confecção em Fibras, de 
Tramas e Tranças, de Construção de Biojóias, Construção e Criação de Peças 
de Artesanatos, com a finalidade de gerar trabalho e renda para as artesãs 
locais e a inserção de seus produtos na Cadeia Produtiva do Destino Indutor de 
Foz do Iguaçu. 

Aqui trataremos das fibras da bananeira utilizadas no artesanato, que 
podem ser uma das formas de reaproveitamento do pseudocaule, aliado a 
geração de trabalho e renda, ao turismo e ao desenvolvimento sustentável. 
 
Artesanato com Fibras de Bananeira uma Tecnologia Social e Ambiental 

desenvolvida para geração de trabalho e renda 
 

A importância de conhecer a matéria prima e os processos são 
essenciais para se formar a cadeia produtiva e para elaboração da Tecnologia 
Social a ser adotada. 

Os processos para agregação de valores nos produtos a serem 
comercializados com preço justo, compõem-se necessariamente do domínio do 
conhecimento desde a escolha e extração da matéria prima ate os processos 
de manufatura dos produtos artesanais as técnicas de comercialização 
solidaria voltada a alcançar a satisfação do cliente com obtenção de um preço 
justo. 
 Alguns processos artesanais são necessários conhecer para a extração 
e para a transformação da fibra de bananeira, em produtos e serviços 
artesanais, com fins de agregação de valor na comercialização. São eles os 
processos de: escolha, de extração e desinfecção das fibras; de secagem, 
seleção e armazenagem das fibras, de criação e produção de peças artesanais 
com as fibras e a da comercialização com preço justo. 

 
Processo da Escolha da Bananeira 

 Pode ser utilizada, qualquer variedade disponível no meio ambiente, 
dando-se preferência as bananeiras de melhores aparências. As bananeiras 
escolhidas para extração das suas fibras, não devem ter ferimentos no 
pseudocaule. Caso o pseudocaule escolhido tenha ferimentos, estes devem 
ser descartados, porque podem interferir na qualidade e na utilização do 
produto, isto é, suas fibras podem sair manchadas e fracas. 



 Portanto, alguns cuidados são necessários no momento do corte e do 
transporte para não ferir o pseudocaule, pois sua sensibilidade e muito grande 
a choques e batidas. Assim, o pseudocaule, deve ser cortado, realocado e 
transportado com muito cuidado antes de sua utilização. 

 
Processo de Extração das Fibras de Bananeiras 

Deve-se extrair a fibra da bananeira depois que ela atinge a fase adulta, 
isto é, quando seus cachos já estiverem no ponto de corte. (pesquisar a lua 
ideal para corte) 

Separa-se o tronco, da raiz, das folhas, dos frutos, do mangará, para 
utilização, das partes. Para Extração das fibras é necessário somente o tronco 
ou pseudocaule. Escolhido e separadas as partes, coloca-se o tronco da 
bananeira numa 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.  

Para evitar fungos e pragas, usa-se uma solução de chá de urtiga 
branca ou folhas de vinagreira. Para o preparo da solução, coloca-se uma boa 
quantidade de água limpa numa vasilha, e após a sua fervura, acrescenta uma 
boa quantidade de chá de urtiga ou vinagreira. Espera-se esfriar, deixando de 
molho as fibras no mínimo uma hora na solução para fazer efeito a ação da 
solução nas fibras. 
 
Os materiais e técnicas necessárias para a extração artesanal da fibra de 

bananeira 
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. 
 

Processo de Secagem das Fibras de Bananeiras 
Ao serem retiradas da solução de urtiga branca ou vinagreira, as iras 

devem ser colocadas para secar a meia sombra estendidas num varal e num 
estaleiro, para evitar que se quebrem. O varal é utilizado para secar as cordas 
finas, e consiste numa corda ou arame esticado. O estaleiro é utilizado para 
secar as rendas e as fibras médias.  

O Estaleiro pode ser construído com sombrite ou tela de galinheiro, 
estendidos em seis estacas cravadas e fixas no chão no formato de um 
retângulo, cujo tamanho varia de acordo com o tamanho da fibra extraída.  

O tempo de secagem varia de acordo com clima, podendo ser de uma a 
duas semanas. Depois de secas as fibras adquirem coloração que variam entre 



os tons de pastel claro ao escuro, com nuances variadas e determinadas 
conforme o tronco escolhido para extração. 

Os materiais necessários para Construção de um Estaleiro ou de um 
Varal para Secagem das Fibras de Bananeiras consiste em: um martelo ou 
marreta pequena, para afixar as estacas no chão, seis estacas de madeira de 
altura superior a 50 cm, arame ou barbante suficiente para afixar a tela ou 
sombrite, ou fazer o varal, Sombrite ou Tela de Galinheiro com 3 metros de 
comprimento, que serão afixados nas estacas que servirão para acomodar as 
fibras de bananeira a serem secas. 
 

Processo de Seleção e Armazenamento das Fibras de Bananeiras 
As fibras devem ser selecionadas levando em conta a sua flexibilidade, 

separando as mais rígidas das mais flexíveis.  
 
Após a seleção das fibras elas devem ser armazenadas em sacos de 

algodão ou nylon trançado, ou ainda em varais. De forma que as recebam ar 
para evitar o mal cheiro e os fungos. Devem-se colocar nos sacos algumas 
pedras de naftalina, ou um saquinho com sílica, ou ainda um saquinho com 
pimenta do reino moída, para afastar brocas e traças. 
 

Materiais Necessários para o Armazenamento 
Sacos de algodão ou nylon ou um varal 
Saquinhos com naftalina, ou sílica ou ainda pimenta do reino moída. 
 

Processo de Impermeabilização das Fibras de Bananeiras 
Podem ser utilizados para a impermeabilização das fibras de bananeiras 

vários tipos de materiais impermeabilizantes, entre eles esta a cola branca, a 
goma caseira, o verniz fosco, todos podem ser utilizados para esse fim com 
muito sucesso.  

A impermeabilização das fibras de bananeira pode garantir maior 
resistência e durabilidade à fibra. 

No entanto se preferir utilizar a fibra de bananeira in natura ou sem 
impermeabilização, deve-se ter o cuidado de não guardá-la por muito tempo 
sem uso e em lugar arejado, pois pode ocorrer a presença de mofo.  

Assim, o conhecimento desses processos, faz com que o artesão possa 
a partir deles, iniciar a formação  da cadeia produtiva das fibras de bananeiras 
e das suas artesanias. Embora simples, o conhecimento desses processos 
pelos artesãos nos parecem  fundamentais para a construção da cadeia e suas 
estratégias desejadas por eles e pela organização. 

 
Das Atividades da VEMSER já desenvolvidas com a INDIOS 

Para tanto já foram desenvolvidas algumas atividades: 

a. Inicialmente foram contatados a diretoria e os associados da VEMSER, 
onde foi efetuado um convite para uma reunião, onde foram expostos os 
objetivos e metas do projeto e a problemática a ser tratada, para buscar 
interessados em desenvolver o turismo rural em suas propriedades. 

b. Após a definição do publico, foram realizados encontros semanais para 
aplicação de oficinas de conscientização e sensibilização sobre os 



cuidados com meio ambiente e com as pessoas, ou seja, sobre os 
princípios éticos da permacultura e sutentabilidade, sobre economia 
solidária, turismo, comercialização, autogestão, associativismo e 
cooperativismo. 

c. Também foram realizadas oficinas sobre, planejamento e organização 
de eventos, organização, comercialização e custos, designer e produtos, 
economia solidaria e cartografia social, com a finalidade de construir um 
banco de dados, que indicasse o que cada artesã ou costureira 
desenvolvia em suas atividades. 

d. Foram também desenvolvidas pesquisas através de questionários 
abertos e fechados, que estão sendo aplicados aos clientes e 
consumidores, para indicarem as melhorias e adequações, os pontos 
fortes e fracos para o desenvolvimento do turismo sustentável de base 
local, onde os associados da VEMSER pudessem sentir-se sujeito de 
direito em sua gestão do negocio e participasse das políticas publicas 
locais. 

e. Atualmente a VEMSER é um empreendimento em processo de 
incubação na INDIOS UNIOESTE Campus Foz do Iguaçu. 

 Descrição dos resultados esperados 

Espera-se que, com a aplicação das tecnologias sociais no turismo local 
e com a sua devida apropriação pelos associados da VEMSER, ocorra um 
aumento na produtividade e na autonomia dos pequenos agricultores familiares 
e conseqüentemente um aumento na renda e qualidade de vida dessas artesãs 
e costureiras. 

Objetiva-se com esse projeto poder melhorar a qualidade de vida dos 
associados da VEMSER, através da inserção na cadeia produtiva do turismo 
consciente e adequado, para que as futuras gerações possam gozar dos 
mesmos prazeres que nossa geração. 
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar, os benefícios que os agricultores e 

artesões, obtiveram por meio dos módulos ofertados pelo Projeto Gestão das 

Unidades Artesanais (GUA) em conjunto com a EMATER, que há vários anos vêm 

capacitando os mesmos, e no ano de 2011 em parceria com a ADAMOP, tendo 

como intuito de 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, onde em uma turma de 48 alunos, cinco deles foram 

questionados, com algumas questões sobre o curso de maneira geral, com o intuito 

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 participantes 

entrevistados fez bom uso do conhecimento adquirido por meio do projeto de 

extensão da universidade. 

 

1. Introdução 



      O projeto Gestão das Unidades Artesanais (GUA), há anos vem 

auxiliando os agricultores e artesões da região oeste do Paraná, com a ajuda 

da EMATER, e no ano 2011 tendo também como parceiros do projeto a 

ADAMOP, por meio de módulos oferecidos para a capacitação dos mesmos, 

para auxiliar no gerenciamento de seu negócio. O curso proporcionou 

informações sobre organização do trabalho, qualidade dos produtos e 

serviços, comercialização, definição de preços, atendimento ao cliente e 

motivação e satisfação para o trabalho. 

Os módulos foram ministrados pelos professores da UNIOETSE dos 

cursos de administração, ciências contábeis e ciências econômicas, cursos 

participantes do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).  

Segundo Schneider (2003, p.32-35) não faz muito tempo que a agricultura 

familiar passou a ser reconhecida nos meios acadêmicos.  

O lógico seria estimular ao máximo, sim, a geração de empregos rurais 

não agrícolas, mas principalmente aqueles que seriam gerados através do 

apoio à agricultura familiar. É preciso, embora tardiamente, dar condições para 

que a produção familiar no Brasil possa cumprir um papel semelhante àquele 

que cumpriu nos países capitalistas desenvolvidos. 

(BUAINAIN,ROMEIRO,GUANZIROLI, 2003,p. 318) 

Para Machado (2008) o empreendedorismo representa a possibilidade de 

compreensão para além da abertura de um negócio, tanto antes como depois. 

Antes da abertura, 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. Depois, porque, 

mesmo após a abertura de um negócio, o processo de criação não se encerra 

de forma repentina.  

Dessa forma, o principal objetivo desse projeto é capacitá-los para que 

estes possam administrar o seu próprio empreendimento, aumentando a 

garantia da sua própria subsistência. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Apresentar a efetividade prática dos módulos oferecidos pelo projeto, na 

rotina trabalhista dos artesões e agricultores.  



 

2.2 Objetivos Específicos  

a) apresentar o projeto GUA e os módulos que fazem parte do mesmo;  

b) descobrir a aplicabilidade dos módulos apresentados pelo GUA; 

c) avaliar os resultados, descobrindo a eficiência ou não do projeto na vida 

dos agricultores. 

3. Material e método 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa exploratória, pois o objetivo era 

levantar os resultados práticos do projeto na rotina dos agricultores e 

artesões. 

O procedimento de coleta de dados foi a entrevista estruturada, a qual 

possuía um roteiro formado por nove questões que abordavam de forma 

subjetiva os módulos. Tal método foi utilizado para evitar que os alunos 

relacionassem o assunto abordado com os executores do mesmo, podendo 

influenciar nas respostas. 

A população desse estudo é formada pelos agricultores e artesões da 

região do Oeste do Paraná que participaram do projeto GUA. Identificada a 

população a ser pesquisada, tem-se a escolha da amostra.  

A amostra foi definida pelos alunos que tiveram no mínimo 90% de 

frequência durante os oito módulos do projeto. Que teve duração de dois 

meses sendo que as aulas eram realizadas nas quintas feiras, 

quinzenalmente. 

Foram feitas quinze ligações, obtendo sucesso em apenas cinco, sendo 

todas mulheres. 

 

  4. Resultados e discussão 

Segue então o resultado da pesquisa:  

Na questão um foi questionado sobre motivação, se o GUA ajudou as 

artesãs a se sentirem mais motivadas, todas responderam que sim, que após 

o projeto sentiram maior ânimo para buscas seus sonhos, uma delas citou que 

teve coragem de ir até o prefeito da cidade, solicitar um lugar para a exposição 

dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo. 



A pergunta dois questionava sobre o preço, se quando terminaram o curso 

conseguiram precificar de uma forma mais justa os seus produtos. Todas 

responderam que sim, visto que antes, não havia parâmetros para elaboração 

de um preço adequado, já após o projeto, esta atividade se tornou mais fácil, 

sem supervalorizar o artesanato por elas desenvolvido. 

Na pergunta seguinte foi abordado sobre o processo de produção das 

mesmas em relação aos artesanatos, foi possível perceber que a pergunta 

não ficou clara, pois as respostas eram sobre organização do recinto, apenas 

uma citou que havia colocado os materiais com mais frequência de uso 

próximo ao ponto de trabalho, para que não perdesse tempo procurando os 

objetos. 

Em seguida foi questionado sobre o atendimento, se elas haviam alterado 

sua forma de atender e abordar os clientes, uma delas citou que após o curso 

se sentiu mais motivada podendo transmitir sua confiança para o cliente e 

atender melhor. 

Na quinta questão foi abordado sobre a qualidade dos produtos, uma das 

entrevistadas disse que “é melhor fazer menos com qualidade do que mais 

sem qualidade alguma”. Outra disse que agora “capricha” mais para ter uma 

melhor qualidade. 

Na questão seguinte foi interrogado sobre a introdução de um novo produto 

no mercado, quatro delas disseram que não haviam colocado em prática, pois 

para inserir um novo produto no mercado precisaria de tempo e mão de obra 

disponível, e, segundo elas, já existe uma demanda para ser atendida. Uma 

delas disse que desenvolveu dois produtos novos, um deles é o cachecol feito 

com tingimento natural e o outro, uma bolsa feita de fibras de bananeira. 

A questão sete fala sobre a organização do local de venda, as 

entrevistadas disseram que o local de venda foi pintado, etiquetado, 

higienizado e em um dos locais, o telhado foi trocado, transformando a 

aparência do local de venda das artesãs. 

Na penúltima pergunta foi discutido sobre o fluxo de caixa e as previsões, 

onde apenas uma das artesãs disse que fazia esse controle, as outras quatro 

disseram que sabiam da importância dessa inspeção, mas ainda não haviam 

praticado. 



A última pergunta fala sobre a forma de divulgação dos artesanatos, como 

o GUA as ajudou desenvolver formas de anunciar os produtos artesanais. 

Foram feitos, carimbos, panfletos, carões, anúncios em rádios e teve uma 

artesã que nas embalagens dos produtos colocou etiquetas com endereço, 

telefone e nome do local onde é feito os artesanatos. 

Uma das participantes disse que o projeto é muito bom e não pode para, 

pois outras pessoas merecem adquirir o mesmo conhecimento que ela teve a 

oportunidade de adquirir. 

 

 5. Conclusão 

De acordo com as respostas obtidas por meio do questionário aplicado, foi 

possível avaliar que o aproveitamento do projeto em termos gerais, foi 

satisfatório, pois eles tiveram a oportunidade de por em prática o 

conhecimento adquirido nos módulos, podendo corrigir o que faziam de 

errado, talvez pela falta de conhecimento, que foi possível ser mudado pelo 

projeto ministrado junto a UNIOESTE, em parcerias com os professores do 

CCSA, da EMATER e ADAMOP. 

Para tanto, vale salientar que o projeto GUA, não é apenas um transmissor 

de valores, mas é também um novo modelo de vida, que soube dar a esses 

agricultores e artesões da Região Oeste do Paraná, uma grande oportunidade 

de tornarem verdadeiros empreendedores, conseguindo lucrar pelo trabalho 

realizado. 
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O TRABALHO MARGINAL DO TRÁFICO DE DROGAS 
 

Carina Rodrigues Dias1; Carolina Rodrigues Dias2 
Trabalho 

Pôster 
As políticas econômicas implantadas no Brasil durante séculos trouxeram como 
resultado no âmbito social  o aumento da miséria, da desigualdade, e da pobreza. A 
baixa escolaridade e a falta de ação política de seu povo, que sempre foi oprimido 
pelo Estado, fez com que desde a monarquia até a democracia fosse considerado 
um país com um ambiente socialmente desequilibrado.No Brasil existem várias 
causas de exclusão e são elas causadas pela cor, sexo, poder aquisitivo, dentre 
outras. Porém, a que fundamentou a pesquisa foi a exclusão pelo trabalho, que tem 
fortes influencias históricas de anos de preconceitos legitimados pelo Estado. O 
trabalho, que no Brasil cresceu sob a égide escravista, custou a desenvolver e se 
desfazer dos açoites e humilhações que são evidencias materiais da construção da 
vulnerabilidade de parcela da sociedade. O tráfico de drogas aproveita-se dos 
marginalizados da sociedade para angariá-los para o trabalho no crime. O trabalho 
no Brasil teve várias faces ao longo dos períodos históricos, porém, sempre tiveram 
como principais características o autoritarismo, submissão e a violência. No tráfico 
de drogas não é diferente. Através de estudos bibliográficos e método indutivo ficou 
evidente que o narcotráfico angaria os desprestigiados da sociedade como força 
motriz de seu sistema empresarial. Em uma sociedade capitalista como a do Brasil 
os marginalizados submetem-se ao trabalho no crime como forma de inserção 
social. Pois a população que é rejeitada pelo mercado formal de trabalho busca 
meios, mesmo que ilegítimos de sobrevivência. A contribuição esperada por este 
trabalho é a conscientização da população de que o tráfico de drogas é uma 
conseqüência de anos de preconceitos e negligência com parcela da população, a 
fim de que todos percebam que é necessário que a mudança parta de si. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Tráfico de Drogas; Exclusão Social; Trabalho 
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A preparação para o primeiro emprego é, sem dúvidas, fundamental para os 

jovens, tendo em vista que as exigências que os candidatos a uma vaga no mercado 
de trabalho enfrentam nos processos de seleção são cada vez mais complexas e 
excludentes. Sendo assim, esta oficina vai além do benefício social, pois o público 
alvo são os jovens do ensino médio da rede de escola pública do município de 
Cascavel, os mesmos que muitas vezes não têm tantas oportunidades de se 
capacitar, mas ao mesmo tempo permite aos próprios ministrantes um contato maior 
com essa realidade agregando valores para ambos os lados. O objetivo se define 
pelo impacto social da proposta, através da contribuição para a qualificação de 
jovens que estão à busca de inserção no mercado de trabalho, além da tentativa de 
ampliar as oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao processo de 
formação e qualificação destes jovens, incentivando-os inclusive a buscarem a 
formação continuada no nível de graduação e pós-graduação. Para atingir a estes 
objetivos, o tempo de trabalho será dividido em dois momentos: teórico-verbal, o 
qual tratará da fundamentação teórica do conteúdo de forma expositiva com o uso 
de recurso tecnológico, abordando a correta maneira de elaborar currículos, os 
atuais processos de seleção e as primeiras rotinas de trabalho que serão 
enfrentadas pelos iniciantes; no segundo momento, aplicaremos na prática para 
melhorar o aprendizado teórico, através de simulações de entrevistas, elaboração de 
currículos por parte dos jovens e integração do grupo. Sendo assim, espera-se com 
a oficina: a) capacitar os participantes para iniciarem a vida profissional com 
sucesso; b) apresentar a atual situação do mercado de trabalho nacional; c) 
aprimorar conhecimentos em rotinas empresariais. 

 
 
Contato: 
Profa. Fabiana Regina Veloso Biscoli – fbiscoli@yahoo.com.br 
Jefferson dos Santos Vorpagel – jeffersonvorpagel@hotmail.com 
João Eduardo de Moura – joaodemoura@superig.com.br 
Josmary Karoline Demko Alves – josmarykaroline@yahoo.com.br 
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Resumo 
A Oficina tem a finalidade de apresentar a fibra de bananeira, aplicada ao 
artesanato e 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. 
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RESUMO  
 
O Projeto Gerart (Geração de renda por meio da formação de cooperativas de produção artesanal de 
produtos para banho a partir de matérias-primas básicas), foi um projeto de extensão universitário 
vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteira e desenvolvido nos municípios com baixo IDH 
próximos à Toledo. O principal objetivo deste projeto foi o de promover a geração de renda por meio 
da fabricação artesanal e comercialização de produtos para banho e relacionados. Para atingir este 
objetivo foram ministrados cursos sobre a produção de alguns produtos de uso no banho e em ambi-
entes domésticos, cursos de embalagem, técnicas de comercialização dos produtos, além de treina-
mentos sobre formação de associações, cooperativas e gerenciamento. Além destes cursos foram 
desenvolvidas atividades práticas de vendas em diversas feiras comerciais na Região Oeste do Para-
ná e fornecida assessoria na produção, embalagem e venda destes produtos. 
PALAVRAS CHAVE – Geração de renda; Associativismo; artesanato. 

 

Introdução 
 

O Projeto Gerart, visou a geração de renda por meio da fabricação artesanal 

e comercialização de produtos para banho, em sua execução realizou significativas 

mudanças na estrutura de pensamento dos membros externos envolvidos no mes-

mo, abrindo novas perspectivas de renda para estas pessoas, que em sua quase 

totalidade eram mulheres residentes na zona rural ou que tinham como principal 

renda a agricultura familiar
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Participaram deste projeto os municípios de São Pedro do Iguaçu, Iracema do 

Oeste, Vera Cruz do Oeste, Ouro Verde do Oeste, Diamante D’Oeste e São José 

das Palmeiras, todos municípios de baixo IDH situados próximos ao município de 

Toledo. 

O Projeto Gerart foi apresentado a estas comunidades como sendo 

uma oportunidade na melhoria das condições de vida por propiciar meios pa-

ra que os envolvidos pudessem ter uma fonte de renda complementar com as 

oportunidades de negócio decorrentes da produção de produtos com alto va-

lor agregado a partir de matérias primas baratas e abundantes na própria re-

gião. 

O Projeto Gerart contou com a participação das prefeituras por meio 

do CRAS de cada cidade na divulgação e escolha das pessoas que participa-

riam efetivamente do Projeto. 

Com o fornecimento de treinamento, apoio técnico e assessoria em-

presarial os grupos de participantes de cada município atendido pelo Gerart 

passaram a produzir e comercializar seus produtos em feiras regionais de 

negócios. 

 
 

Objetivos 

O Projeto Gerart se enquadrou na modalidade de organização de no-

vos empreendimentos e teve como principal objetivo oferecer os meios para 

que fosse criado um pequeno polo de artesanato em saboaria fina, concen-

trado na Região Oeste do Paraná seguindo os moldes de empreendimento 

associativo, com a utilização de matéria-prima, tecnologia e mão-de-obra da 

própria região. 

 

Em relação à geração de renda para os participantes, o projeto visou 

o aumento na qualidade de vida das famílias envolvidas ao ajudar a diminuir 

os índices de pobreza, com a formação de associações de artesões que for-

taleceria as relações dos artesões com o poder público e com os demais elos 

da cadeia produtiva. 

 

Métodos 

A seleção dos municípios participantes se deu com base no índice de 



 

desenvolvimento humano – IDH baixo e a proximidade com a Unioeste cam-

pus de Toledo, cidade sede do Gerart. 

Em relação aos participantes, a escolha dos mesmos foi feita pela di-

vulgação realizada por cada uma das prefeituras parceiras, dando prioridade 

para as pessoas de baixa renda, sem emprego formal e encaminhadas via a 

Assistência Social dos municípios. 

 

O desenvolvimento do Projeto se deu em etapas que podem ser 

agrupadas da seguinte forma: 

 Reunião com os representantes das prefeituras para a apre-

sentação do Projeto. 

 Divulgação do Projeto em cada município envolvido. Ação 

ocorrida por parte da prefeitura. 

 Reunião com as pessoas interessadas e apresentação das 

propostas do Projeto. 

 Cursos na área de empreendedorismo, associativismo e coo-

perativismo. 

 Cursos na área técnica de produção e embalagem. 

 Registro das associações. 

 Início da produção. 

 Cursos na área de venda. 

 Participação em eventos visando a venda dos produtos produ-

zidos pelos artesões vinculados ao projeto. 

 Assessoria em produção, embalagens e vendas. 

 

O treinamento empresarial foi realizado com conteúdos teóricos, di-

nâmicas, filmes e vídeos. O treinamento técnico foi realizado por meio de con-

teúdos teóricos e atividades práticas no sistema passo-a-passo. Já o treinamen-

to de vendas foi realizado com conteúdos teóricos e práticos a partir da efetiva 

venda dos produtos em eventos e pela técnica de venda direta. Em todos os 

treinamentos ouve intenso acompanhamento por parte dos coordenadores, dos 

profissionais recém-formados e dos alunos participantes do Projeto. 

Os treinamentos empresariais contaram com uma carga horária de 45 

horas/aula, em que foram repassadas temáticas como: empreendedorismo, 



 

associativismo, cooperativismo, plano de negócios e a parte teórica sobre 

vendas. 

A partir de uma linguagem simples e de fácil compreensão, com a 

elaboração e distribuição de apostilas, os participantes puderam adquirir co-

nhecimentos básicos para a organização e administração de seus produtos. 

Na área do empreendedorismo, trabalharam-se os conceitos de em-

preendedor e o empreendedorismo em si, as características do empreende-

dor e o seu comportamento, a importância do empreendedorismo, os fatores 

de sucesso, identificação das oportunidades, a criatividade e os bloqueios 

mentais. 

Sobre associativismo abordou-se temas como o conceito de associa-

ção descrevendo seus órgãos constituintes e suas atuações, bem como, suas 

vantagens, como fazer sua constituição e seu registro, identificando assim to-

dos os passos para a criação de uma associação e seus benefícios futuros. 

Em relação ao cooperativismo, foram repassados os conceitos, valo-

res e princípios, assim como, aspectos culturais e os procedimentos necessá-

rios para a criação de empreendimentos cooperativos, apontado a diferença 

entre cooperativas, associações e empresas privadas. 

Para um bom funcionamento e correto planejamento dos empreendi-

mentos, foram repassados também, os principais conceitos envolvidos na 

construção de um plano de negócio, focando sobre planos de marketing, ope-

racional e financeiro. 

E, por último abordou-se temas relacionados a vendas, tratando dos 

conceitos de valor e do perfil de vendedor, assim como, a evolução do perfil 

do vendedor, o produto desejado pelo cliente, as relações com os clientes, a 

importância do atendimento, a preparação para a venda, e algumas dicas pa-

ra o sucesso em vendas. 

Todos esses tópicos foram repassados a comunidade de forma clara 

e concisa, objetivando a iniciação de seus membros ao mundo dos negócios, 

bem como, apresentando suas características e oportunidades. 

O treinamento técnico, no qual, além da aplicação de técnicas de ar-

tesanato e embalagens contou com cursos como: sais de banho e saches 

perfumados, produção da massa base glicerinada e sabonetes prensados, 

produção de extratos glicólicos e fabricação de sabonetes líquidos naturais e 



 

sintéticos, tendo uma carga horária total de 75 horas/aula. 

Em relação às técnicas de artesanato e embalagem foram repassa-

dos, de uma forma simples e prática, noções de pintura, decopagem, massa 

mesclada, sabonetes esfoliantes com sementes e erva medicinais, sabonetes 

opacos e translúcidos, dentre outros, sendo confeccionadas caixas de emba-

lagens com moldes diversificados e simplificados. 

 

No curso de sais de banho e saches foram abordadas as técnicas pa-

ra produção de seus diversos tipos, seu uso e embalagem, bem como, a fa-

bricação de saches perfumados. 

Na produção da massa base glicerinada e prensada foi visto o pro-

cesso artesanal da massa base para fabricação de sabonetes, sendo expli-

cada a elaboração da receita a partir de diversas gorduras, com a utilização 

de extratos glicólicos dos mais variados tipos de ervas da região. 

Ainda foi repassado aos cursistas todo o processo artesanal de pro-

dução de sabonetes líquidos naturais e sintéticos. 

O final do aprendizado da parte técnica se deu com as aulas teóricas 

e práticas sobre controle de qualidade dos produtos, no que diz respeito a 

sua qualidade de produção como em sua qualidade estética. 

Por fim, os artesões foram levados a participar de feiras comerciais e 

eventos onde puderam apresentar seus produtos aos consumidores finais. 

Nessa etapa receberam os treinamentos práticos finais sobre as técnicas de 

venda e onde puderam ver a receptividade de seus produtos e a importância 

dos conhecimentos técnicos e empresariais recebidos. 

Em relação a divulgação das atividades do Projeto foi criado um site 

que ficou disponível do portal da Unioeste onde havia, entre outras coisas, a 

descrição das ações realizadas, fotos das atividades realizadas, a descrição 

do projeto, as apostilas produzidas para a execução dos cursos e uma página 

de contato com a comunidade externa. 

 
Discussão e Resultados 

 

Em todos os municípios houve participação massiva das mulheres e 

em alguns municípios uma participação mínima de alguns homens. 

A grande maioria dos participantes tinha como principal renda aquela 



 

proveniente da agricultura familiar, tendo alguns participantes moradores das 

zonas urbanas que se encontravam desempregadas ou com empregos oca-

sionais. A faixa etária dos participantes variava entre 18 a 49 anos, sendo 

que, 70% residem na zona rural e 80% não completaram o ensino médio. 

Para a população atendida o projeto foi considerado importante, pois 

além de gerar renda, garantiu um aprendizado técnico relevante. 

Durante a execução do Projeto observou-se quatro categorias de pro-

blemas: 

 

1. Problemas de comunicação na escolha dos participantes: nos municí-

pios abrangidos pelo projeto foi passado as populações com potencial de 

participação a informação de que o ingresso no projeto geraria uma fonte 

complementar de renda, contudo grande parte dos participantes entende-

ram que o Projeto iria fazer treinamento para uma colocação empregatícia, 

ou seja, que iria possibilitar a contratação dos envolvidos. 

Não ficaram claros quais os fatores que levaram a esse tipo de enten-

dimento inicial por parte das pessoas que foram comunicadas sobre o Projeto 

pela Assistência Social de alguns municípios, mas ficou evidente o que essa 

interpretação gerou, pois muitos participantes inscritos acabaram por aban-

donar o Projeto após entender os verdadeiros objetivos do mesmo. Isso ocor-

reu de forma mais intensa no município de São José das Palmeiras, onde ou-

ve uma desistência de mais de 80 % dos participantes, inviabilizando a conti-

nuidade do Projeto naquele município. Acredita-se que, se a comunicação 

aos munícipes fosse feita conforme os objetivos reais do Projeto, possivel-

mente uma parcela diferente de pessoas se mostrariam interessadas, evitan-

do o desligamento deste município. 

 

2. Problemas de comportamento dos participantes: observou-se que, em 

alguns casos, os lideres de grupo participantes do Projeto tinham forte vín-

culo com o CRAS das cidades, em alguns casos os mesmos eram funcio-

nários deste órgão. Ao contrário do que se poderia esperar, ao invés des-

sa situação ajudar o desenvolvimento do Projeto, causou algumas dificul-

dades em termo das expectativas criadas pelos demais participantes. 



 

 

Nesses municípios, os artesões entendiam que era obrigação da pre-

feitura providenciar tudo o que fosse necessária para a execução do Projeto 

no que tangia a Associação. Por exemplo, entendiam que a compra das ma-

térias-primas para a produção dos artesões deveria ser fornecido ou pelo 

Projeto ou pela prefeitura e não que caberia aos artesões comprar essa ma-

téria-prima. Outro exemplo se relaciona a venda dos produtos, estas pessoas 

entendiam que a prefeitura deveria providenciar o transporte e a hospedagem 

dos mesmos quando estes tinham que se deslocar até eventos ocorridos em 

outras cidades. 

Por mais que tenha sido explicado que essas não eram obrigações da 

prefeitura e nem do Projeto, algumas lideranças tinham seus comportamen-

tos tão enraizados no assistencialismo que inviabilizaram as ações do Projeto 

no sentido de melhorar suas rendas de forma a trazer aumento em sua quali-

dade de vida por meio geração de renda própria. 

 

3. Problemas de banalização do conhecimento: um forte fator de desmoti-

vação encontrado entre os participantes foi o que aqui consideramos como 

banalização do conhecimento. Essa banalização se dá em função de um 

grande número de cursos que são constantemente ofertados as comuni-

dades carentes, este fato leva as pessoas a fazerem os cursos pela mera 

curiosidade de aprender coisas novas, interessantes ou diferentes sem um 

objetivo claro do que fazer com tais conhecimentos. 

 

Assim, observou-se que a maioria dos participantes do Projeto já havi-

am feito um grande número de cursos, como de bordado, artesanato de folha 

de bananeira, tricô, pintura de tecido, sabão medicinal, cerâmica, corte-e-

costura e culinária diversa entre outros. Esses participantes viram então o 

Projeto como “mais um fornecedor de curso” e não como um propiciador de 

geração de renda e, dessa forma, não conseguiram entender que os cursos 

ministrados faziam parte de um conjunto de conhecimentos vinculados para 

atingir o objetivo principal de gerar uma renda complementar para suas famí-

lias. Assim, muitos desistiram na fase inicial, quando foram ministrados os 

cursos empresariais, pois não entendiam a importância daqueles conheci-



 

mentos, já que se inscreveram no Projeto para “aprender a fazer sabonetes” 

e “isso estava demorando demais para ser dado”, conforme depoimento de 

alguns participantes desistentes. 

 

4. Problemas de logística interna: as dificuldades com a logística no Proje-

to foram determinantes no contexto problemático. 

 

O projeto ao ser elaborado e aprovado continha um cronograma e uma 

sequência de ações interdependentes e sequenciais, contudo alguns proble-

mas de ordem burocrática não foram previstos como, por exemplo, as dificul-

dades nos processos licitatórios públicos que fizeram que o notebook e o 

multimídia essenciais a execução dos cursos só fossem chegar quando mais 

de 60 % do conteúdo já havia sido ministrado. E problemas ainda maiores 

onde a liberação de verba por parte da SETI se deu em etapas de tal forma 

que durante o último semestre do projeto só havia verba para o pagamento 

das bolsas e nos últimos dias de execução do Projeto foram liberadas as ver-

bas para a compra de alguns equipamentos e pagamentos de terceiros que 

deveria ter a cinco meses antes. 

Mas nem tudo é problema, apesar destas severas dificuldades ainda 

se conseguiu que em dois municípios as associações prosperassem, fossem 

registradas e ainda estejam ativas, destacando-se a Saboarte no município 

de São Pedro do Iguaçu. 

 

Conclusões 
 

O Projeto Gerart terminou executando todas as ações planejadas e 

atendendo a alguns dos objetivos propostos nos municípios atendidos, como 

a efetiva geração de renda por meio da criação de uma associação de arte-

sões em saboaria fina. 

Ressalta-se também a importância social do projeto, pois alcançou 

comunidades que se caracterizam por uma baixa renda. Possibilitou que alu-

nos da Unioeste tivesse um profundo contato com algumas realidades regio-

nais e permitiu que alunos recém-formados obtivessem, na prática experiên-

cias relevantes em suas atividades profissionais. 
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Área temática: Trabalho 
 
Modalidade de apresentação: Comunicação oral 
 
Resumo: O objetivo geral deste trabalho é avaliar a metodologia e os resultados do 
Projeto Rondon durante a Operação Tuiuiú, no estado de Mato Grosso, com foco nas 
atividades relacionadas às temáticas de comunicação, tecnologia, produção e trabalho. 
Além de abranger as diversas áreas de conhecimento acadêmico, as ações realizadas 
contemplaram a interdisciplinaridade, a formação pessoal e profissional do acadêmico 
por meio de ações integradas, a vivência de disparidades sociais e a integração entre as 
áreas de extensão, ensino e pesquisa.  
 

Palavras-chave: Projeto Rondon, Extensão, Tuiuiú.  

 

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 
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processos de desenvolvimento local sustentável e de fortalecimento da cidadania. O 

projeto foi batizado em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 

Podem participar do Projeto, acadêmicos dos anos finais de graduação, das 

universidades cadastradas (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 Tuiuiú do Projeto Rondon foi realizada no Estado do Mato 

Grosso, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no período de 16 a 31 de 

julho de 2011. O município foi fundado em 19 de março de 1752, e atualmente, totaliza 

14.493 habitantes, sendo 64,35% residentes na área rural. Sua economia baseia-se 

primordialmente na agropecuária, extração de borracha e comércio em geral (IBGE, 

2011). 

 

OBJETIVOS 

 
Os principais objetivos do Projeto 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, 2011).  

Os principais objetivos dos professores e acadêmicos participantes da Operação foram: 

Capacitar educadores, comunidade escolar, lideranças comunitárias e população em 

geral, visando a informação, sensibilização e fortalecimento de ações educativas e 

preventivas; Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades 

envolvidas, por meio do desenvolvimento de habilidades em agentes multiplicadores; 

Capacitar e orientar moradores para que sejam capazes de gerar novas perspectivas de 

trabalho, possibilitando maior geração de renda. 

 

METODOLOGIA 

 

Após a seleção da IES, o professor coordenador ou o subcoordenador da equipe 

participou de uma viagem precursora, ou seja, uma viagem de reconhecimento do local 



onde seria realizada a Operação, com o objetivo de diagnosticar junto à comunidade e 

lideranças os principais problemas e potencialidades do município. A partir disso, a 

equipe definiu o cronograma das ações em observância ao diagnóstico realizado, com 

metas de caráter multidisciplinar, levando em consideração os principais problemas do 

município para desenvolver as ações da operação. A metodologia de execução proposta 

constituiu-se em oficinas, cursos, palestras, visitas analíticas e atividades recreativas 

educadoras envolvendo a população em geral.  

Foram realizadas as seguintes oficinas, palestras e atividades: Alimentação Infantil e 

Saúde da Criança; Construção da Fossa de Bananeira; Administração Rural e 

Empreendedorismo; Curso de Elaboração de Projetos; Curso de Informática Básica 

(LINUX); DRP (Diagnóstico Rural Participativo); Educação Ambiental para Jovens; 

Oficina de BPF (Boas Práticas de Fabricação) na produção e derivados de leite; Oficina 

de Educação Financeira; Oficina Gestão Pública e Relacionamentos Interpessoais; 

Oficina Horticultura; Oficina de Incentivo a Agricultura Familiar; Oficina de Material 

Informativo; Oficina de Melhoria de Pastagem; Oficina de Produção de Artesanato – 

sabonetes artesanais, sabão e sachês; Oficina de Qualidade e Atendimento no Turismo; 

Oficina de Reciclagem; Palestra BPF; Palestra de Coleta Seletiva e Reciclagem; 

Palestra Diversificação de Renda; Palestra de Metodologia do Ensino de Educação 

Ambiental; Palestra de Recuperação de Áreas Degradadas; Palestra de Sensibilização e 

Planejamento de Turismo; Plantio de Mudas e Teatro de Educação Ambiental. 

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 na comunidade rural e, na segunda semana, com a comunidade da sede do 

Município. 

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

Os trabalhos executados pela equipe basearam-se no diagnóstico das localidades a 

serem atendidas e, organização e execução das possíveis intervenções para o 

desenvolvimento socioeconômico regional e do público envolvido sensibilizando 

multiplicadores para a real efetivação e continuidade dos trabalhos propostos.  

Todas as atividades realizadas puderam levar conhecimento aos participantes, 

independente da idade do mesmo, já que a equipe trabalhou com variadas faixas 

etárias, desde a população infantil à população adulta. 



Contudo, em razão das necessidades emergentes do Município, algumas atividades 

obtiveram destaque, entre elas: 

 

 Atividade teórica e prática: Construção da BET (Fossa Bananeira): O objetivo 

desta atividade foi apresentar à comunidade a construção de uma bacia de evapo-

transpiração, e posteriormente, incentivar e treinar a comunidade em geral para a 

construção desta fossa ecologicamente correta. Observou-se grande interesse da 

comunidade no desenvolvimento da atividade, uma vez que a área urbana do município 

tem graves problemas quanto ao desejo de resíduos domésticos, em razão da baixa 

profundidade do lençol freático da região, causando danos ambientais como a 

contaminação do mesmo pela presença de fossas sépticas existentes. Esta atividade 

chamou a atenção da administração local que, durante o encerramento da operação no 

município, afirmou o interesse em estar implantando tal técnica nas residências 

municipais. 

 Oficina: Gestão Pública e Relacionamentos Interpessoais: O objetivo da 

oficina foi mostrar aos servidores públicos a importância de seu trabalho para a 

comunidade, incentivando o trabalho em equipe e a quebra do individualismo para o 

alcance dos objetivos em comum. O propósito foi despertar a reflexão sobre a imagem 

que muitas vezes os servidores apresentam para o município devido à falta de 

comprometimento, em muitos casos, para o desenvolvimento local e o desenvolvimento 

profissional. Utilizou-se de questionamentos aos participantes, promovendo uma grande 

reflexão de como está sendo o trabalho de cada um dentro do órgão publico, 

trabalhando para os interesses da população, ou seja, seus patrões. Ficou entre as 

atividades de destaque já que uma boa parte dos empregos formais da cidade são 

cargos da administração pública e havia sido detectado no diagnóstico a necessidade de 

fazer com que o servido público entenda seu real papel para a localidade. 

 Oficina: Horticultura: A abordagem inicial da oficina se deu através de alguns 

breves slides apresentando aos participantes a definição do que é uma produção 

orgânica, da importância da produção orgânica e também do consumo de produtos 

orgânicos, principalmente em relação às hortaliças. Foram abordados também alguns 

manejos técnicos, que eram de interesse dos participantes, em relação à implantação de 

uma horta, como a escolha do local de implantação, o tipo de preparo do solo e suas 

práticas conservacionistas, fertilidade do solo, adubações orgânicas, rotação de culturas, 

produção de mudas, controle de pragas, doenças e plantas invasoras, armazenamento e 



beneficiamento das hortaliças. Na realização da prática, foi feito a semeadura de 

algumas hortaliças como alface, salsa, repolho e berinjela em bandeja de isopor, 

utilizando o substrato orgânico. Esta atividade também se destacou em razão da 

necessidade de diversificação da renda em propriedades rurais e ainda, da construção 

de hortas nas escolas municipais, objetivando a melhoria da qualidade da merenda 

escolar. 

 Oficina: Produção de Artesanato: O objetivo desta oficina foi conscientizar as 

pessoas sobre a produção de artesanato como uma fonte de renda, através da 

elaboração de produtos como sabão, sabonete e sachês perfumados. Percebeu-se 

nitidamente em todas as oficinas o interesse dos participantes em todo o processo de 

elaboração dos produtos artesanais, onde houve uma abordagem sobre a importância 

da produção destes como uma alternativa/complemento da fonte de renda. Esta 

atividade teve destaque tanto na zona rural quanto na urbana, quando realizada com a 

população ribeirinha (comunidade de pescadores), sendo para esta fundamental para 

complemento de renda no período em que a pesca é proibida. 

 Oficina: BPF e derivados do leite: O objetivo desta oficina foi conscientizar as 

participantes sobre a importância das BPF’s na manipulação dos alimentos, para 

minimizar possíveis surtos de DTA’s (doenças transmitidas por alimentos), pois um 

alimento seguro é aquele que além de apresentar as propriedades nutricionais básicas, 

não venha causar danos à saúde dos indivíduos, e aliado a este procedimento está a 

correta manipulação dos alimentos que tem por objetivo fornecer alimentos seguros para 

proporcionar qualidade de vida aos mesmos. Percebeu-se nitidamente o interesse das 

participantes em todo o processo de fabricação do queijo minas frescal, onde houve uma 

abordagem sobre a importância da produção destes como uma alternativa/complemento 

da fonte de renda. Também se observou o interesse das participantes em estarem 

anotando outras receitas que foram repassadas tanto de derivados do leite, como de 

outras fontes de alimentos. Esta atividade está entre as destaque pois uma grande fatia 

da zona rural é composta por pequenos produtores de leite. 

 Palestra: Sensibilização para Planejamento e Qualificação no Turismo: O 

objetivo da palestra foi introduzir os participantes para o universo do turismo, abordando 

conceitos e teoria a respeito do desenvolvimento da atividade turística no mundo e em 

determinadas localidades, como Vila Bela, por exemplo. Dessa maneira, foi incentivada 

a qualificação como ferramenta de valorização pessoal e melhora no processo de 

atendimento aos turistas e clientes que os participantes provavelmente terão contato 



devido às características da atividade turística da cidade. Durante toda a palestra, houve 

intenso diálogo com o público, onde os mesmos contavam situações encontradas na 

cidade e davam ideias próprias sobre as questões que deveriam ser trabalhadas para 

incremento do turismo no município. Esta atividade ficou entre as consideradas de 

destaque em razão do grande número de turistas recebidos pelo município, 

principalmente quando da realização da Festança, um evento religioso com duração de 

aproximadamente 15 dias de festa. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos resultados demonstrados pela participação da população de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 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.  
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Resumo 

Este artigo visa apresentar o projeto Qualificação em informática para servidores da 
Unioeste e mostrar os resultados obtidos até o momento. O projeto tem como 
objetivo capacitar e qualificar os professores e agentes universitários na área de 
informática. Para tanto, foram realizadas atividades no sentido de oferecer 
qualificação à comunidade interna da Universidade, para que possa desenvolver 
habilidades técnicas e competências para utilizar os recursos e sistemas de 
informação disponíveis. Desta maneira, pretende-se democratizar o acesso e a 
utilização das tecnologias digitais aos membros desta comunidade. Foram 
ministrados cursos e treinamentos abrangendo ferramentas, plataformas 
tecnológicas e sistemas de informação existentes, que vão desde o gerenciamento 
de conteúdos e disciplinas, até o sistema operacional e as ferramentas de escritório 
utilizadas no cotidiano. Entendemos que o projeto contribui para suprir a demanda 
por atualização tecnológica e aperfeiçoamento profissional dos envolvidos e é uma 
forma de capacitá-los para o uso mais eficiente e eficaz da tecnologia da informação 
no seu trabalho e em suas atividades pessoais. 
 
Palavras-chave: qualificação profissional; capacitação tecnológica; Tecnologia da 

Informação. 

 

Introdução 

A globalização e as constantes mudanças sociais, políticas, econômicas e 

culturais geram alterações profundas no mundo do trabalho. Acompanhando este 
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processo, temos constantes inovações científicas e tecnológicas que produzem 

novos equipamentos e novas maneiras de lidar com o conhecimento. 

Ao mesmo tempo em que gera novos produtos e serviços, o 

desenvolvimento científico e tecnológico gera demanda de mais escolaridade e 

novas habilidades dos trabalhadores. 

Novos processos de produção obrigam as pessoas a uma rápida adaptação, 

para enfrentar a nova realidade que se desenha. A introdução de novas tecnologias 

e técnicas gerenciais torna constante a necessidade de qualificação profissional. 

Neste contexto, a qualificação profissional ganha novos significados e maior 

importância, não basta simplesmente saber usar as máquinas e equipamentos, é 

preciso tomar decisões, gerenciar o trabalho, lidar com pessoas e sistemas 

simbólicos que são cada vez mais complexos. 

Assim, a capacidade de análise e síntese de informações assume valor 

estratégico para pessoas e organizações. 

De acordo com Deluiz (1996, s.p.) 

 

Surgem novas tendências em relação ao trabalho: este torna-se 

mais abstrato, mais intelectualizado, mais autônomo, coletivo e 

complexo. Cada vez mais as funções diretas estão sendo 

incorporadas pelos sistemas técnicos, e o simbólico se interpõe 

entre o objeto e o trabalhador. O próprio objeto do trabalho torna-se 

imaterial: informações, '"signos," linguagens simbólicas. 

 

Uma das funções da qualificação profissional é a preparação das pessoas 

no sentido de aprimorar suas habilidades para o exercício de funções demandadas 

pelo mercado de trabalho. Sendo assim, seu objetivo é incorporar conhecimentos 

teóricos, técnicos e operacionais relacionados à produção de bens e serviços. 

Atualmente o mercado de trabalho é exigente, e a qualificação é requisito 

essencial para se conseguir melhores postos de trabalho e consequentemente 

melhores salários. É  também fator determinante para o futuro daqueles que hoje 

estão nos bancos escolares e que em breve serão lançados ao mercado de 

trabalho. 

Mesmo os que já estão inseridos neste mercado necessitam qualificar-se e 

atualizar-se para manter a posição atual ou crescer ainda mais em sua profissão. 



Todavia, não podemos ignorar que as tecnologias e a qualificação 

profissional, por si só, não poderão trazer benefícios sociais, já que cabe as pessoas 

produzir as mudanças e direcioná-las para objetivos que propiciem a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária.  

Considerando que a universidade é o local onde são formados os novos 

profissionais, é inconcebível que seus próprios trabalhadores não tenham 

qualificação, domínio dos sistemas técnicos ou da tecnologia da informação 

necessária para a realização de suas funções diárias. 

Some-se a isto, as solicitações diárias que o Núcleo de Tecnologia da 

Informação e as seções de informática dos campi recebem, para oferecer suporte a 

questões envolvendo pacotes de escritório e sistema operacional. Isto demonstra a 

necessidade de conhecimento especializado em relação a estas ferramentas por 

parte dos servidores (agentes universitários e professores). 

Tendo em vista estes fatores e a necessidade de qualificação para a 

comunidade interna da Unioeste, foi concebido este projeto com a proposta de 

desenvolver habilidades técnicas, competência para trabalhar com softwares e os 

sistemas simbólicos que os compõem. 

A execução das ações do projeto visa democratizar o acesso as tecnologias 

digitais pelos professores e agentes universitários da Unioeste. 

 

Objetivos 

 

Os objetivos deste projeto podem ser divididos em dois eixos básicos: 

Capacitar e qualificar os professores da Unioeste na área de informática, 

para a utilização de Sistemas de Gerenciamento de disciplinas e conteúdos para 

apoiar o ensino presencial e a distância; 

Capacitar,  atualizar e qualificar os agentes universitários na área de 

Tecnologia de Informação, para o desenvolvimento de sistemas informatizados, para 

trabalhar com sistemas de gerenciamento de conteúdo e com novas versões de 

sistema operacional, ferramentas de escritório e sistemas administrativos 

informatizados. 

 

Métodos 

 



O Brasil está mudando seu perfil e o desenvolvimento de tecnologia é chave 

neste processo, já que é parte integrante e ao mesmo tempo atua como vetor do  

processo. 

O desenvolvimento de software é uma das áreas com grande crescimento. 

Neste sentido, a capacitação profissional na área de Tecnologia de Informação é 

cada vez mais imprescindível. 

A qualificação em relação a Tecnologia da Informação torna-se cada vez 

mais essencial. 

 

O papel a ser desempenhado pela Tecnologia da Informação é 

estratégico: ajudar o desenvolvimento do conhecimento coletivo, e 

do aprendizado contínuo, tornando mais fácil para as pessoas na 

organização compartilharem problemas, perspectivas, ideias e 

soluções. Teixeira Filho (1998, s.p.) 

 

Profissionais que atuam na área de informática e Tecnologia de Informação 

(TI) necessitam constante atualização. Como a TI permeia todas as áreas de 

atuação das organizações, a demanda por qualificação é ainda maior. 

É importante considerar que a formação de mão de obra qualificada 

demanda tempo. 

Sendo assim, no presente projeto buscou-se a capacitação e atualização 

dos agentes universitários na área de Tecnologia de Informação, envolvendo a 

utilização de novas versões de sistema operacional, ferramentas de escritório e 

sistemas administrativos informatizados. 

Entre os sistemas disponíveis podemos citar o sistema de gerenciamento de 

conteúdo, especialmente o Joomla!, utilizado na Pós-graduação Stricto sensu e no 

vestibular, o uso da versão do sistema operacional Windows 7, ferramentas de 

escritório como editores de texto, planilhas de cálculo e softwares de apresentação e 

sistemas administrativos informatizados. 

Em relação aos docentes, as atividades desenvolvidas visaram conhecer 

como utilizar o Sistema de Gerenciamento de disciplinas e conteúdos Moodle, 

versão 1.95, que é um ambiente de aprendizagem colaborativa e repositório para 

apoiar o ensino presencial e a distância.  

O Moodle é uma ferramenta de gestão de conteúdos, que serve tanto para 



questões pedagógicas quanto administrativas. 

Para atingir os objetivos propostos, as ações deste projeto envolvem cursos 

presenciais, palestras e seminários, videoconferências, treinamentos para utilização 

dos sistemas citados. 

As atividades foram desenvolvidas através de exercícios práticos em 

laboratórios de informática, envolvendo a implementação dos conteúdos expostos e 

a utilização das ferramentas e softwares, sendo que a parte teórica foi ministrada 

através de aulas expositivas. 

Os cursos e  treinamentos realizados foram de curta duração, entre 8 a 20 

horas e as palestras tiveram duração de 2 horas. 

Com as ações do projeto, espera-se criar uma cultura de informática que 

permita utilizar eficaz e eficientemente os recursos tecnológicos da universidade. 

Desta maneira, pode-se obter a adequada gestão da informação e atingir os 

objetivos estratégicos da instituição. 

 

Discussão e Resultados 

 

Este projeto visou oferecer qualificação profissional aos servidores da 

Unioeste em relação a ferramentas e sistemas informatizados. Desta forma, 

contribuiu para suprir a demanda por atualização tecnológica e aperfeiçoamento 

profissional. 

No primeiro ano do projeto o  público atingido foi de 144 pessoas, entre  

professores, agentes universitários, estagiários e acadêmicos da Unioeste. 

Foram ministrados cursos e treinamentos em sistemas de gerenciamento de 

disciplinas e conteúdos (Moodle), o sistema de gerenciamento de conteúdo Joomla!, 

a nova versão do sistema operacional Windows 7, ferramentas de escritório (editor 

Word, planilha Excel, software de apresentação e de correio versão 2010) e o 

sistema acadêmico. 

Essas ações possibilitam a utilização eficaz e eficiente dos recursos 

tecnológicos da universidade. As funcionalidades dos ambientes, sistemas e 

ferramentas foram mostradas de forma a serem utilizadas na prática diária. 

O objetivo de qualificação dos servidores da Unioeste na área de TI, em 

relação ao proposto e com os treinamentos realizados, foi atendido, porém, a 

qualificação profissional é um processo, e como tal, não é estanque, mas dinâmica e 



fluida, necessitando de constantes ações e aperfeiçoamentos. 

Sendo assim, concordamos com Deluiz (1996, s.p.), ao afirmar que: 

 

...a qualificação real do trabalhador, o conjunto de suas competências 

individuais e coletivas, não se constitui como estoque de 

conhecimentos e habilidades, fixo no tempo, mas como fluxo, pois 

são mobilizadas e desmobilizadas em um processo seqüencial de 

ajuste no mercado interno e externo de trabalho. 

 

Foram encontradas algumas dificuldades  técnicas e administrativas, como  

a exiguidade do tempo da coordenação do projeto, que conta com poucos 

colaboradores, os quais precisam desempenhar múltiplas atividades, desde  

desenvolver o material a ser utilizado, fazer a divulgação das atividades, inscrição 

dos participantes, deslocamento para os campi, até o controle de presença e os 

relatórios finais. 

Por outro lado, percebe-se que conhecendo melhor como utilizar a 

ferramentas disponíveis, é possível a descentralização de tarefas e o 

compartilhamento de informações e conhecimento. 

Um exemplo é o caso do gerenciador de conteúdo Joomla!, a atualização 

dos conteúdos passou a ser mais ágil e depende exclusivamente das pessoas que 

detém a informação, alterando o processo anterior, no qual os arquivos eram 

enviados ao webmaster para então serem publicados nas páginas específicas. 

Cada usuário passa a ser editor do conteúdo e não precisa esperar que o 

seu material entre numa fila de espera e demore muito tempo para ser publicado, 

especialmente se considerarmos que somente um funcionário era responsável pelo 

conteúdo da página web da Unioeste. Esta situação era muito delicada, pois no caso 

de editais, o tempo de espera, por mínimo que fosse, era sempre longo. 

 

Conclusões 

 

Entendemos que as ações desenvolvidas neste projeto possibilitam a 

utilização eficaz e eficiente dos recursos tecnológicos da universidade. 

As tecnologias podem ser muito úteis para a gestão acadêmica e 

administrativa, desde que propiciem a integração das pessoas e facilitem a 



superação das fronteiras entre os setores e as diferentes áreas do conhecimento. 

Desta forma podem prevenir a fragmentação das informações e propiciar o 

compartilhamento e a disseminação do conhecimento, não somente entre 

professores e alunos, mas também entre toda a comunidade acadêmica, que inclui  

os agentes universitários, imprescindíveis ao funcionamento da universidade.  

Podemos afirmar que o objetivo de capacitar os servidores da Unioeste para 

utilizar ferramentas e sistemas informatizados, no que tange aos treinamentos 

realizados, foi atendido. Por outro lado, sabemos que a qualificação profissional é 

um processo mais abrangente e que não pode ser restrito a ações pontuais. 

Entender a qualificação profissional como processo implica em saber que 

“as competências dos trabalhadores são também fruto das relações sociais e que 

existem, portanto, limites e possibilidades de colocá-las em ação no processo 

produtivo.” (Deluiz, 1996, s.p.). 

Sendo assim, compreende-se que as pessoas são as protagonistas nos 

novos cenários, embora as tecnologias sejam vistas como fator de mudança. E é 

necessário que estejam preparadas para ocupar o papel ativo, intervindo e atuando 

no modelo técnico para que esteja a serviço de um modelo de sociedade mais 

participativa e plural e não centralizadora. 
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RESUMO: Nesse trabalho serão apresentados alguns dados referentes a 
UNICAFES, os desafios encontrados na sua estrutura e organização e o trabalho 
desenvolvido no projeto de extensão Desenvolvimento das Cooperativas de 
Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Este texto reflete algumas análises realizadas durante as atividades do 
Projeto Desenvolvimento das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do Estado do Paraná, financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SETI), reúne também materiais de pesquisas realizadas entre os 
anos de 2009 e 2010 durante a execução do Programa Universidade Sem Fronteiras 
e, posteriormente como projeto de Extensão da Unioeste também são apresentados 
dados de um levantamento realizado no III Congresso Nacional da UNICAFES em 
julho de 2011 em Brasília-DF. O artigo procura apresentar algumas questões 
enfrentadas pela UNICAFES- Paraná no processo de expansão e consolidação do 
cooperativismo da agricultura familiar. 

A União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária (UNICAFES) foi constituída em junho de 2005 com o intuito de servir de 
apoio para os agricultores familiares na articulação de cadeias produtivas ligadas à 
pequena propriedade e a setores da economia solidária. No seu escopo de ação 
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essa entidade busca meios para desenvolver uma agricultura sustentável, de modo 
a promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida para as pessoas que 
atuam nessa área de produção. 

Seu objetivo é alterar o perfil socioeconômico de várias regiões do Brasil, as 
quais têm em sua principal fonte de renda a agricultura familiar. Assim, propõe 
mudanças que impactariam não somente na vida das pessoas envolvidas 
diretamente com as cooperativas, mas refletiriam na população e economias locais. 
O foco do trabalho da UNICAFES centra-se na organização de cooperativas de 
produção, comercialização, capilarização do microcrédito e outros ramos que 
envolvem a economia solidária. Também visa articular, propor e gerir as políticas 
públicas cujo foco e tônica se endereçam aos setores desprivilegiados por anos na 
história do Brasil. Para esse fim, a UNICAFES assume como missão: 

 

Tornar o cooperativismo um instrumento de desenvolvimento local 
sustentável dos agricultores e agricultoras familiares, promovendo a 
inclusão social, articulando iniciativas econômicas que ampliem as 
oportunidades de trabalho, de distribuição de renda, de produção de 
alimentos, das melhorias de qualidade de vida, da manutenção da 
biodiversidade e da diminuição das desigualdades. (UNICAFES, s/d pág. 2) 

Portanto, a tarefa assumida pela UNICAFES de organizar e articular o 
cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária a nível nacional 
apresenta enormes desafios devido à complexidade, desigualdades e 
particularidades regionais construídas, historicamente, no Brasil. 

 

2 – Desafios organizacionais para a UNICAFES 

O trabalho da UNIFACES junto às cooperativas engloba vários ramos como: 
crédito, produção, trabalho, comercialização e infraestrutura da agricultura familiar e 
economia solidária. Para enfrentar os desafios de organizar os diferentes setores a 
UNICAFES estabelece diversas parcerias com órgãos governamentais, ONGs 
nacionais e internacionais e universidades como forma de romper barreiras e fazer 
com que as soluções fiquem mais acessíveis e próximas da base do cooperativismo, 
aumentando, assim, a possibilidade de resolução dos imensos desafios a serem 
enfrentados. 

2.1 – Singularidades regionais 
 

Os contrastes verificados no Brasil no que se refere à organização das 
cooperativas devem ser observados de forma multifatorial considerando as 
singularidades regionais. Dentre os aspectos observados estão questões culturais, 
processos colonizadores e históricos, formação social, políticas públicas de 
expansão territoriais e aspectos sociológicos e antropológicos da formação do Brasil 
que precisam ser respeitadas, analisadas e compreendidas para que, desta forma, o 
incremento do número de cooperativas ocorra de forma a garantir um crescimento 
sustentável no médio e longo prazo, mas esta é apenas uma parte da equação. 

Os aspectos culturais, históricos e a pulverização territorial associada às 
pequenas cooperativas apontam para os enormes desafios organizacionais a serem 
enfrentados pela UNICAFES na sua tarefa de promover e articular o setor. Aliado a 
isso, ocorre também a ramificação das cooperativas em diferentes setores da 
economia, este processo está associado a característica central da agricultura 
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familiar e da economia solidária que, por essência, são atomizados. Deste modo, os 
desafios organizacionais são amplificados por este fenômeno. 

Outro aspecto a ser levado em consideração insere-se em um dos primeiros 
princípios do cooperativismo “associação voluntária e aberta”, contudo a baixa 
cultura cooperativista existente no país aliada a pouca escolaridade, dificulta a 
participação efetivamente democrática e consistente dos sócios na vida cotidiana 
das cooperativas. Sendo então, a participação dos sócios nas cooperativas um ato 
voluntário, faz-se necessário o interesse, a disposição e a motivação para o trabalho 
ativamente em prol de sua cooperativa. Para que isso ocorra efetivamente um 
processo de formação e educação cooperativada é fundamental. 
2.2 – Principais problemas enfrentados 

Além da baixa cultura cooperativa, mesmo as cooperativas já constituídas 
enfrentam e que, de certa forma já superaram parte desse desafio, enfrentam 
diversos outros problemas de ordem organizacional. Durante os anos de 2009 a 
2011, foram perguntados aos dirigentes das cooperativas, dos diversos ramos e 
regiões do Brasil, quais eram os principais problemas enfrentados por eles na 
gestão das cooperativas, os dados sistematizados e sintetizados abaixo revelam que 
os maiores problemas originam-se nas questões relativas à complexa legislação, as 
questões de contabilidade, finanças e administrativas. Um aspecto sintomático disso 
pode ser observado durante um diagnóstico realizado entre 2009 e 2010 nas 
cooperativas paranaenses que apontaram para a existência de problemas na gestão 
de contratos. 

Deste modo as principais dificuldades encontradas nas cooperativas 
e seus dirigentes é a elaboração de contratos com terceiros, a 
contratação de funcionários, o desconhecimento do estatuto social, o 
ato cooperativo, entre outras. ALVES, ET AL., 2009. 
 

Também foi observada a confluência de múltiplos problemas identificados pelos 
gestores em diversas cooperativas e em todos os ramos e regiões. Isso aponta, para 
o fato de que é necessária uma revisão na legislação vigente, bem como, uma maior 
atenção da UNICAFES no enfrentamento destes desafios. 

Quadro 3: Principais problemas enfrentados pelas cooperativas? 

 Frequência Porcentagem 

Legislação 14 9,9% 

Contabilidade/finanças 21 14,9% 

Administrativa 17 12,1% 

Assistência técnica 24 17,0% 

Comunicação com os sócios/comunidade 23 16,3% 

Legislação e assistência técnica 3 2,1% 

Comunicação com os sócios/comunidade e assistência técnica 3 2,1% 

Administrativa e assistência técnica 6 4,3% 

Legislação, contabilidade/finanças e comunicação com os 
sócios/comunidade 

1 0,7% 

Contabilidade/finanças, administrativa, assistência técnica e 
comunicação com os sócios/comunidade 

1 0,7% 

Legislação e contabilidade/finanças 5 3,5% 

Contabilidade/finanças e comunicação com os sócios 1 0,7% 

Todas as opções 2 1,4% 

Legislação, contabilidade/finanças, administrativa e assistência 
técnica 

1 0,7% 

Administrativa e comunicação com os sócios/comunidade 1 0,7% 
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Administrativa, assistência técnica e comunicação com os 
sócios/comunidade 

2 1,4% 

Contabilidade/finanças e assistência técnica 1 0,7% 

Legislação e administrativa 1 0,7% 

NS/NO 14 9,9% 

Total 141 100,0% 
 
Fonte: Relatório da Pesquisa Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária no Brasil, 2011. ALVES, 2011. 

 
Diante dos dados observamos também que um dos maiores problemas 

enfrentados pelas cooperativas refere-se à assistência técnica, representando 17% 
das respostas; outra dificuldade apresentada refere-se à comunicação com os 
sócios/comunidade, 16,3%. 
 Contudo, outros problemas que também afetam as cooperativas, mas não 
foram esmiuçados no quadro 3, devem ser lembrados tais como nível de 
escolaridade dos sócios, renda, etc. 
 É necessário observar que alguns ramos como o de microcrédito destacam-
se no processo de organização e gestão, servindo de modelo e estímulo para os 
outros ramos.  
 
3 - Desafios Encontrados na Extensão 

Ao longo do tempo, notou-se que a ideia de observar uma realidade somente pela 
perspectiva de estatísticas e pesquisas fornecendo um quadro o mais próximo da 
realidade já não era suficiente para responder aos grandes desafios nos quais a 
universidade está inserida, sobretudo em um mundo cada vez mais complexo. A 
necessidade de colocar o saber acadêmico a serviço da solução dos problemas 
enfrentados pelas comunidades tornou-se imperativo para um país que quer vencer 
as enormes desigualdades sociais.  Por estes aspectos, a UNIOESTE estabeleceu 
uma parceria com a União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia 
Solidária do estado do Paraná – UNICAFES PARANÁ em 2009 com a finalidade de 
contribuir na solução dos desafios enfrentados na organização das cooperativas. 
Contudo, as atividades apresentadas neste tópico são resultantes da fase dois do 
projeto de extensão e mostram apenas algumas atividades desenvolvidas no último 
ano, com maior enfoque nas atividades realizadas no ano de 2012 pelos bolsitas 
Sara Regina Naszeniak e Fernando Henrique Baena Alli com supervisão do advogado da 

Unicafes e ex-bolsista do USF Luiz Claudio Borile. Os trabalhos desenvolvidos nessa 
fase inserem-se nas atividades de expansão das cooperativas associadas e na 
organização do setor jurídico da entidade bem como na criação de um grupo de 
estudos objetivando o aprofundamento das questões relativas ao Direito 
Cooperativo. 

 

3.1 – Organização e Elaboração dos Documentos Jurídicos das Cooperativas 
Associadas 

No que se refere a organização de documentos jurídicos das cooperativas, a 
UNICAFES  fez um levantamento institucional com o objetivo de verificar a situação 
em que se encontravam os documentos das cooperativas de crédito, leite, 
comercialização, entre outras, já filiadas.  Os principais documentos que o 
levantamento buscava era existência da Ata de Constituição, do Estatuto Social, a 
Ficha Cadastral e o Pedido de Associação, os dois primeiros documentos são 
necessários para a constituição legal da cooperativa segundo a Lei Número 5.764 
/71 (Lei Geral das Cooperativas); os dois últimos são fundamentais para 
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regulamentar a organização e o funcionamento dessas cooperativas dentro da 
UNICAFES. 

Tendo como base esse levantamento, partimos para a próxima etapa em que 
serão feitos contatos com as cooperativas que não estão com a documentação 
necessária em situação regular para que o setor jurídico da UNICAFES possa 
auxiliá-las, tecnicamente, na elaboração desse material com o intuito de otimizar as 
relações entre a Federação e as Cooperativas.  

 
3.2 – Mapeamento de Possíveis Cooperativas Filiadas 

A UNICAFES PARANÁ tem entre os seus grandes objetivos a expansão do 
número de cooperativas filiadas, visando a abrangência maior de cooperativas que 
trabalhem nos moldes da agricultura familiar e economia solidária, buscando, 
simultaneamente, o desenvolvimento dessas cooperativas além da melhoria na 
distribuição de renda e consequente melhoria na qualidade de vida dos agricultores. 
Nesta perspectiva, a UNICAFES PARANÁ fez um levantamento dos dados relativos 
às Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Sustentável no estado que 
ainda não são filiadas a Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária – FEDERAÇÃO UNICAFES PARANÁ, de modo a ampliar seu 
campo de atuação e fortalecer o sistema cooperativado da agricultura familiar e 
economia solidária. 

3.4 – Grupo de Estudo do Direito Cooperativo 

Haja vista que, mesmo não sendo tão disseminada a cultura cooperativista e 
a cultura da agricultura familiar no Brasil, ambas são importantes para o 
desenvolvimento social e para a construção de uma sociedade mais igualitária. 
Assim, a extensão, que se consolida como uma das bases da Universidade surge 
para expandir fronteiras e, de certa forma, devolver para a sociedade resultados que 
contribuam para o desenvolvimento social. Dentro deste contexto, a proposta de um 
grupo de Estudo de Direito Cooperativo é calcada pela extensão, pois, assim, seria 
disseminada a ideia do direito cooperativo, um ramo do direito que a demanda 
cresce a cada ano e que carece de profissionais e estudiosos especializados no 
assunto.  

O grupo de estudo do Direito Cooperativo tem por finalidade a construção de 
materiais, referentes ao assunto em questão, baseando-se em trabalhos publicados 
e na lei n° 5.767/71 - Lei Geral das Cooperativas – mas inovando no que diz respeito 
à interdisciplinaridade, integrando, assim, as várias áreas do conhecimento de modo 
a estabelecer uma nova pauta de discussões sobre o cooperativismo, o papel da 
mulher e do jovem da agricultura familiar, o Projeto de Lei Geral que regulamenta as 
cooperativas, produção sustentável além de traçar estratégias, para a expansão e 
aprimoramento dos serviços prestados. 
 
4 - CONCLUSÃO 
 O intuito da organização das cooperativas como forma de melhorar a 
qualidade de vida e como meio de melhoria da renda, tem ganhado maior ênfase a 
partir de meados da década de 1990, quando se percebeu o quão eficaz pode ser 
esse instrumento desde que os objetivos sejam partilhados e trabalhados por todos, 
como nos aponta Tedesco: 

 
Tais movimentos recentes têm em comum a preocupação em relação 
a temas como a obtenção de créditos agrícolas, a melhoria das 
condições de produção e comercialização, problemas que ganharam 
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espaço à medida que se verificava que a luta pelo acesso ou 
permanecia na terra não resolvia definitivamente a situação precária 
de grande parte dos lavradores do país.” (TEDESCO, João Carlos. 
Agricultura Familiar realidades e perspectivas. p.341). 

 

 Diante dessas considerações, percebe-se a importância das cooperativas no 
processo de melhoria dos processos de desenvolvimento regional. Propiciando com 
isso, a criação de meios democráticos de participação popular onde a organização 
cooperada possa influenciar no desenho de políticas inclusivas que possibilitem 
romper com as enormes diferenças regionais. Contudo, a análise da real situação 
dos agricultores e de suas demandas, aliado a um planejamento constante de 
expansão sustentável, que leve em conta a necessidade de se estruturar as 
cooperativas de forma organizada, deve ser o norteador da UNICAFES na sua 
missão assumida por ela. 
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Resumo  
 
Na construção do processo educativo e do conhecimento científico é importante que 
haja uma relação entre a teoria e a prática. Disciplinas nas quais são trabalhadas as 
Teorias Computacionais e sua aplicabilidade nos serviços relacionados à tecnologia 
da Informação, é importante que os alunos conheçam em visitação técnica como os 
conteúdos trabalhados podem ser aplicados. Por meio da observação direta a 
aplicabilidade do conhecimento teórico trabalhado em sala de aula pode ser 
explicitado na prática. A visitação técnica realizada ao Data Center do atual Núcleo 
de Tecnologia da Informação da Unioeste teve como procedimento metodológico um 
roteiro de visitação à infra-estrutura tecnológica instalada na Instituição focando o 
perfil do profissional que exerce suas atividades de trabalho em cada setor; o uso 
das tecnologias e metodologias adotadas para implementação e implantação de 
soluções tecnológicas; os principais produtos e serviços disponibilizados para 
atender as demandas institucionais. No período de execução do projeto um público 
de 480 visitantes entre estudantes da Instituição e de diferentes universidades, 
faculdades e escolas técnicas foram atendidos. 
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Introdução 

É crescente a demanda pelo uso intensivo da ciência e da tecnologia nas áreas do 

ensino acadêmico e profissionalizante no Brasil. Essa demanda é proveniente de um 

cenário mundial que exige cada vez mais profissionais altamente qualificados. A 

capacidade dinâmica de coordenar, interagir e interpretar a realidade envolvendo 

informações e pessoas alteram o conceito de qualificação profissional. A não 

adequação a esse novo cenário na formação de profissionais significa atraso no 



processo de desenvolvimento. Reformas curriculares tentam equacionar o problema, 

porém não tem sido bem sucedidas (CNE, MEC, BRASIL, 2002). 

O processo de aprendizagem na vida do indivíduo é bastante complexo e está 

intimamente ligado às relações de troca entre os indivíduos e o meio de convivência 

para que se estabeleça a construção do conhecimento. Sabe-se que ninguém é 

dono do conhecimento por completo, mas sim, que todo ser humano aprende a cada 

dia, não só com ele mesmo, ou com as situações vivenciadas no seu dia a dia, mas 

também com o próximo / outro, ou seja, é necessário que haja interação entre as 

pessoas. 

A construção do processo educativo e do conhecimento científico não é diferente. É 

de suma importância que haja uma relação entre a teoria – discutida em sala de aula 

– e a prática, cuja finalidade é proporcionar o maior nível de entendimento possível 

aos envolvidos neste processo. Tratando-se das disciplinas de Linguagem de 

programação, Banco de dados, Redes de computadores, Gerência de projetos, 

Administração de sistemas de informação, Análise e projeto de sistemas, 

Programação para Web, nas quais são trabalhadas Teorias computacionais e sua 

aplicabilidade nos serviços relacionados à Tecnologia da Informação, dentre os 

quais podem ser citados os serviços de Análise e Projetos de Sistemas, 

Programação de computadores, Administração de banco de dados, Administração 

de redes de computadores, Administração, projeto e implementação de Web pages 

entre outros. A visita técnica faz com que os alunos recuperem os conhecimentos 

adquiridos anteriormente, tanto teóricos quanto práticos, e os associem criticamente, 

de forma interdisciplinar, às situações percebidas como observador, mesmo de 

forma empírica. Segundo Junker (1971) a observação de pessoas em situações 

onde explicitam o conhecimento tácito possibilita ao observador expandir suas 

percepções sociais e o conjunto de conhecimentos adquiridos.  

É importante que os alunos conheçam na visitação técnica como os conteúdos 

trabalhados podem ser aplicados nos serviços e como estes estão organizados. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral do projeto de visitação técnica ao datacenter da Unioeste foi 

disponibilizar aos estudantes (acadêmicos das universidades e faculdades e alunos 

das escolas técnicas da cidade e região), informações sobre o mercado de trabalho, 



perfil dos profissionais que atuam na Instituição na mesma área de conhecimento e 

suas subáreas e desta forma aproximar a teoria trabalhada em sala de aula com a 

explicitação da prática diária.  

Dentre os objetivos específicos podemos elencar o processo de tornar público à 

comunidade, discente e docente, a existência de uma infra-estrutura tecnológica 

implantada e sua utilização na Instituição; explicar a adoção e uso de metodologias 

e técnicas utilizadas no dia-a-dia pelos profissionais; descrever como identificar e 

atender as demandas provenientes das atividades de ensino e técnicas na 

Instituição; mostrar que o relacionamento e o comportamento entre pessoas fazem 

parte da formação do profissional, atender a comunidade acadêmica nos requisitos 

de divulgação cientifica e finalmente divulgar para a comunidade os produtos e 

serviços disponíveis. 

 

Métodos 

 

Como procedimento metodológico foi realizado um roteiro de visitação às 

instalações do datacenter da Unioeste situado na Reitoria da Instituição. Uma equipe 

composta por um grupo com 6 (seis) agentes universitários, cada qual especializado 

em áreas específicas do datacenter, utilizavam um plano de trabalho que buscava 

atender as atividades programadas na projeto de visitação. Exposições audiovisuais 

sobre o perfil profissional necessário para se trabalhar em cada um dos setores, o 

avanço tecnológico ocorrido na Instituição e a atual infra-estrutura tecnológica que 

compõem o Núcleo de Tecnologia da Informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Turma de alunos em visitação técnica – exposição audiovisual 

 



A figura 1 exibe uma turma de alunos do Centro Estadual de Educação Profissional 

Pedro Boaretto Neto (CEEP) de Cascavel-PR, sendo recepcionados e assistindo a 

exposição sobre as tecnologias implantadas na Unioeste. 

Foram relatados as principais tecnologias e metodologias utilizadas para a 

implementação e implantação de soluções tecnológicas. Mostrou-se aos 

acadêmicos, por meio de observações diretas, a aplicabilidade do conhecimento 

teórico trabalhado em sala de aula em aplicações práticas no dia-a-dia do setor. 

Solicitou-se aos visitantes a observação da estrutura física, lógica e organizacional 

do local, assim como a averiguação da aplicabilidade dos conteúdos trabalhos sobre 

as Teorias Computacionais. Conferiu-se como a visitação técnica pode auxiliar na 

visão da relação entre a teoria e a prática. A figura 2 exibe o datacenter localizado 

no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) na Reitoria da Unioeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Datacenter localizado no NTI na Reitoria da Unioeste 

 

Discussão e Resultados 

 

Durante o período de execução do projeto, 2008 a 2010, um público de 480 

visitantes divididos entre estudantes da Unioeste e de diferentes universidades, 

faculdades e escolas técnicas da cidade e região foram atendidos. A equipe 

composta pelos agentes universitários buscou atender as atividades programadas 

na projeto de visitação. As atividades desempenhadas pelo grupo consistiam de 

atividades administrativas, didáticas e técnicas que iam do atendimento e 

agendamento das solicitações da visitação pelas instituições de ensino, preparação 

do material de apoio utilizado durante a visitação, até descrever as funcionalidades 

técnicas dos componentes da infra-estrutura tecnológica implantada na Instituição. 



Salientamos que os objetivos do projeto de visitação foram atendidos quanto ao 

processo de recepção, condução, acompanhamento e ações expositivas e 

explicativas aos visitantes.  

A qualificação do grupo de agentes universitários que além da formação técnica 

especializada consta de formação acadêmica científica (doutorandos, mestres e 

especialistas) contribuiu para o atendimento aos objetivos. 

Como contribuição tem-se a expectativa que o projeto de visitação técnica seja um 

instrumento de apoio ao processo educacional na Instituição. Um instrumento de 

apoio ao processo de ensino cuja finalidade seja proporcionar a observação de 

forma direta de serviços no qual o profissional está ou será futuramente inserido. 

Segundo Mentes (1997, p.13) "a aprendizagem mediada permite ao indivíduo 

desenvolver habilidades de pensamento eficientes, que lhe possibilitará tornar-se 

aprendiz independente e autônomo. Pois a aprendizagem mediada e a cognição 

podem fazer o trajeto da aprendizagem efetiva". Os instrumentos metodológicos 

utilizados no processo de ensino aprendizagem são importantes para a obtenção de 

resultados satisfatórios não só para o docente como para os acadêmicos envolvidos 

neste processo.  

 

Conclusões 

 

Os avanços contínuos dos processos de informatização e de produção de bens e 

serviços passaram a exigir pessoas com formação cada vez mais sólida. Na 

construção do processo educativo e do conhecimento científico é de suma 

importância que haja uma relação entre a teoria e a prática. A visitação técnica 

segundo CNE, MEC, BRASIL (2002) proporciona experiências capazes de 

complementar o conteúdo programático do curso ou disciplina em questão. 

Concluiu-se que independente da forma, estruturada ou não, com que as visitas 

técnicas são realizadas pelas instituições solicitantes, é importante que não deixem 

de acontecer, pois representam um mecanismo importante de interiorização e de 

melhor assimilação de conteúdos, ao permitirem que os alunos compreendam como 

a teoria vista em sala de aula é aplicada na prática, para se obter os resultados 

desejados e possibilita a Instituição exercer o seu papel de compartilhar o 

conhecimento, sendo este técnico ou científico, junto a comunidade da qual faz 

parte. 
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