




Apresentação 

O XI SEU teve como tema Territorialidades e Extensão Universitária e foi sediado no 

Campus de Francisco Beltrão, de 18 a 20 de maio de 2011. O 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 e de apresentar 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, além de 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 efetivadora de uma formação 

profissional cidadã.  

Durante o Seminário, foram realizadas 3 mesas redondas; 4 palestras, 31 mesas temáticas 

com 150 comunicações orais, 98 pôsteres; 18 oficinas; atividades culturais (apresentação 

de capoeira, coral, teatro, música, poesia, mostra de fotografias, poemas e filmes), 20 

estandes, exposições; transmissão (ao vivo) pela Kula Webrádio e o Atendimento Básico 

de Emergência - Programa: Liga do Trauma e Emergência, com 22 atendimentos. 

Destacamos nesta décima primeira edição, a realização de atividades visando aprimorar 

a inserção social da Unioeste na região Sudoeste do Paraná, no Território da 

"Cantuquiriguaçu", e no Território da Cidadania, onde a Unioeste participa com destaque 

especial, articulando ações locais com ações de âmbito internacional.  

Parcerias foram reafirmadas, em especial com o Instituto Harpia Harpya sobre a 

implantação da Lei de Alimentação Escolar, e na presença do Bispo Emérito de Duque 

de Caxias (RJ), Dom Mauro Morelli; com a Associação dos Municípios do Sudoeste do 

Paraná (AMSOP); com o Programa Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional, 

coordenado por Nelton Miguel Friedrich e do Professor Alessandro Gallo da Università 

Ca' Foscari (Veneza Itália).  

O XI SEU contou com a participação de aproximadamente três mil pessoas, destacando-

se por ser um dos maiores eventos realizados no Campus de Francisco Beltrão, gerando 

grande motivação para nossa comunidade acadêmica, em especial aos mais de 250 

integrantes da comissão organizadora.  

Neste CD, além da publicação das atividades de extensão, distribuídas por áreas 

temáticas, apresentadas durante a realização do XI SEU, procuramos mostrar um pouco 

deste clima proporcionado pelo evento.  
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ASSESSORIA AS ONG´S DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, SOBRE 

VOLUNTARIADO E PROJETOS SOCIAIS

Eliane Dutra1, Cristiane Macedo Palazzo2  e Claudio Alexandre de Souza3
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Comunicação;

Modalidade de apresentação:

Comunicação Oral.

RESUMO

Este projeto de extensão universitária visa contribuir para uma sociedade humanizada, 

um convívio  coletivo  mais  integrado,  exercício  da  cidadania,  participação social  dos 

indivíduos e o resgate de valores humanos. Nosso intuito é conhecer e contribuir para o 

bairro e cidade onde vivemos no tocante as dificuldades encontradas nas organizações 

não governamentais, empresas privadas e instituições de ensino, quando se diz respeito 

ao tema voluntariado, sendo o projeto um elo entre as partes envolvidas. Este projeto visa 

qualificar os participantes envolvidos, direcionar futuros voluntários, contribuir com as 

empresas que queiram implementar um projeto de voluntariado e buscar melhorar as 

condições de atuação das ONG’s por possuírem uma demanda latente e carente de 

profissionais que atuam em ações estratégicas. 

Palavras-chave: Ong´s, Voluntariado, Foz do Iguaçu.

INTRODUÇÃO



Este  projeto  de  extensão  universitária  visa  contribuir  para  uma  sociedade 

______________
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Oeste do Paraná – UNIOESTE/Foz do Iguaçu, elianedutra27@hotmail.com. 
²  Discente do Curso de Hotelaria, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do 
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humanizada,  um convívio  coletivo  mais  integrado,  exercício  da  cidadania, 

participação social dos indivíduos e o resgate de valores humanos. 

Nosso intuito é conhecer e contribuir para o bairro e cidade onde vivemos no 

tocante  as  dificuldades  encontradas  nas  organizações  não  governamentais, 

empresas  privadas  e  instituições  de  ensino  quando  se  diz  respeito  ao  tema 

voluntariado, sendo o projeto um elo entre as partes envolvidas. 

Como objetivos desta ação, destacam-se a divulgação do projeto e a continua 

qualificação dos participantes envolvidos,  direcionar  futuros voluntários,  contribuir 

com  as  empresas  que  queiram  implantar  um  projeto  de  voluntariado  e  buscar 

melhorar as condições de atuação das ONG’s por possuírem uma demanda latente 

e carente de profissionais que atuam em ações estratégicas. 

Visando  a  qualificação  continua  dos  participantes  envolvidos,  iniciaram as 

atividades, com orientação sobre o projeto e a área de atuação e pesquisas por 

fontes  bibliográficas  tanto  como  digitais  que  serviu  de  base  para  a  criação  de 

análises críticas sobre voluntariado, responsabilidade social  empresarial,  projetos, 

ONG’s  e  o terceiro  setor,  pontos  fracos do projeto  casa do teatro  e  temas que 

tivessem relacionados com o projeto.

Visto que o objetivo era qualificar as alunas para atuação nesta área foram 

desenvolvidos ações de qualificação das discentes, e a participação das mesmas 

em atividades enquanto voluntárias.

A qualificação é continua e as participantes atuam diariamente, se inserindo 

no  meio  das  informações  relevantes  ao  tema,  pois  o  assunto  vem  ganhando 

destaque no meio social.

 

OBJETIVOS
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Como objetivo principal destaca-se  contribuir para a busca da melhoria das 

condições  de  atuação  das  ONG’s  de  Foz  do  Iguaçu,  assessorar  empresas  que 

desejem  atuar  em  parceria  com  as  ONG’s,  tendo  também  como  foco  orientar 

comunidade  civil,  via  escolas,  para  que  participem  das  ONG’s  que  atuam  na 

comunidade de Foz do Iguaçu, através de ações de voluntariado.

MÉTODOS

Realizar  paralelamente  as  ações  de  qualificação  dos  estudantes  sobre  o 

projeto, levantamento das ONG’s, IES e organizações privadas de Foz do Iguaçu, 

bem como de entidades para atuação de parcerias.

Definição das atividades de campo e administrativas que foram executadas 

pelos  bolsistas,  e  posterior  acompanhamento  do  orientador  nas  atividades 

desenvolvidas pelos mesmos.

Articulação  com  os  clubes  de  Rotarys  da  cidade  de  Foz  do  Iguaçu  para 

organização de evento para divulgação das ONG’s e de suas demandas, além da 

ação conjunta para a divulgação do projeto junto aos outros clubes de Rotary. 

Organizar  parcerias  com as  empresas,  individualmente  e  via  associações, 

para  disseminar  a  filosofia  de  responsabilidade  sócio  ambiental  e  do  trabalho 

voluntário,  por  meio  de  palestra  e  assessorias  as  organizações,  bem  como  a 

identificação de IE’s parceiras para as atividades de sensibilização e disseminação 

do mesmo tema proposto para as empresas. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Entre as ações desenvolvidas destaca-se a divulgação do projeto através do 

envio de cartazes digitais para 670 organizações da cidade de Foz do Iguaçu e 

região, com o objetivo de divulgar o dia internacional do voluntariado, comemorado 

no dia 05 de dezembro, este cartaz possuía explicações do projeto e um contato 

para possíveis parcerias.

Desta forma, surgiu a parceria por parte do Rotary Club M’Boicy da cidade de 

Foz  do  Iguaçu,  em  dar  apoio  e  divulgação  do  projeto,  havendo  também  a 

identificação  da  ONG  “Parceiros  Voluntários”  que  desenvolve  um  trabalho 



semelhante  ao  por  nós  proposto,  com  o  qual  fizemos  contato  para  utilizarmos 

material por eles divulgado digitalmente e também para uma futura visita técnica. 

Outra ação realizada foi  à participação dos integrantes no X Seminário de 

Extensão  da  Unioeste,  em  Marechal  Cândido  Rondon,  onde  cada  bolsista 

apresentou  um  resumo  expandido  sobre  responsabilidade  social  e  voluntariado, 

visando divulgar o projeto e o tema em questão.

Para disseminar ainda mais o tema voluntariado, as bolsistas, junto com o 

coordenador do projeto, desenvolveram uma atividade para a comemoração do dia 

internacional do voluntariado no ano de 2010, na mesma data do ano anterior, 05 de 

dezembro, além de novamente enviarem o cartaz para todos os contatos do ano 

anterior,  como  também para  novos  contatos,  foi  desenvolvida  uma atividade  de 

divulgação do dia  em um ponto estratégico da cidade que foi  no Supermercado 

Mufato M’ Boyci da cidade de Foz do Iguaçu, durante parte do dia, os integrantes lá 

estiveram, divulgando o projeto e o dia internacional do voluntariado, com banners 

de divulgação, bem como, entregando fichas de cadastro para o banco de dados de 

voluntários deste projeto.

Feito isso, os integrantes filtraram os dados e começaram a montar um banco 

de dados com todas as pessoas que tenham manifestado interesse em desenvolver 

algum tipo de trabalho voluntário, esse contato para informações e o cadastro neste 

banco de dados, hoje já pode ser feito  on-line através do contato divulgado, bem 

como redes sociais como  twitter e  blog,  isso depois de as bolsistas participarem 

ativamente de discussões e debates sobre a importância e a relevância que essas 

redes sociais vêm ganhando na sociedade atual.

Como  conseqüência  dessas  atividades,  a  imprensa  local  deu  ênfase  na 

divulgação do projeto, e o coordenador do mesmo, concedeu entrevista ao jornal 

local falando sobre o projeto e suas atividades.

As bolsistas participaram também de um congresso de extensão universitária 

na cidade de Londrina, onde apresentaram um artigo expondo o projeto e ações 

desenvolvidas e planejadas para o próximo ano.

A divulgação tem sido feita de forma contínua, com o recebimento e a troca 

de informações  on-line periodicamente, o que resulta em ações de parcerias para 

outras divulgações que incluam voluntários, como psicólogos ou outras vagas de 

cargos para voluntários que a comunidade esteja buscando.



CONCLUSÕES 

Através das atividades realizadas constatou-se a falta de interesse pelo tema 

voluntariado por parte das entidades, pois não responderam aos contatos realizados 

eletronicamente, também percebeu-se a dificuldade que as ONG’s da cidade de Foz 

do Iguaçu possuem no tocante a receber quem os procura para desenvolver algum 

tipo de atividade voluntária, o que realça o objetivo geral do projeto, qualificá-las e 

assessorá-las para que estejam preparadas para receber o voluntário.  

Percebe-se  ainda  o  envolvimento,  ainda  que,  pequeno,  da  população  no 

tocante  ao  tema,  depois  dos  esforços  realizados  dia  a  dia,  nota-se  um 

comprometimento um pouco maior de alguns segmentos no quesito  ação social, 

mais ainda é pouco diante da necessidade gritante que o assunto dispensa.

A dificuldade do voluntariado está mais em angariar ONG’s para voluntariar 

do que voluntários para atuarem. Essa conclusão foi tomada no dia Internacional do 

Voluntariado,  no  ano  de  2010,  ainda  que  foi  notado  o  impacto  da  palavra 

voluntariado  diante  de  algumas  pessoas,  tanto  positivo  como  negativo,  temos 

atualmente no banco de dados um total de 24 voluntários cadastrados, mas  ONG’s, 

infelizmente o número é 1. Algumas pessoas cadastradas conseguem atuar quando 

há algum evento, quando chamam voluntários.

A necessidade de pessoas que se disponham a voluntariar é grande, mas há 

barreiras a serem quebradas por parte de organizações e por parte das pessoas que 

vêem essa ação como perca de tempo.
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO INICIAL DO 
PROFESSOR DE LETRAS
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Modalidade de apresentação: comunicação oral

RESUMO: Neste artigo objetivamos refletir sobre nossa formação profissional inicial 
como licenciando do Curso de Letras da Unioeste/Cascavel/PR, tomando como foco 
de  estudo  nossa  participação  no  desdobramento  de  um  Projeto  de  Extensão 
Universitária  realizado  em  uma  escola  da  rede  pública  estadual  de  ensino  de 
Cascavel/PR. No referido Projeto,  atuamos como monitor de sala,  em aulas que 
abordam conhecimentos língua portuguesa, sobre leitura e escrita, com alunos de 6ª 
e  7ª  série  do  Ensino  Fundamental  classificados  pela  escola  como  alunos  com 
dificuldades  de  aprendizagem.  Fundamentados  pela  teoria  interacionista  de 
linguagem,  e  pela  dialogia  como  constitutiva  do  homem,  consideramos  que  as 
situações por nós vivenciadas, em sala de aula e na escola, são constitutivas de 
nossa formação profissional.

Palavras-chave: atividade de extensão; formação do professor; língua portuguesa.

INTRODUÇÃO

Hoje,  uma das discussões proeminentes sobre educação certamente está 

ligada ao “pensar/fazer” educação. Na perspectiva de contribuir para as discussões 

sobre  formação  inicial  do  professor  de  Letras,  apresentamos,  neste  trabalho,  o 

percurso  empreendido quando da realização de um Projeto de Extensão3,  como 

professora em formação inicial. Reflexão que se dará sobre as situações de ensino 

vivenciadas  por  nós,  em  sala  de  aula,  como  sugere  ANTUNES  (2007),  que  o 

“aprender é um processo” construído gradativamente no “confronto entre a realidade 

1 Acadêmica do 3º ano de Letras/Inglês UNIOESTE (2010) chaves.re@gmail.com
2 Professora Doutora, Coordenadora do Projeto de Extensão pela UNIOESTE (2010).
3 Projeto de Extensão Universitária “Mediação didático-pedagógica: dificuldades na escrita de alunos 
com  defasagem  de  aprendizagem”,  coordenado  pela  Dra. Carmen  Teresinha  Baumgärtner 
(Letras/Unioeste/Cascavel) e pela Dra. Maria Lidia Sica Szymanski (Pedagogia/Unioeste/Cascavel).



e  seus  significados”.  Essa  construção  se  estabelece  a  partir  da  dicotomia 

aluno/professor permeados no “conhecer o aluno” para além de “sua identificação” 

(idem,  p.33),  nos  fez  compreender  e  empreender  as  aulas,  a  metodologia,  os 

materiais utilizados e alguns resultados percebidos.

O Projeto de Extensão,  supracitado,  funda-se no tripé:  ensino,  pesquisa e 

extensão preservando o amálgama entre formação inicial e formação continuada de 

professores  de  língua  materna,  por  meio  de  sua  vinculação  ao  Programa  de 

Formação Continuada de Professores – PROFIC, NEI/UNIOESTE4.

O Projeto-mãe ao qual nosso estudo se vincula tem como objetivo o olhar 

atento de duas áreas (Linguagem e Psicologia) que buscam compreender questões 

de dificuldade/transtorno e de defasagem na aprendizagem de alunos de 6ª e 7ª 

série  do  Ensino  Fundamental,  em um colégio  situado  na  zona  urbana  da  rede 

pública estadual de ensino de Cascavel/PR. O projeto visa também, por meio do 

fazer pedagógico, explicar e influir sobre a realidade apresentada por esses alunos, 

utilizando-se de estratégias e metodologias variadas, para a sala de aula.

METODOLOGIA 

 

No desenvolvimento das atividades práticas de ensino, no contexto em foco 

(Unioeste e Colégio  X5),  recorremos à metodologia de oficinas. Na Universidade, 

constituem-se de encontros semanais, com os demais integrantes do Projeto-mãe e 

com as coordenadoras, nos quais se realizam leituras, discussões e a elaboração de 

instrumentos de avaliação e de atividades de ensino para serem aplicados em sala 

de aula, no Colégio mencionado. 

Organizamos  por  meio  das  Sequências  Didáticas  (2009)  que  foram 

utilizadas na metodologia de oficinas, para o trabalho com os alunos no Colégio X, 

as quais eram realizadas uma vez por  semana, com duração de uma hora/aula 

cada.  As aulas,  assim como as reuniões do projeto,  e  as atividades dos alunos 

foram  registradas  em  relatórios  diários,  no  qual  todos  os  acontecimentos  eram 

4 O Programa de Formação Continuada de Professores – PROFIC, coordenado pela Dra. Carmen 
Teresinha  Baumgärtner  e  pela  Dra.  Aparecida  Favoreto,  é  vinculado  ao  Núcleo  de  Estudos 
Interdisciplinares/NEI  e  à  Pró-Reitoria  de  Extensão/PROEX,  da  UNIOESTE,  e  objetiva  promover 
atividades  de  formação  continuada  de  professores  da  Educação  Básica  e  do  Ensino  Superior, 
articulando os cursos de licenciatura da Unioeste com as redes municipais e estaduais de ensino. 
5 Utilizamos a letra X para nos referirmos ao colégio em que o Projeto de Extensão está sendo 
realizado. 



elencados,  configurando-se  em parte  do  corpus usado  para  a  reflexão  que  ora 

apresentamos. 

Dos 40 alunos que participaram do projeto, trabalhamos diretamente com 27 

alunos de 6.ª e 7.ª séries do Ensino Fundamental, organizados aleatoriamente em 

três grupos menores, para que pudéssemos fazer um trabalho de mediação mais 

aproximado das necessidades de aprendizagem de cada um.  Esses alunos foram 

avaliados  pelo  Colégio,  que  os  caracterizou  como  alunos  com  dificuldades  de 

aprendizagem de leitura e de escrita. O período que recobre o presente estudo é de 

agosto a dezembro de 2010.  

Durante o desenvolvimento do Projeto de Extensão, realizamos a coleta de 

dados que nos permitissem refletir sobre os eventos de sala de aula que, de alguma 

forma, passaram também a nos constituir como professores. Dentre eles constam 

registros  em  diário  de  campo,  produções  escritas  dos  alunos,  depoimentos  de 

professores que atuam no Colégio X e atividades impressas desenvolvidas com os 

alunos-sujeitos.  Para  a  compreensão e a análise desses dados apoiamo-nos na 

perspectiva de pesquisa qualitativa, por entendermos que essa abordagem permite-

nos  ampliar  a  percepção  do  fenômeno  observado,  neste  caso,  nossa  formação 

profissional. Orientados por Bogdan e Biklen (In LÜDKE e ANDRÉ, 1986) seguimos os 

cinco passos da pesquisa qualitativa para coleta e análise dos dados. Esse tipo de 

pesquisa  nos  mostra  que  é  possível,  a  partir  da  observação,  fazer  relações  e 

construir hipóteses e, inseridos no contexto, podemos propor transformações.  Na 

área  da  psicologia  social,  Vygotsky  (1991)  propõe  que  os  fenômenos  humanos 

sejam estudados em seu processo de transformação,  portanto,  em seu aspecto 

histórico. Tornando-se relevante o processo de observação do fenômeno visando-se 

compreender seu significado e produzir sentidos. 

O  uso dos computadores, disponíveis na sala de informática do Colégio, 

segue as orientações de MORAN (2000), para o qual a introdução da informática na 

educação auxilia em atividades de pesquisa e de registro de informações, podendo 

tornar o trabalho mais rápido, eficiente e atrativo. Certamente a viabilização do uso 

competente dos recursos da informática na educação requer também um professor 

habilitado para fazê-lo. Nesse sentido, os recursos da informática e da rede mundial 

de computadores foram por nós considerados como instrumento para a formação 

dos alunos, e como meio para nós, no papel de professor, ampliarmos as estratégias 

de mediação no contexto de ensino.



DISCUSSÃO E RESULTADOS

Como  acadêmica  do  Curso  de  licenciatura  em Letras,  a  experiência  em 

participar  do  projeto  e  de  atuar  em  sala  de  aula  com  alunos  que  apresentam 

defasagem na aprendizagem foi por nós avaliada como significativa no que tange 

nossa formação profissional. Consideramos que a experiência compreendeu várias 

dimensões, dentre as quais destacamos duas: a relação entre teorias lingüísticas e 

pedagógicas, estudadas na Universidade, e a prática pedagógica no contato com o 

terreno heterogêneo e instável da sala de aula.

Num primeiro momento, a ânsia de ensinar foi um dos pilares principais para 

participar  do  projeto.  Entender  a  futura  profissão,  cuja  fórmula  apresentava-se 

perfeita na minha inexperiência, foi o primeiro obstáculo a ser transposto. Trabalhar 

métodos e teorias que aprendemos em sala de aula foi o segundo obstáculo a ser 

vencido. Era importante perceber se as teorias aprendidas se revelavam tais quais 

estavam sendo colocadas para mim como futura professora. Sacristán e Gómes (In 

VEIGA, 2004, p. 14) nos revelam que o “professor fundamenta sua prática em valores 

e ideias que lhe favoreçam”, demonstrando, desta forma, que a prática deve ser 

antes estruturada a partir de escolhas teoricamente fundamentadas, na perspectiva 

de que a dicotomia ensino/aprendizagem torne-se realidade.

Indagamo-nos  sobre  como  trabalhar,  na  sala  de  aula,  sem  voltarmos  a 

velhos  modelos  ou  concepções  de  ensino  equivocadas,  o  que  revelaria  um 

descompasso entre a teoria e a prática docente. Tal descompasso, segundo Geraldi 

(2003), caracteriza-se pela repetição de uma experiência de outrem, sem reflexão, 

sem  autonomia,  configurando  um  “professor  tarefeiro”.  Diante  dessa  situação 

optamos  pelo  trabalho  com  as  sequências  didáticas,  conforme  propõem 

Baumgärtner e Costa-Hübes (2009), abordando os gêneros do discurso em sala de 

aula, e adotando o texto como objeto de ensino de língua portuguesa. Escolha que 

possibilitou-nos uma melhor organização do trabalho didático-pedagógico, sem nos 

descuidarmos dos conhecimentos formais que precisavam ser ensinados.

Num  segundo  momento,  estar  em  sala  de  aula  na  qual  as  crianças 

apresentavam  ao  mesmo  tempo:  indisciplina,  carência  afetiva,  problemas 

emocionais, valores abalados e dificuldade em ler e escrever, fez-nos refletir que 

atitudes  poderiam  fazer  com  que  eu,  como  professor,  realmente  orientasse  e 



ensinasse essas crianças, o que para nós significaria atingir um certo êxito como 

profissional. As orientações das coordenadoras do Projeto de Extensão, a respeito 

de autoconceito e disciplina, bem como os conhecimentos obtidos na Universidade, 

somando-se a toda nossa história de vida pessoal e acadêmica, permitiram-nos dar 

a direção para nossa atuação. 

Diante da realidade de sala de aula, perguntamo-nos sobre o porquê de um 

ou vários professores permitirem que seus alunos avançassem até a 6ª e 7ª séries 

sem  terem  aprendido  a  ler  e  a  escrever  com  proficiência.  Conhecimentos  que 

possibilitam a aprendizagem de conteúdos de outras disciplinas. O descompasso 

entre o que estabelecem os currículos oficiais para o ensino de língua portuguesa e 

o contexto da sala de aula podem ter inúmeras razões, que vão desde a defasagem 

de aprendizagem que os alunos acumulam em séries anteriores, que podem ser 

decorrentes  de  um  ensino  inadequado,  até  questões  mais  amplas,  como  por 

exemplo, o papel da escola numa sociedade capitalista como a de que somos parte. 

No Colégio X, as ações ocorreram na sala de aula, na sala de informática e 

na sala de vídeo, espaços que privilegiamos de acordo com as pautas das aulas. 

Além disso, as atividades incluíram o uso de lousa e giz, filmes, multimídia, slides 

em Power-point, computadores, internet, textos e exercícios impressos, notebooks, 

máquina fotográfica, pastas para acondicionamento de materiais etc. O manuseio de 

tais materiais e tecnologias exigiu-nos o planejamento cuidadoso a cada encontro. 

Com isso aprendemos, na prática, que o trabalho em sala de aula não deve ser 

pautado pela improvisação,  mas pelo planejamento,  enquanto ação consciente e 

crítica  do  professor  (FUSARI,  1988,  1989),  pela  antecipação  de  estratégias 

pensadas e registradas por escrito, e por outras providências feitas previamente.

As situações  observadas para o além/sala de aula fizeram-nos perceber o 

contexto de atuação do professor como um campo movediço, dinâmico, mostrando-

nos  a  importância  do  domínio  dos  conteúdos  formais  e  dos  encaminhamentos 

didático-pedagógicos  como  componentes  de  nossa  formação  profissional.  Isso 

supõe enxergar  os  alunos como seres  históricos,  sociais,  que carregam,  para  o 

interior da escola, ecos de valores, atitudes, experiências e conhecimentos de seu 

meio social. Aprendemos que é fundamental levar isso em consideração, na ação de 

ensinar,  para  nos  aproximarmos  dos  alunos.  Entretanto,  a  transformação  dessa 

realidade  requer  a  apropriação  de  conhecimentos  socialmente  relevantes,  que 

devem ser socializados e desfrutados positivamente por meio do ensino. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho no Projeto de Extensão mostrou-nos que o conhecimento e a 

análise crítica do contexto no qual as questões de ensino e de aprendizagem se 

realizam são muito  importantes para identificar possíveis falhas,  as quais podem 

situar-se no interior da própria escola, na estrutura da sociedade, e na interação 

entre a escola e o contexto social mais amplo. Tal constatação foi fundamental para 

nossa  formação  profissional,  pois  percebemos  que  iniciativas  isoladas  apenas 

romantizam  e  mascaram  a  realidade,  evitando  que  nos  desenvolvamos  como 

agentes  sociais  de  transformação  da  realidade.  Não há  receitas  prontas,  nem 

métodos  que  resistam  às  instabilidades  que  lhe  são  características.   E  quão 

importante  é a problematização de teorias  de ensino  que se propõem infalíveis. 

Assim,  entendemos que a  prática  pedagógica  deve  ser  orientada pela  pesquisa 

cuidadosa, fomentando ações e reflexões quanto aos fenômenos que envolvem o 

ensino e a aprendizagem de língua portuguesa.
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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  vinha  ao  encontro  das 
expectativas e necessidades de comunicação entre a universidade e a sociedade. O 
projeto  “Fala  Universidade  e  Comunidade”  começou  na  PROEX  (Pró-Reitoria  de 

1 Agente Universitário da Unioeste, Sociólogo, Coordenador do Projeto de Extensão “Kula Webrádio Universitária”. 
E-mail cristofoli13@hotmail.com
2 Agente  Universitário  da  Unioeste,  Engenheiro  Químico,  Coordenador  da  Equipe  Técnica  da  “Kula  Webrádio 
Universitária”.      E-mail moisesmuniz@gmail.com 
3 Mestrando  em  Filosofia,  membro  da  Equipe  Técnica  da  “Kula  Webrádio  Universitária”  –  E-mail: 
bracinho2@gmail.com  
4 Mestrando  em  Engenharia  Química,  membro  da  Equipe  Técnica  da  “Kula  Webrádio  Universitária”  –  E-mail: 
joaohenriquepagliari@gmail.com
5 Acadêmico  de  Filosofia,  membro  da  Equipe  Técnica  da  “Kula  Webrádio  Universitária  –  E-mail: 
evanio666@hotmail.com 

6Acadêmico de Engenharia Química, estagiário  da “Kula Webrádio Universitária” – E-mail: 
guilhermebaz@hotmail.com 
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Extensão) e se estendeu até o Campus de Toledo. Todas as vozes da comunidade 
teriam espaço para informar e comunicar. A emissora comunitária universitária de Toledo 
seguiu  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.  
Após o insucesso da implantação da concessão da radio comunitária,  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. A “Kula Webrádio Universitária” executou algumas atividades fundamentais para a 
consolidação de seu 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);  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 
foram transmitidas e ouvidas em toda a rede mundial de computadores. Dado o sucesso 
nas atividades de transmissão de eventos institucionais a “Kula Webradio Universitária”, 
com sua equipe foi convidada a ir até a cidade de Florianópolis em Santa Catarina para a 
a transmissão on-line do XXVIII  Seminário  de Extensão da Região Sul  –  SEURS. A 
transmissão do evento mais importante de Extensão do Sul do Brasil foi um momento no 
qual a emissora Kula Webradio pode contribuir a com difusão e a popularização das 
atividades extensionistas das universidades da região sul, além de demonstrar que está 
plenamente consolidada e apta para tais atividades. 

OBJETIVOS: 
Propiciar a difusão 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; Estimular 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; 
 
 

METODOSMETODOS:
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 com a utilização da plataforma de software livre – LINUX – , foram 
dignos de alto padrão de qualidade, dado que o produto final da transmissão foi o CD 
com as palestras transmitidas ao vivo. Esta tecnologia(streaming) 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, 
pudemos identificar e demonstrar alguns dos resultados deste projeto, mostrando que é 
possível  termos um canal  exclusiva,  gratuito  e  de  acesso  público.  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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“O SERVIÇO SOCIAL E A POLÍTICA DE HABITAÇÃO: A INSERÇÃO DO 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIAMERICA NO PROJETO SOCIAL 

HABITACIONAL DE DESFAVELAMENTO URBANO DE FOZ DO IGUAÇU – 
REGIÃO PORTO MEIRA, REGIÃO TRÊS LAGOAS

Roseane Cleide de Souza
Sandra Schroeder Spohr

Area 3 – Direitos Humanos e Justiça

Comunicação Oral

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de apresentar as atividades que 
vem sendo desenvolvidas no Projeto de Extensão: O serviço Social e a Política de  
Habitação – a inserção do curso de Serviço Social  da UNIAMERICA no Projeto  
Social Habitacional de desfavelamento Urbano de Foz do Iguaçu durante os anos de 
2008, 2009 e 2010. Tal projeto de extensão tem por objetivo contribuir no processo 
de  implantação  e  desenvolvimento  do  Projeto  Social  Habitacional  de 
Desfavelamento Urbano de Foz do Iguaçu, no que tange à garantia do direito a 
moradia digna e outros direitos sociais; Este é realizado em parceria entre Prefeitura 
Municipal  de  Foz  do  Iguaçu,  Governo  Federal,  Caixa  e  Instituições  de  Ensino 
Superior de Foz do Iguaçu (Uniamerica, Cezufoz e Unioeste) e tem como objetivo 
Geral garantir  o direito social  de moradia à 1.100 (mil  e cem ) famílias de baixa 
renda,  em  condições  de  vulnerabilidade  e  risco  pessoal  e  social,  através  da 
disponibilização  de  terreno  e  construção  habitações  caracterizadas  como  casas 
germinadas. Neste sentido a Proposta de Extensão estabeleceu algumas ações a 
serem  desenvolvidas  pelos  professores  supervisores,  acadêmicos  e  equipes 
técnicas do programa Foz Habita da Prefeitura, no período de duração do projeto de 
extensão.

PALAVRAS-CHAVE: Desfavelamento, Habitação e Serviço Social

Partindo  do  pressuposto  de  que  os  projetos  de  extensão  universitária 

devem ser compreendidos como uma interação sistematizada entre Instituição de 

Ensino e a comunidade, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da mesma 



e  por  meio  deste  processo  construir  conhecimentos  e  experiências  dentro  do 

processo pedagógico de ensino e pesquisa, por meio de um conjunto de atividades,  

temporárias,  voltados  a  apreender  as  diversas  expressões  da  “questão  social”, 

entendemos que:

A  qualidade  da  universidade  concretiza-se,  ganha  sentido  e  atinge  a  sua 
finalidade  quando  torna  o  produto  do fazer  acadêmico  acessível  à  sociedade, 
contribuindo  para  o  seu aperfeiçoamento  e  melhoria  da qualidade  de  vida da 
população.  Para que isso seja possível,  defendemos a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão (...) (ANDES – SN, 2003:17)

Desta  forma  o presente  relatório  tem  por  pretensão  apresentar  as 

atividades que vem sendo desenvolvidas no Projeto de Extensão: O serviço Social e  

a Política de Habitação – a inserção do curso de Serviço Social da UNIAMERICA no  

Projeto Social Habitacional de desfavelamento Urbano de Foz do Iguaçu  durante os 

anos de 2008, 2009 e 2010.

O PROJETO SOCIAL HABITACIONAL DE DESFAVELAMENTO URBANO 

DE FOZ DO IGUAÇU – REGIÃO PORTO MEIRA, REGIÃO TRÊS LAGOAS E VILA 

UNIÃO”  tem como objetivo possibilitar o acesso ao direito social de moradia digna a 

1.100 (mil e cem ) famílias de baixa renda, em condições de vulnerabilidade e risco 

pessoal  e  social,  através   da  disponibilização  de  terreno  e  construção  de 

quatrocentas unidades de habitação social, caracterizadas como casas germinadas, 

planta  baixa,  40,34m²,  com  4  (quatro)cômodos  e  banheiro,  o  Projeto  Social  

Habitacional de Desfavelamento Urbano de Foz do Iguaçu prevê ainda um trabalho 

social a ser realizado com essas famílias antes e depois da inserção das mesmas 

nas  habitações,  através  da  parceria-convênio  junto  às  Instituições  de  Ensino 

Superior de Foz do Iguaçu, quais sejam, UNIOESTE, UNIAMERICA e CESUFOZ

Já  o  referido  projeto  de  extensão  tem  por  objetivo  geral  contribuir  no 

processo  de  implantação  e  desenvolvimento  do  Projeto  Social  Habitacional  de 

Desfavelamento Urbano de Foz do Iguaçu, no que tange à garantia do direito a 

moradia digna e outros direitos sociais e como objetivo especifico: Articular o ensino 

e  pesquisa às necessidades da comunidade;  Contribuir  para a reflexão crítica e 

análise  das  práticas  curriculares;  Possibilitar  aos  acadêmicos  uma  formação 

profissional que contribua para a construção da sua consciência social  e política; 



Socializar o conhecimento; e Promover ações de apoio e estímulo à organização, 

participação e desenvolvimento da comunidade. 

Sendo que para isso estabeleceu algumas ações a serem desenvolvidas 

pelo professor supervisor, acadêmicos e equipe de Serviço Social do programa Foz 

Habita da Prefeitura, no período de duração do projeto de extensão.

Abrir campo de estágio curricular em Serviço Social – Após o inicio do 

referido projeto de extensão houve a seleção de estudantes de Serviço Social para o 

preenchimento de 06 (seis) vagas, sendo 04 (quatro) remunerados e 02 (dois) não 

remunerados.  Contudo  ocorreu  o  preenchimento  apenas  das  quatro  vagas1 de 

estágio remunerado. Sendo que após trocas de alunos e desistência por parte de 

outros, ficaram como estagiário deste processo de extensão as acadêmicas: Leila de 

Melo, Sandra Schroeder Spohr, Eva Josiele de Almeida Garcia e Adriana Pacheco.

Desenvolver  atividade  de  supervisão  pedagógica –  As  atividades  de 

supervisão pedagógica se resumiram neste seis últimos meses ao acompanhamento 

direto as reuniões semanais com as famílias, realizadas na sede do Foz Habita, aos 

encontros técnicos aos sábados e as reuniões técnicas no Foz Habita,  devido a 

concentração destas reuniões para a finalização deste trabalho até o mês de agosto. 

As  supervisões  no  espaço  da  faculdade,  ocorreram  apenas  indiretamente  para 

orientação  da  construção  do  flayer  e  para  a  construção  do  artigo,  assim  como 

repasse de material para a construção do roteiro do Diagnóstico Social que deverá 

ser  feito  pelos  profissionais Assistentes Sociais  do Foz Habita  e  estagiários do 

Serviço Social; num processo único, onde “compete aos professores, supervisores, 

estudantes, em conjunto ou individualmente, criar metodologias capazes de permitir  

essa  síntese  entre  um saber  teórico  que  se  expresse  em um fazer  qualificado” 

(GUERRA, 2002:16)

Possibilitar ao aluno/estagiário o contato direto com a realidade social 

– Os acadêmicos desde o inicio do estágio no referido projeto de extensão tem 

executado  ações  juntamente  com  as  Assistentes  Social,  que  permitem  a 

aproximação a realidade social  de forma a apreender as diversas determinações 

1 Destes acadêmicos, três realizam Estagio obrigatório e um não obrigatório, conforme atual lei de estágio: Art. 
2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da 
etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.



para uma leitura critica, isso significa dizer que o projeto de extensão desenvolvido 

no  Programa  social  do  Foz  Habita  tem  servido  como  espaço  privilegiado  da 

formação profissional, fundamental para a construção de profissionais conscientes, 

críticos e criativos, no sentido de fundamentar suas ações na unidade dialética entre 

teoria e práxis. As atividades citadas acima se remetem a:

• Visita Domiciliar;

• Atendimento Social e em grupo;

• Organização e participação nos encontros com as famílias; e

• Participação  nas  reuniões  técnicas  junto  a  equipe  da  Caixa,  técnicos  da 

Prefeitura Municipal e outras unidades de ensino parceiras no projeto; 

Tais  ações  são  desenvolvidas  pelos  estagiários  do  Serviço  Social,  sob 

supervisão dos profissionais do serviço Social, possibilitando “o estabelecimento das 

dimensões  investigativas  e  interventivas  como  princípios  formativos  e  condição 

central da formação profissional e da relação teoria e realidade” (ABESS/CEDEPSS, 

1997:61).

Realizar  pesquisa,  de cunho monográfico (TCC) e artigos científicos 

vinculada à Política de Habitação – Como os estagiários de serviço Social são 

provindo, todos, do 7º período, ainda não houve a possibilidade de construção de 

nenhum trabalho monográfico por parte deste, contudo esa-se realizando pesquisas 

bibliográficas e indicações de leituras de materiais científicos na área da Política de 

Habitação, no sentido de fomentar a produção cientifica para a construção de artigos 

e orientação a construção do Projeto de Pesquisa.Também esta sendo orientada a 

construção do artigo cientifico: “A Política de Habitação no Brasil e a realidade de 

Foz do Iguaçu”

Socializar  e interagir,  Curso de Serviço Social  da UNIAMERICA e as 

comunidades atendidas – Por meio das reuniões percebe-se uma aproximação 

entre  acadêmicos  do  Serviço  Social  e  comunidade  atendida  pelo  programa  de 

desfavelamento,  também  é  visível  a  importância  do  trabalho  desenvolvido  pela 

equipe técnica do Foz Habita e estagiários ali inseridos;



Possibilitar  a  interdisciplinaridade  entre  as  diferentes  áreas  de 

conhecimento - Atualmente estão inseridos no projeto quatro estagiários do serviço 

Social sob supervisão de três Assistentes Social (sendo dois do Foz Habita e um da 

faculdade UNIAMERICA), assim como um psicólogo e quatro estagiários da referida 

área da faculdade CESUFOZ, e um pedagogo que supervisiona os estagiários da 

área  que  realizam o  curso  na  UNIOESTE/Campus  de  Foz  do  Iguaçu.  Contudo, 

percebe-se,  por  meio  da participação efetiva nas reuniões de família  e  reuniões 

técnicas, que o Serviço Social tem sido a área que conquistou maior visibilidade no 

projeto, devido a suas dimensões de atuação. 

Qualificar  e  viabilizar  a  extensão  tornando-a  programas  de  vasta 

abrangência e duração – Neste tempo em que o projeto de extensão vem sendo 

desenvolvido  muitas  questões  foram  levantadas  como  necessárias  para  dar 

continuidade  ao  trabalho  social  desenvolvido  junto  as  famílias  que  estão  sendo 

atendidas  pelo  programa  de  desfavelamento,  mesmo  porque  entende-se  que  o 

trabalho de desfavelemanto não pode ocorrer de forma isolada e findar-se com a 

entrada das famílias nas casas que lhes foram entregues na inauguração. Trata-se 

de  uma  trabalho  que  requer  estudos,  acompanhamento  e  principalmente  o 

desenvolvimento  de  pesquisas  cientifica  que  tratem  de  questões  reais  aquela 

realidade. Neste sentido nos momentos de reuniões e discussão entre estagiários e 

profissionais do Serviço Social foram levantadas questões que causam inquietação 

e que requerem uma atenção maior por parte de estudantes, pesquisadores e quiçá 

órgãos financiadores de pesquisas, como:

1. Qual o nível de articulação desses loteamentos ao conjunto 

da área urbana de Foz do Iguaçu? 

2. Existe a ocorrência de segregação socioespacial? 

3. Qual o nível de integração entre os moradores dos desses 

loteamentos e o restante da cidade, bem como do grau de acesso que têm aos 

meios de consumo coletivo?

4. Como  a  descontinuidade  do  tecido  urbano,  determina  na 

constituição da segregação socioespacial?



5. Existe  diferenças  de  acesso  à  cidade  em  relação  aos 

loteamentos estudados?

A idéia da pesquisa é realizar uma análise dos loteamentos que vão surgir 

por meio do “Programa de Desfavelamento”, avaliando o grau de articulação desses 

loteamentos ao conjunto da área urbana de Foz do Iguaçu/PR e consequentemente 

se  existe  a  segregação  socioespacial,  por  meio  da  constatação  do  nível  de 

integração entre os moradores dos loteamentos e o restante da cidade e do grau de 

acesso que estes têm aos meios de consumo coletivo.

Esse conteúdo vai permitir  avaliar o programa de desfavelamento na sua 

totalidade, respondendo não só aos anseios dos órgãos financiadores do programa, 

mas colocando novas questões a serem consideradas  nos próximos programas a 

serem  implantados  nesta  realidade  enquanto  política  pública,  conforme 

necessidades pontuadas em reuniões técnicas.

A INSERÇÃO DOS ACADEMICOS  DE SERVIÇO SOCIAL  NO CAMPO 

SOCIAL;

Os estagiários de Serviço Social, conforme apontado acima, participaram de 

todo o  processo  de  organização  dos  encontros  técnicos  com as  famílias,  assim 

como participam de sua realização. Num primeiro momento definiu-se os temas a 

serem  trabalhados,  após  foram  definidas  as  entidades  e  órgãos  parceiros 

responsáveis pela realização das palestras, sendo que a organização, alimentação e 

parte de secretariado ficou por conta e responsabilidade da equipe técnica do Foz 

Habita e estagiários de serviço Social, sendo que os temas ficaram organizados da 

seguinte forma por instituição parceira:-Provopar (Cidadania, Direitos e Deveres do 

Cidadão)

-Defesa Civil (Educação Patrimonial)

-Secretaria  de  Meio  Ambiente (Educação  Sanitária  e  Preservação  do  Meio 

ambiente)

-SINE e Provopar (Geração de Renda e de Emprego)

-Estagiárias  do  Curso  de  Psicologia  do  CESUFOZ (Violência  intra  familiar  – 

Causas, Conseqüências e Soluções). 



Para facilitar o trabalho da equipe técnica do projeto na organização dos 

encontros  de  família,  os  Loteamentos  foram  divididos  em  grupos  para  fins  de 

controle interno e ficaram assim determinados: 

Loteamento Buba: Grupos A, B e C. 

Grupo A  -  Entendido como moradores do Ana Rouver, Ouro Verde (JK) e Padre 

Monte devendo ser reunidos na escola CAIC do Porto Meira

Grupo B - Entendido como moradores do Ouro Verde (Zenga), Queijo e Remador. 

Serão reunidos na Escola Vinícius de Moraes no Porto Meira.

Grupo C - Entendido como moradores do Ouro Verde (da Av. Golfinho até a Av. 

General  Meira),  SOHAB,  Ponte  da  Amizade,  Morenitas  II,  Encaminhamentos  do 

Serviço Social, Av. General Meira (Casa verde – Dona Nilza). Serão reunidos na 

Escola Vinícius de Moraes no Porto Meira

Loteamento Lagoa Dourada: Grupos A ao J a serem trabalhados em duplas 

(A/B, C/D, E/F, G/H e I/J), todos no Centro de Convivência de Três Lagoas.
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A MISSA ITALIANA NO CAMPUS: REPERCUSSÃO NA COMUNIDADE 
CASCAVELENSE

Izabela de Carvalho
Solaide Pommer

Prof.a. MS. Benilde Socreppa Schusltz

Resumo: O projeto de extensão do Colegiado de Letras Português/Italiano, tem sido 
um espaço privilegiado para o resgate da cultura Italiana e reavivamento da fé cristã 
dos acadêmicos e da comunidade de Cascavel e cidades circunvizinhas. Os textos 
bíblicos, os cantos e principalmente as apresentações culturais têm contribuído para 
o enriquecimento do universo lexical e lingüístico dos participantes, propiciando um 
contato com a língua italiana e mais especificamente, a interação entre pessoas que 
partilham da mesma cultura.  O processo interativo  da comunidade acadêmica e 
comunidade em geral, reunidas para louvar à Deus, traz às pessoas uma alegria 
verdadeira, expressa nos gestos, nos cantos e nos contatos que acontecem no início 
e  final  de  cada celebração da Missa.  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.  Nessa 
comunicação, pretendemos apresentar a aceitação que esse projeto possui junto à 
comunidade, coletando e demonstrando os resultados obtidos até agora.

Palavras- chave: Missa; Interação; Cultura; 



A MISSA ITALIANA NO CAMPUS: REPERCUSSÃO NA COMUNIDADE 
CASCAVELENSE

Izabela de Carvalho
Solaide Pommer 

Prof.a. MS. Benilde Socreppa Schultz

RESUMO: O projeto de extensão do Colegiado de Letras Português/Italiano, tem 
sido um espaço privilegiado para o resgate da cultura Italiana e reavivamento da fé 
cristã dos acadêmicos e da comunidade de Cascavel e cidades circunvizinhas. Os 
textos  bíblicos,  os  cantos  e  principalmente  as  apresentações  culturais  têm 
contribuído para o enriquecimento do universo lexical e lingüístico dos participantes, 
propiciando um contato com a língua italiana e mais especificamente, a interação 
entre  pessoas  que  partilham  da  mesma  cultura.  O  processo  interativo  da 
comunidade acadêmica e comunidade em geral, reunidas para louvar à Deus, traz 
às pessoas uma alegria verdadeira, expressa nos gestos, nos cantos e nos contatos 
que  acontecem  no  início  e  final  de  cada  celebração  da  Missa.  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.  Nessa  comunicação,  pretendemos  apresentar  a  aceitação  que  esse 
projeto possui junto à comunidade, coletando e demonstrando os resultados obtidos 
até agora.
PALAVRAS- CHAVE: Missa Italiana; Interação; Cultura 

INTRODUÇÃO

O  projeto  de  extensão  do  Colegiado  de  Letras  Português/Italiano,  vem 

abrindo horizontes para o resgate da cultura Italiana e da fé cristã dos acadêmicos e 

da comunidade cascavelense e cidades circunvizinhas. Neste projeto participam os 

professores, os acadêmicos de diversas áreas, a Pastoral Universitária, os ministros 

da Igreja Rainha dos Apóstolos e a comunidade em geral. O Celebrante oficial é o 

Padre  Ciriaco Bandinu; na impossibilidade da sua presença, a Curia Metropolitana 

de Cascavel disponibiliza, para presidir a Celebração Eucarística, outros padres da 

Diocese de Cascavel que são italianos ou que conhecem a língua italiana.



Detectamos  que  o  processo  interativo  da  comunidade  acadêmica  e  da 

comunidade em geral, reunidas para louvar a Deus, traz às pessoas muita alegria e 

um grande sentimento de espiritualidade, que reunidas, colaboram para o bem estar 

das pessoas que participam dessa manifestação religiosa/cultural.  Essa alegria é 

manifestada e expressa nos gestos, nos cantos e nos contatos que acontecem no 

início e final de cada celebração da Missa. As pessoas participam desse evento com 

o coração aberto, pois se percebe no rosto de cada um o gosto de estarem reunidas 

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 a aceitação que 

esse projeto possui junto à comunidade, coletando e demonstrando os resultados 

obtidos até então. Para concretização dessa proposta, formulamos uma ficha com 

questões para serem respondidas pelos participantes sobre  o projeto.

Essa ficha foi distribuída para mais ou menos cinquenta pessoas e a partir 

das  respostas  obtidas  nos  foi  possível  perceber  que  os  participantes  ficam 

informados das Celebrações por meio da divulgação-aviso nas igrejas da cidade de 

Cascavel, rádio, televisão, convite pessoal, imprensa da Unioeste, site da Unioeste e 

jornal da Unioeste. 

Quando  apresentado  o  questionário,  responderam  que  há  um  grande 

entusiasmo em participar desse evento pelo fato de o mesmo responder e superar 

as  expectativas;  pois,  os  textos  bíblicos,  os  cantos  e  principalmente  as 

apresentações  culturais,  apresentados  em  cada  celebração,  têm  contribuído 

também para  o  enriquecimento  do  universo  lexical  e  lingüístico,  propiciando  um 

contato com a língua italiana e mais especificamente, a interação entre pessoas que 

partilham  da  mesma  cultura,  já  que,  segundo  Brown  a  “[...]  cultura  não  é  tão 

somente a soma das ideias, costumes e artes expressas por um grupo de pessoas, 

mas  é,  também,  um  componente  valioso  no  preenchimento  das  necessidades 

psicológicas e biológicas do ser humano (BROWN, 1987, p.122). 



Abaixo  apresentamos  o  modelo  do  questionário  apresentado  aos 

participantes das missas:

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. Isso se comprova pelo fato de exclamarem que se sentem muito bem ao 

virem a Missa, que a forma de apresentação é clara, facilitada pela projeção de toda 

a  missa  em  multimídia.  Que  mesmo  não  tendo  fluência  na  língua  italiana, 

conseguem  compreender  bem  as  leituras,  assimilar  a  mensagem  dos  cantos  e 

acompanhar a homilia sem dificuldades. Afirmam ainda que sentem que os cantos 

seguem o padrão igual  ao da língua portuguesa,  e,  portanto,  conseguem cantar 

juntos.

MÉTODOS

Além de o projeto já ser uma maneira de imersão na língua italiana, como 

forma  de  ampliar  o  conhecimento  das  pessoas  e  de  melhorar  ainda  mais  a 

compreensão e o desenvolvimento da língua, é apresentado um momento cultural 

no final da Santa Missa pela coordenadora desse projeto de extensão, que propõe 

temas  como:  paixão  de  Cristo  (abril);  homenagem para  as  mães  (maio);  Nossa 

Senhora  Aparecida  (outubro),  etc.  e,  ainda  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  como objetivo  de divulgar  a  cultura 

italiana,  além de  participações  de  corais  de  outras  igrejas  da  cidade,  de  corais 

infantis  e  também  do  grupo  Filó  que  já  participou  da  missa.  Esse  momento 

geralmente é muito esperado pela comunidade; participam com muita atenção. A 

partir dessa comprovação, é possível afirmar que devido à constante participação 

nas Celebrações, se aproximam da cultura italiana.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Esse  projeto:  Missa  italiana,  por  propor  algo  diferente  de  tantas  outras 

propostas de projetos desenvolvido no Campus de Cascavel, gera curiosidade tanto 

dos alunos e funcionários da universidade, quanto da comunidade em geral. Essa 

curiosidade os levam à participação e ao conhecimento da cultura e até mesmo da 

língua italiana. Esse interesse faz com que, além de praticarmos a língua, tenhamos 

a oportunidade de estarmos em comunhão com Deus, principalmente através dos 

cantos,  pois como afirma Santo Agostinho “Quem canta,  reza duas vezes”.  Pois 

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  e,  sem  saber  o 

significado  de  todas  as  palavras,  se  encantou  pelo  projeto  e  decidiu  prestar 

vestibular para Letras Italiano de 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. 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

É possível concluir com o projeto Missa Italiana no campus é um diferencial 

na  formação  dos  alunos  de  Letras  Português  Italiano  e  um auxílio  aos  demais 

participantes,  pois propicia  uma formação continuada e permite  que se sintam à 

vontade  ao  tentar  utilizar  a  língua  falada  sem  medo  de  cometer  erros  e  sem 

vergonha de comunicar-se com o próximo. Além disso, é uma vivência com a cultura 

italiana e é uma continuidade do aprendizado e, não nos deixa perder a essência de 

uma missa que é servir a Deus.
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A QUÍMICA NO PROJETO RONDON 2011
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    Desenvolvimento de cultura

Pôster

Palavras Chave: Projeto Rondon, química, formação
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Introdução

O  Projeto  Rondon,  idealizado  em  1967, 
pelo  Ministério  da  Defesa  brasileiro,  tem 
por finalidade a capacitação do graduando 
e  o  atendimento  da  população  em 
diferentes  áreas.  As  equipes  são 
selecionadas  e  preparam  projetos  para 
atuação  em  dois  grandes  conjuntos, 
denominados:  conjunto  A  e  conjunto  B. 
Para cada conjunto são estipulados temas 
e áreas de atuação. Os objetivos do Projeto 
Rondon são:  Contribuir  para 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 
no  sentido  de  responsabilidade  social  e 
coletiva  em  prol  da  cidadania,  do 
desenvolvimento  e  da  defesa  dos 
interesses  nacionais.  No  ano  2011,  o 
Projeto Rondon, nas operações dos meses 
de  janeiro  e  fevereiro,  reuniu  1.600 
“rondonistas”  atuando  em  80  cidades  do 
país,  separadas  em  4  operações: 
Operação  Carajás,  Operação  Zabelê, 
Operação Rio do Siris e Operação Seridó. 
Na operação Zabelê,  realizada no estado 
do  Piauí,  houve  a  participação  de  um 
acadêmico da graduação e uma professora 
do curso de química. O destino foi a cidade 
de Elesbão Veloso/PI no período de 16 a 
29 de janeiro de 2011. 

Resultados e Discussão

Os  participantes  do  curso  de  Química 
atuaram  no  Projeto  Rondon,  Operação 
Zabelê diretamente na área de Educação, 
na qual foram realizadas várias oficinas. Os 
resultados obtidos nas atividades foram a 
participação  efetiva  dos  professores  da 
cidade e região, bem como da população. 
Além  disso,  as  avaliações  feitas  pelos 
participantes  apontam  que  os  temas 
tratados  atenderam  as  necessidades  da 
região  e  serviram  como  uma  forma  de 
atualização,  pois,  muitas  vezes,  os 
professores  da  cidade  e  região  têm 
dificuldade  de  receberem  cursos  e 
atividades  deste  tipo,  devido  a 
impossibilidade  de  deslocamento  para 
grandes  centros.  Para  os  estudantes  e 
professores,  o  Projeto  Rondon  é  uma 
experiência  única  de  aprendizado  e  de 
superação,  pois  somos  desafiados  a 
construir  debates  em  áreas 
multidisciplinares  e  inter-relacionadas.  Em 
especial, para um estudante de Química, a 
possibilidade  de  viver  a  experiência  do 
Projeto  Rondon  propicia  ao  mesmo  uma 
formação mais ampla e um conhecimento 
completo  e  abrangente  da  Educação  no 
Brasil, muitas vezes difícil de ser adquirido 
na  universidade  ou  mesmo  durante  as 
atividades de estágios na escola.

Conclusões



Podemos  apontar  que  a  experiência 
relatada  lá  foi  altamente  proveitosa  tanto 
para a formação do estudante quanto para 
o  aprimoramento  do  professor  que 
participou das atividades que nosso grupo 
ofereceu.  Além  disso,  esperamos  que 
nosso  relato  possa  servir  de  incentivo  a 
estudantes  e  professores  dos  cursos  de 
Química Licenciatura a buscarem, em suas 
Universidades,  ações  do  Projeto  Rondon 
para  participar .
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Área temática:Cultural

Modalidade de apresentação: Comunicação Visual - Painel

RESUMO:
A presente  atividade  de  extensão  visa  higienizar,  identificar,  catalogar  e  digitalizar  o 
acervo de documentos do Museu de Imagem e Som – MIS – do Município de Cascavel, 
Paraná. O acervo, que é formado por cerca de 40.000 fotografias, é enviado ao campus 
da  UNIOESTE  de  Marechal  Cândido  Rondon,  onde  é  executada  a  atividade. 
Primeiramente é feita a higienização, processo que consiste na limpeza do material  – 
extração  da  poeira,  fragmentos  de  papéis,  metais  e  outros  resíduos.  Em seguida,  o 
material  é  identificado,  catalogado  e  digitalizado,  que  consiste  na  conversão  do 
documento  impresso  papel  em imagens  eletrônicas,  por  meio  de  um  scanner, e  seu 
armazenamento em sistema digital. A disponibilização das cópias digitais do acervo no 
site da prefeitura municipal de Cascavel facilita a realização de pesquisa sobre diferentes 
temas, tais como migração, meio ambiente, esportes, colonização, política, urbanização, 
etc. Com relação aos resultados, além da preservação do acervo, espera-se que o projeto 
contribua para a pesquisa e a reflexão histórica sobre o município de Cascavel, realizada 
no âmbito de instituições de ensino superior e em instituições de Ensino Fundamental e 
Médio da região.  



Palavras-chave: Museu da Imagem e do Som; Digitalização;Urbanização de Cascavel.

CEPEDAL: 
www.unioeste.br/projetos/cepedal/
CAMPUS: MAL. CÂNDIDO RONDON

Telefone: 45- 32847869
Endereço: Rua Pernambuco, 1777.
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APONTAMENTOS SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES  DA CIDADE CASCAVEL
A PARTIR DO ACERVO FOTOGRÁFICO DO MUSEU DA IMAGEM E SOM (MIS) 1

Daniele Brocardo 
Shaieny Philippsen Cardoso2

ÁREA TEMÁTICA: Cultura

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral

RESUMO: A presente comunicação tem o propósito de analisar uma seleção temática de 
fotografias que fazem parte do acervo fotográfico do Museu da Imagem e do Som de 
Cascavel  e  estão  sendo  digitalizadas  na  Unioeste  –  Campus de  Marechal  Cândido 
Rondon. Tais imagens estão sendo disponibilizadas na página do Município de Cascavel  
a partir do projeto de extensão Ações Para Higienização, Catalogação e Digitalização do  
Acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS) de Cascavel.  Para essa comunicação 
foram  escolhidas  fotografias  relacionadas  às  transformações  urbanas  da  cidade  que 
registram  cenas,  paisagem  e  ambientes  relacionados  às  construções  de  prédios 
comerciais, residenciais e de indústrias; a formação dos bairros e a pavimentação de ruas 
e  avenidas,  bem como da ampliação da área geográfica  ocupada pela  cidade e sua 
expressão enquanto territorialização.  

PALAVRAS-CHAVE : Transformação Urbana. Cascavel. Fotografia.

INTRODUÇÃO: Esta  comunicação  pretende  expor  uma  das  várias  possibilidades  de 

1 Essa comunicação é parte do 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, cujo objeto diz respeito aos serviços de conversão digital do acervo fotográfico do MIS e sua disponibilização 
on line, realizado pelo CEPEDAL e o Laboratório de Microfilmagem e Digitalização de Documentos, do Programa de 
Pós-Graduação em História. Tratando-se do convênio, a Equipe de Trabalho é integrada pelos professores Paulo José 
Koling (coord.  do projeto de bolsa e coord.  do Lab. Microf.  Dig.  de Documentos),  Marcos Nestor Stein (coord.  do 
CEPEDAL) e Nilceu Jacob Deitos; pela Coordenadora do MIS, Silvia Maria Soares do Prado; pelos acadêmicos do 
Curso de História e estagiários do MIS Jael dos Santos e Rosana Déa Marques Gonsalves; pelos agentes universitários 
Lúcia Teresinha Macena Gregory (CEPEDAL) e Mauro Consa Pequitin (Laboratório de Microfilmagem e Digitalização de 
Documentos);  pelas acadêmicas do Curso de História e bolsistas/Fundação Araucária  Daniele  Brocardo  e Shaieny 
Philippsen Cardoso; e pela acadêmica bolsista/UNIOESTE-PROEX Renata Aparecida Ribeiro.
2 Bolsistas de extensão do Programa de Apoio às Ações Afirmativas para Inclusão Social em Atividades de Extensão –
PROEX 2010/2011, financiado pela SETI/Fundação Araucária.
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pesquisa histórica que são possíveis de realizar a partir do acervo fotográfico do Museu 
da Imagem e do Som de Cascavel.  Esse acervo está sendo higienizado, catalogado, 
digitalizado e disponibilizado no site do Município de Cascavel, enquanto parte do plano 
de trabalho do projeto de extensão intitulado  Ações Para Higienização, Catalogação e  
Digitalização do Acervo do Museu a Imagem e do Som (MIS). Esse projeto faz parte de 
um convênio firmado em setembro de 2009 entre a Unioeste e o Município de Cascavel e 
tem por objeto a produção de um acervo virtual da documentação das imagens impressas 
que  o  MIS  possui.  Além  da  preservação  e  conversão  do  suporte  material  do  meio 
impresso para o digital, através do projeto o Município disponibiliza as imagens no site do 
MIS (http://cascavel.pr.gov.br/servicos/museu/acervo.php),  fato  que possibilita  o  acesso 
ao público.  Por parte da Universidade também estão vinculados o Núcleo de Pesquisa e  
Documentação Sobre o Oeste do Paraná (CEPEDAL) e o Programa de Pós-Graduação 
em História, através do Laboratório de Microfilmagem e Digitalização de Documentos. As 
atividades de rotina foram organizadas em várias etapas, sendo elas: a higienização, a 
identificação e a catalogação das fotografias do museu, tendo como etapa final a inserção 
das imagens em formato digital no  site da Prefeitura Municipal de Cascavel a partir do 
Portal  do Museu da Imagem e do Som. O Portal  do MIS foi  desenvolvido a partir  de 
categorias tendo em vista as possibilidades temáticas do conjunto de imagens do acervo  
fotográficos disponibilizado.Esses se dividem, portanto, em temas, assuntos e galerias. 
Tendo em vista tais categorias, elaboramos um conjunto no qual são evidenciadas as 
transformações urbanas do local. Tais fotografias retratam as construções de prédios, de 
indústrias, a formação de bairros e a pavimentação de ruas e avenidas. A coleção abriga 
fotografias que datam e registram o processo de reocupação iniciada na década de 1930. 
Naquele momento Cascavel era um pequeno agrupamento de moradias conhecido como 
Encruzilhada.  Essa alcunha se devia à sua localização, pois  a vila desenvolvia-se no 
entroncamento da via que ligava a cidade de Guarapuava a Foz do Iguaçu ou Guairá. A 
cidade,  portanto,  marcadamente  se  desenvolve  devido  à  sua  posição  geográfica  e 
estratégica. Neste mesmo período cessou no Oeste do Paraná o predomínio econômico 
da extração de erva-mate e se acentuou a extração da madeira. Aliado a um projeto de 
ocupação  de  fronteiras  de  âmbito  nacional,  a  exploração  da  madeira  gradativamente 
viabilizou a possibilidade de formação de propriedades agrícolas e com isso atraiu um 
amplo movimento migratório de colonos provindos, na sua maioria, de Santa Catarina 
(SC) e do Rio Grande do Sul (RS). Cascavel tornou-se município em 14 de dezembro de 
1952. Fotografias dessa época mostram o aumento da área habitada em relação à mata 
nativa e as transformações acentuadas que foram produzidas na paisagem da cidade, 
principalmente na área central. No início da década de 1960, percebem-se as primeiras 
preocupações da administração municipal quanto à questão urbana. O fluxo migratório 
proveniente de outras regiões do Paraná e de outros estados e os violentos processos de 
expropriação  no  campo  desafiavam  o  poder  público  na  organização  da  cidade.  As 
iniciativas  de  estruturação da paisagem urbana passam pela  unificação  da planta  da 
cidade,  a  construção  de  lugares  de  memória,  por  exemplo,  monumentos  públicos  e 
praças,  a  definição  das  principais  ruas  e  da  Avenida  Brasil.  Destaca-se  também  a 
preocupação em modelar a cidade de acordo com os paradigmas modernistas,  tendo 
como  principal  inspiração  a  capital  e  recém-construída  Brasília,  o  que  justifica  a 
contratação do arquiteto Gustavo Gama Monteiro, professor da Universidade Federal do 
Paraná, um dos expoentes da arquitetura modernista no Estado (DIAS, 2005, pp. 66-67).  
A década  de  1970  foi  marcada  pela  formação  crescente  e  mal  planejada  de  bairros 
periféricos.  Essa transformação se  deve ao contínuo aumento  populacional.  No início 
dessa  década,  a  população  do  município  estava  estimada  em  34.813  habitantes 
chegando ao final da mesma década a 80.000 habitantes. Tais transformações obrigaram 
o  poder  público  a  realizar  amplas  reestruturações  que  consistiam  em  delimitar  o 
crescimento urbano a partir da formação de loteamentos em áreas afastadas do centro 
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através de recursos do BNH (Banco Nacional de Habitação) e a Companhia de Habitação 
do Paraná (COHAPAR).  A expansão demográfica também está ligada ao crescimento 
econômico,  ampliando  os  postos  de  trabalho  dentro  das  agroindústrias,  o  que, 
consequentemente,  promoveu uma expansão do comércio  na cidade.  Tal  crescimento 
originou a necessidade de reformulação da estrutura arquitetônica do centro. E a partir da 
década de 1980, verifica-se várias transformações na a estrutura urbanística de Cascavel.  
Entre as fotografias do acervo do MIS que apresentam a transformação urbana da cidade 
de Cascavel as que representam melhor estas mudanças, são as do centro da cidade, a 
exemplo  da  Avenida  Brasil  (destaque da região  central),  onde é  possível  perceber  o 
asfaltamento, a construção do calçadão, o estabelecimento de hotéis, entre outras.  
Abaixo,  apresentamos  alguns  exemplos  de  fotografias  que  permitem  perceber  as 
transformações na área urbana de Cascavel:

                             

1-Esta fotografia data 1930. Apresenta a área onde hoje se encontra Avenida Brasil. Apresenta 
uma  descrição  à  baixo  que  evidencia  as  noções  de  rápida  alteração  que  a  cidade  sofreu. 
(MIS0016_S2_02)

                             

2-A imagem  nos  mostra  a  construção  da  Praça  Getulio  Vargas,  Igreja  Santo  Antonio  e  o 
entroncamento das atuais ruas, Tancredo Neves com Avenida Brasil.  (MIS0003_S1_01)
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3- Esta fotografia, datada de 1964, apresenta como destaque atual Avenida Brasil.  Percebe-se 
também o crescimento que se inicia na atual área central. (MIS006_S2_02)

                        

                              

4-Nesta imagem, de 1972, pode ser percebido o rápido aumento de construções na área central, 
composta por prédios, comércios, casas e a matriz Nossa Senhora Aparecida. (MIS003_S1_27)

                             

                 5- Imagem parcial de um conjunto habitacional. (MIS0013_S1_08)
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6-  Essa  fotografia  é  um  exemplo  do  incentivo  que  a  prefeitura  ofereceu  a  industrialização. 
(MIS0020_S1_13)

                

                             

7- Nesta fotografia, produzida em 1989, percebe-se o aumento de construções na área central, 
principalmente edifícios. (MIS0004_S2_16)

MÉTODOS:  A metodologia empregada na produção desse texto consistiu na realização 
de leituras,  realizadas desde o início  do projeto,  sobre a história  da região Oeste do 
Paraná e do município de Cascavel.  Além disso, efetuou-se o levantamento, leitura e 
discussão  de  obras  específicas  sobre  metodologias  de  coleta  e  preservação  de 
fotografias, bem como acerca de perspectivas teóricas de análise de fotografias como 
fonte  histórica.  Dessa forma por  trabalharmos com inúmeras fotografias  de diferentes 
cenários,  escolhemos  para  uma  pesquisa  mais  densa  as  imagens  que  retratam  as 
transformações pela qual Cascavel passou e ainda passa.

DISCUSSÃO E RESULTADOS:  Por  meio  de  fotografias  do  acervo  do  MIS,  que 
apresentam imagens da cidade de Cascavel,  é  possível  investigar  as  transformações 
ocorridas na cidade em diferentes períodos. É o caso das fotografias apresentadas acima. 
Na  primeira  fotografia,  da  década  de  1930,  observa-se  um  pequeno  povoado.  Na 
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fotografia produzida vinte anos depois, podemos perceber de forma mais nítida a área 
que se  tornaria  o  centro  da  Cidade.  As  fotografias  da década  de 70 e  80 permitem 
visualizar  aspectos  do  acelerado  crescimento  urbano  e  a  crescente  economia,  com 
destaque  para  o  estabelecimento  de  indústrias.  Esse  processo  de  transformações 
urbanas  não  deve  ser  entendido  apenas  como  algo  relacionado  ao  crescimento 
econômico de determinados grupos e indivíduos da cidade e região. É necessário levar 
em consideração os fatores históricos que estão ligados a esse contexto, como êxodo 
rural, entre outros.

CONCLUSÕES: A produção de cópias digitais do acervo do MIS e a sua disponibilização 
no site implica, além da preservação do acervo, na realização de consultas rápidas por 
parte de pesquisadores e da população em geral. Trata-se de uma importante ferramenta 
não somente para a pesquisa de questões relacionadas às transformações arquitetônicas 
da cidade de Cascavel, mas de outros aspectos da histórica local e regional, como por  
exemplo,  movimentos  sociais,  relações  políticas,  eventos  sociais  e  esportivos,  enfim, 
trata-se de uma atividade que contribui para despertar o interesse da comunidade local e 
regional  acerca  de  seu  passado  e  presente,  cuja  reflexão  é  imprescindível  para  a 
promoção de espaços de fomento ao conhecimento e à cidadania.
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RESUMO:

Este é uma parte do proposto pelo Projeto “Gasa - uma vida de muitas histórias: ex-

posição e visitação”, na linha “Patrimônio cultural, histórico e natural”, com caráter 

permanente, visando organizar exposições do patrimônio deixado por Heribert Hans-

Joachim Gasa. Gasa imigrou da Alemanha diretamente para Marechal Cândido Ron-

don, em 1961, se estabelecendo como primeiro ótico foi também fotógrafo, filmador, 

cientista autodidata principalmente em física. Após a sua morte (10/03/2003) deixou 

uma casa como patrimônio singular, centenas de fotografias, filmes e livros, material 

de ótica, suas pesquisas. Desde meados de 2003 uma pequena equipe de professo-

res da Unioeste/campus de Marechal Cândido Rondon, integrantes do Instituto Cul-

tural Casa Gasa e acadêmicos da instituição e externos, todos voluntários, passou a 

organizar o acervo dentro das normas arquivísticas. Objetivo: realizar, coordenar, di-
1 Parte dos trabalhos desenvolvidos no e pelo projeto “GASA – uma vida de muitas histórias: exposi -
ção e visitação.”
2 Respectivamente: Coordenadora do Projeto “GASA – uma vida de muitas histórias: exposição e visi-
tação”, Professora Doutora do Curso de Geografia/Unioeste (liafluck@yahoo.com.br); Colaborador no 
Projeto, Professor Doutor do Curso de História (valdirmacgregory@gmail.com); Colaboradora no Pro-
jeto, Doutor em História (teregregory@gmail.com); Acadêmica, Bolsista Voluntária e Colaboradora ex-
terna  (karyn.luiz@gmail.com);  Acadêmico,  Bolsista  Voluntário  e  Colaborador  externo  (luizmen-
go86@hotmail.com); Acadêmico, Bolsista Voluntário e Colaborador externo (........................); Acadê-
mica, Bolsista Voluntária e Colaboradora externa (.............................).
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vulgar e monitorar as atividades relacionadas às exposições e as visitações. Assim, 

se espera poder receber mais alunos e professores e pessoas da comunidade em 

geral, tornando conhecida Casa Gasa e integrando este patrimônio à história, a me-

mória, a geografia e ao turismo regional.

Palavras chaves: Patrimônio Memória – Geografia – Turismo  

Introdução 

Precedendo a elaboração deste projeto foi realizado, desde 2003, um diagnóstico do 

acervo material e imaterial do patrimônio Casa Gasa. É patrimônio particular disponi-

bilizado para visitação e à pesquisa local e regional. A importância do patrimônio dei-

xado por Gasa está relacionada aos aspectos históricos, geográficos, culturais e ci -

entificas. Os aspectos históricos condizem tanto às questões migratórias mais am-

plas quanto à ocupação local, bem como a aspectos relacionados ao desenvolvi -

mento de Marechal Cândido Rondon registrados em documentos, filmes (em 8 e 16 

mm), suas atividades e em centenas de fotografias. Geograficamente, o projeto se 

justifica pelo acervo bibliográfico e de mapas raros, das centenas de fotografias e fil-

magens retratando mudanças sócio-espaciais da cidade de Marechal Cândido Ron-

don e de seu entorno, como por exemplo, registros de Porto Mendes, Guaíra, Foz do 

Iguaçu e da própria cidade de Marechal Cândido Rondon.  Os objetos e o imóvel 

“Casa Gasa”, desde a década de 1960, fazem parte da história, da cultura e do pró-

prio folclore rondonense e que fazem parte, de alguma forma, do patrimônio histórico 

e cultural construído no Oeste do Paraná e da vida de muitas pessoas desta comuni-

dade. Reconhecendo o valor que o conjunto dos bens relacionados à  Casa Gasa 

possui propomos a sua organização em forma de exposições monitoradas abertas a 

visitação pública, tornando-a conhecida regionalmente. Já foram registradas mais de 

10 mil visitantes do município, da região, de outros estados e países. O acervo tam-

bém está servindo para pesquisas acadêmicas. 

O espaço físico da Casa Gasa tem servido para sediar reuniões, cursos, atividades 

de extensão e atividades culturais. Entre estas se destaca a “Semana do Livro”, pro-

movido pelo SESC local, na Casa Gasa em 2009, para o qual  afluíram mais de 

5.000 estudantes. 
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A Casa Gasa passou a integrar as programações e roteiros turísticos do Instituto de 

Turismo e Eventos Caminhos ao Lago de Itaipu. Via atividades de turismo a Casa 

Gasa tem chamando a atenção dos visitantes, dos alunos, da mídia local e regional 

e da comunidade em geral. Além da estrutura arquitetônica da Casa Gasa, os visi-

tantes também assistem vídeo-clips sobre a história regional (1950), sobre a Casa 

Gasa e sobre os caminhos do turismo.

Objetivos 

Em relação ao conjunto patrimonial da Casa Gasa os objetivos propostos no projeto 

foram: realizar exposições, de caráter permanente e temporário; coordenar as expo-

sições; divulgar as atividades; monitorar as atividades relacionadas às exposições.

Métodos

Para a realização das exposições é necessário que seja procedido da seguinte for-

ma: determinação das etapas de trabalho; instruções e reconhecimento do ambiente 

de trabalho; estudos sobre a pessoa e as atividades desenvolvidas por Gasa; distri-

buição das atividades e formação de equipes de trabalho. A coordenação das expo-

sições fica a cargo dos membros do Instituto Cultural Casa Gasa – Casa Gasa Os 

acadêmicos extensionistas são acompanhados e orientados pela proponente e cola-

boradores do projeto. A divulgação das atividades está ao encargo de toda a equipe 

de trabalho, por meio de formalização de convite as instituições de ensino, entrevis-

tas e ou matérias escritas para a imprensa local e regional. A monitoria e acompa-

nhamento dos visitantes, ao encargo dos estagiários e da equipe da Casa Gasa, re-

aliza acompanhamento, condução e orientação dos e aos visitantes, exposição do 

contexto histórico-geográfico em que Gasa construiu seu patrimônio em Marechal 

Cândido Rondon monitorar as atividades relacionadas às exposições.

Discussão e Resultados

A Casa Gasa é considerada um espaço arquitetônico único devido a sua mescla de 

materiais e de estilos de construção ímpar. Sua construção foi iniciada em 1965, no 

centro da cidade de Marechal Candido Rondon, de dentro para fora. A partir de en-
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tão duas paredes internas, em forma de arcos, ficaram expostas chamando a aten-

ção e intrigando os transeuntes já que na época as poucas construções em alvena-

ria seguiam o padrão de paredes retas e lisas e o uso do mesmo tipo de material. A 

casa de alvenaria com dois pisos de subsolos apresenta num destes arcos em estilo 

bizantino, arquitetura romana ou “aquedutos romanos” (na lateral do jardim interno e 

da piscina), estilo enxaimel; os materiais vão desde tijolos vazados e maciços, ges-

so, cimento, fios de cabelo, madeira, bambu, vitrais, etc, fazendo com que cada cô-

modo seja único em termos de cores, materiais usados e disposição dos mesmos; o 

telhado “meia água” conduz, através de calha, toda água da chuva para alimentar a 

piscina; as janelas voltadas para o jardim interno e ao lado da piscina proporcionam 

a iluminação natural bem como um micro clima diferenciado temperatura mais ame-

na e maior umidade do ar em relação ao ambiente externo; e todos os ambientes es-

tão interligados com mais de uma porta. 

Os ambientes detalhadamente caracterizados e quantificados possuem em alguns 

cômodos materiais e equipamentos, de Gasa, organizados e expostos.

De acordo com a Política Nacional de Extensão (1999), procura-se atender as dire-

trizes indicadas para a extensão universitária, ou seja, - impacto e transformação: 

considerando-se a relação criada entre a universidade e a comunidade que passa a 

identificar e valorizar espaços patrimoniais; - promover a interação dialógica entre as 

entidades envolvidas; - interdisciplinaridade; - indissociabilidade ensino – pesquisa – 

extensão em seu contexto geral. Por isso o projeto foi proposto como permanente na 

Linha Temática “Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro”.

A partir dos meios de divulgação grupos de alunos e outras pessoas realizaram visi-

tas agendadas ou não a Casa Gasa, num total aproximado de 3.000 pessoas, no pe-

ríodo de 2009 a 2010. Os visitantes vieram de vários municípios da Costa Oeste, de 

outros municípios, de outros estados, bem como de diversos países como Paraguai, 

Argentina, Alemanha, Estados Unidos. 

O patrimônio e a memória deixados por Gasa têm relação com a Geografia quando, 

por exemplo, se faz usos de suas fotografias para entender a cidade. Segundo Ber-

net (1997) e Cavalcanti (2001) há três dimensões para relacionar à cidade a educa-

ção – aprender na cidade; a cidade como conteúdo com suas instituições, recursos, 

relações e experiências – aprender da cidade; e a terceira, aprender a cidade. E é a 

escola que pode ajudar crianças e jovens a aprender a fazer a leitura de sua cidade, 

e isto é possível com trabalhos de campo pela cidade e visitas a Casa Gasa. Na 
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Casa Gasa se podem analisar as fotografias da cidade, desde a década de 1960, in-

dependente da dimensão que se queira dar (observar as 6 fotografias abaixo). 

   

  

Por meio das fotografias é possível entender e evolução e a expansão urbana de 

Marechal Cândido Rondon (Fotografias 5 e 6). 

As fotografias nos levam: a recordações e saudades; fazem-nos imaginar o que 
não  vivemos;  fazem-nos viajar,  [...],  nas  distancias  do pensamento;  trazem-nos 
questionamentos e interrogações instigando a quer conhecer o que está além da 
imagem registrada em fotografia (PFLUCK, 2010).

Portanto é preciso perceber, “saber ler”, os elementos culturais expressos nas ima-

gens materiais e imateriais considerando-se a expressão fotográfica, a construção e 

o conteúdo ali registrados. Desde a sua descoberta até os dias de hoje a fotografia  

vem acompanhando o mundo contemporâneo, registrando sua história numa lingua-

gem de imagens. Freire (1996, p. 30) ao visitar uma exposição de fotografias de ruas 

e de pessoas de uma comunidade escolar ouviu o seguinte comentário: “Há dez 

anos ensino nesta escola. Jamais conheci nada da redondeza além das ruas que lhe 

dão acesso. Agora [...] me convenço de quão precária deve ter sido a minha tarefa 

formadora [...].” E, completa: “Como ensinar, como formar sem estar aberto ao con-

texto geográfico, social, dos educandos?” Também Sarlo (2000, p. 179) chama aten-

ção a disseminação generalizada da idéia de presente, do agora, do instante, do 

momento afirmando que nos [...] movemos no tempo em saltos de zapping, sem que 

a memória (com sua lentidão e sua densidade) estabeleça as conexões entre o que 

aconteceu e o que está acontecendo.” 
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A análise das fotografias é apenas uma das formas de aprender Geografia e História  

pela  Casa Gasa.  Outra forma pode ser  pela análise  da mescla arquitetônica  da 

Casa, traços bizantinos, romanos, gregos, relacionando-a a diferentes períodos his-

tóricos. A Casa pode ser analisada, também, por sua auto-sustentabilidade, ou seja, 

apesar dos seus mais de 600 m2 possui iluminação natural suficiente durante o dia 

na parte superior da casa; casa construída em formato de “u”, na direção L-O permi-

te que os quartos recebam luz e calor solar; a água da chuva é aproveitada para 

abastecer a piscina (50.000 l); as janelas voltadas para a piscina permitem a entrada 

de ar mais ameno e úmido para dentro da casa, entre outros aspectos.  

Conclusões

O que foi realizado até o momento ainda é pouco em relação ao potencial que a 

Casa Gasa oferece. O número de visitantes vem crescendo, no entanto poderá ser 

maior. Apesar do esforço particular e do grupo, de forma voluntária, para tornar mais 

conhecido o espaço e integrar o patrimônio Casa Gasa à história, memória local e 

geografia regional faltam investimentos, mas isto se torna difícil por se tratar ainda 

de um patrimônio privado. Neste sentido, há que se desprender um esforço coletivo 

e público antes que mais um patrimônio se perca, patrimônio este extremamente pe-

culiar, rico e diferente de qualquer outro que se conheça.  
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CASA GASA: A CONSTRUÇÃO DE IMAGINÁRIOS
Valdir Gregory

Camila Calgarotto Soares 
Micheli Caroline Mayer

Cultura – Memória e Patrimônio
Pôster 

Palavras-Chave: Patrimônio; Imaginário; Casa Gasa 

Este projeto visa mostrar o imaginário construído em torno da Casa Gasa em 
Marechal  Cândido Rondon e  região.  Desta  forma,  busca-se registros  sobre 
imagens  a  respeito  do  imóvel  e  da  figura  do  proprietário,  fazendo  uso  de 
reportagens de televisão, revistas e jornais. A partir das questões levantadas 
com a análise  dessas reportagens discutir-se a  cerca  do que a mídia vem 
construindo  sobre  essa  misteriosa  e  singular  casa  e  sobre  Heribert  Hans 
Joachim Gasa. Ele se estabeleceu no município de Marechal Cândido Rondon, 
em 1961, quinze anos após ter lutado ao lado do exército de Hitler, na Segunda 
Guerra Mundial,  dando início ao projeto de construção do imóvel,  em 1965, 
atividade que levou cerca de vinte anos para ser concluída, vindo a ser uma 
das  primeiras  casas  de  alvenaria  de  Rondon,  tendo  como  diferencial  sua 
arquitetura, passagens secretas e possíveis túneis. Desde sua vinda para a 
cidade Gasa despertou curiosidades em torno de sua figura, gerando muitos 
“falatórios” como: o suposto túnel que faria ligação com o Hospital Filadélfia, 
pertencente  a outro  alemão e  amigo de Gasa o  senhor  Friedrich  Ruprecht 
Seyboth,  o  qual  também foi  responsável  pelo  estabelecimento  de Gasa no 
município. Sendo por estas e outras que a Casa Gasa faz parte do imaginário 
rondonense.  

E-mail: camilacalgarotto@bol.com.br
            mizinha_sh@hotmail.com 
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CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE ALUNOS 

BRASIGUAIOS DENTRO DO CONTEXTO ESCOLAR.
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Educação

   Modalidade de apresentação: comunicação oral

Resumo

O interesse por este trabalho surgiu por meio da participação do  Projeto de 
Intercâmbio  linguístico-cultural  entre  docentes  e  discentes  do  Brasil  e  do 
Paraguai,  cujo objetivo,  dentre outros,  consiste  em promover uma interação 
entre as línguas e culturas paraguaias e a Língua Portuguesa. O contato com 
moradores do Paraguai tem possibilitado a coleta de dados para esta pesquisa.
Para o desenvolvimento deste projeto, foi organizado um grupo interdisciplinar 
envolvendo professores, alunos da Rede Pública do Estado do Paraná e com 
os  alunos  do  curso  de  Letras  da  UNIOESTE,  campus  de  Cascavel.  Além 
desses participantes, estão envolvidos também professores e alunos da cidade 
de Assunção – Paraguai.
A realização deste projeto tem favorecido os dois países citados, já que por 
meio dele foi possível alcançar vários objetivos, tais como, 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; ainda a identificação dos elementos da cultura 
Guarani,  presentes  na  cultura  paraguaia,  bem  como  reflexões  sobre 
preconceitos e estimagtização. Neste sentido, constitui objetivo deste trabalho 
apontar algumas reflexões a respeito da maneira como ocorre a construção e 
reconstrução da identidade de alunos brasiguaios dentro do contexto escolar. 



Palavras-chave: estgmatização;re-construção de identidade; brasiguaio.



IMPRESSÕES SOBRE O XX ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
AGRÁRIA 

                                           Luciano Zanetti Pessôa Candiotto1

Lunéia Catiane de Souza2

                                           
                                           Marcos Aurélio Saquet3

                                           Maristela da Costa Leite4

Área Temática: Cultura

Modalidade de Apresentação: Comunicação Pôster

Este resumo tem como objetivo apresentar a estrutura e os resultados do XX 
Encontro  Nacional  de  Geografia  Agrária,  realizado  na  UNIOESTE 
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná),  campus de Francisco Beltrão, 
entre  os  dias  25  e  29  de  Outubro  de  2010.  O  XX  Encontro  Nacional  de 
Geografia Agrária foi organizado pelo GETERR (Grupo de Estudos Territoriais), 
juntamente  com  o  Colegiado  de  Geografia  da  UNIOESTE,  Campus  de 
Francisco  Beltrão,  e  objetivou  estabelecer  intercâmbios  de  cooperação 
acadêmica e científica entre pesquisadores vinculados a grupos de estudos 
congêneres  da  geografia  agrária  e  demais  interessados,  possibilitando  um 
espaço de socialização e debates  sobre  a questão agrária  brasileira  e sua 
análise  pela  Geografia,  considerando  diversos  métodos,  conceitos  e 
abordagens  que  utilizados.  Este  encontro  representou  a  celebração  da 
continuidade e amadurecimento de um processo de estudos e debates das 
temáticas  agrárias,  que  se  originou  nos  anos  de  1970,  congregando 
pesquisadores,  os  quais  buscavam,  a  partir  da  realização  de  um encontro 
temático, o fortalecimento da geografia agrária brasileira. O tema do evento 
“Territorialidades,  temporalidades  e  desenvolvimento  no  espaço  agrário 
brasileiro”  trouxe  uma  grande  diversidade  de  assuntos  por  pesquisadores, 
professores e estudantes de todas as regiões do Brasil contanto com mais de 
500 participantes e 332 trabalhos escritos. No total, foram realizadas 6 mesas-
redondas,  dois  trabalhos  de  campo,  exposição  de  vídeos,  homenagens, 
lançamento de mais de dez livros, atividades culturais, plenária final, além da 
conferência de abertura e de encerramento. As diversas atividades unidas à 

1 lucianocandiotto@yahoo.com.br
2 luneia-catiane@hotmail.com
3saquetmarcos@hotmail.com
4 costa-maristela@hotmail.com



organização  do  evento  fizeram  do  XX  ENGA  um  marco  para  a  geografia 
agrária brasileira, bem como para a UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. 
Os trabalhos foram publicados em CD-ROM, nos anais do evento. O GETERR 
também criou um site do XX ENGA (www.xxenga.tk). O XX Encontro Nacional 
de  Geografia  Agrária  atingiu  todos  os  objetivos  previstos  e  a  comissão 
organizadora foi muito elogiada na plenária final. O GETERR orgulha-se pela 
realização do evento, que obteve recursos do CNPq e da Fundação Araucária.

PALAVRAS-CHAVE: Geografia Agrária, Unioeste, XX ENGA.



MULHERES AGRICULTORAS DO SUDOESTE DO 
PARANÁ: ANÁLISE SOBRE SUA INCLUSÃO NO SINDICALISMO RURAL DA 

REGIÃO

Aline Motter Schmitz 
Roselí Alves dos Santos

ÁREA TEMÁTICA: Cultura

IDENTIFICAR A ÁREA DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral

RESUMO:  O  presente  texto  trás  algumas  abordagens  sobre  a  participação  das 
mulheres  agricultoras  na  Revolta  dos  Posseiros  em  1957,  na  qual  a  defesa  do 
estabelecimento ficava sob sua responsabilidade enquanto seus maridos fugiam das 
perseguições dos jagunços  que atormentavam a região,  uma história  de  bravura  e 
organização. Ao término da Revolta inicia-se o processo de regularização das terras, os 
homens  são  tidos  como  protagonistas  da  luta  e  tomam  a  frente  na  gestão  das 
propriedades. Resultados parciais da pesquisa A participação política das mulheres na  
constituição  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Francisco  Beltrão1 são 
abordados ao trazer a evolução na participação das mulheres em organizações, neste 
caso no Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR de Francisco Beltrão, seu primeiro 
espaço de lutas se dá através do Movimento Popular de Mulheres e posteriormente sua 
participação sindical, assumindo como lideranças e líderes do movimento.

PALAVRAS CHAVE:  Mulheres  agricultoras,  Sudoeste  do  Paraná,  Participação  das 
mulheres.

INTRODUÇÃO:

Este texto traz resultados parciais do Projeto de Pesquisa A participação política  

das  mulheres  na  constituição  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Francisco  

Beltrão  e alguns dos resultados do projeto  de  Pesquisa e Extensão  Registrando a 

1 Projeto  de  Pesquisa  financiado  pela  Fundação  Araucária  com  previsão  de  término  em  julho  de  2012,  com 
apresentação de resultados no texto monográfico em dezembro de 2011, como requisito para obtenção do título de 
bacharel em Geografia na Unioeste – campus de Francisco Beltrão. 



História  e  as  Experiências  Político  –  Organizativas  das  Mulheres  Agricultoras  do  

Sudoeste  do  Paraná2.  Na  primeira  parte  do  texto,  levantamos  alguns  aspectos  da 

participação  das  mulheres  na  Revolta  dos  Colonos  em  1957,  as  dificuldades 

encontradas por estas na época, enquanto os homens fugiam dos jagunços armados à 

defesa da propriedade ficava sob sua responsabilidade, além dos cuidados e afazeres 

desta.

O primeiro espaço organizado para a participação das mulheres em busca de 

direitos no Sudoeste do Paraná foi  Movimento Popular de Mulheres que inicia seus 

trabalhos em Capanema atingindo as mulheres de Francisco Beltrão, posteriormente a 

Comissão  de  Mulheres  no  Sindicato,  e  sua  participação  no  STR,  sendo  que  os 

resultados  da  pesquisa  são  parciais.  A  participação  das  mulheres  no  âmbito  do 

sindicato vem aumentando consideravelmente nas últimas décadas e é este aspecto 

que torna a pesquisa intrigante, pois contraditoriamente, apesar das dificuldades de 

inserção e participação das mulheres estas encontram espaços na entidade, inclusive 

sendo a maioria na sua direção nos últimos anos.

O resgate histórico realizado pelo grupo de pesquisa/ extensão Registrando a 

História e as Experiências Político – Organizativas do Sudoeste do Paraná pode ser 

encontrado no vídeo documentário: A história de Organização Política das Mulheres 

Agricultoras do Sudoeste do Paraná, na cartilha: Mulheres Agricultoras do Sudoeste do 

Paraná: Uma Luta em Construção, também na Narrativa, documento no qual constam 

diversos depoimentos, entrevistas com mulheres sujeitos da pesquisa. 

OBJETIVOS: O objetivo da pesquisa em andamento é analisar a participação política 

das mulheres agricultoras no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão.

MÉTODOS:  Levantamento  bibliográfico  sobre  a  temática,  levantamento  de  dados 

primários no STR de Francisco Beltrão, questionários a serem aplicados com homens e 

mulheres que atuam, ou atuavam no sindicato de Francisco Beltrão, acompanhamento 

das reuniões do Coletivo Regional de Mulheres, organizado no âmbito do Sudoeste do 

2 Projeto de Pesquisa e Extensão, financiado com recursos da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior  – FUNDO PARANÁ, inserido na modalidade “Diálogos Culturais”.  Realizado na Unioeste campus de 
Francisco Beltrão, no período de abril de 2009 a dezembro de 2010.



Paraná e  em Francisco Beltrão,  além da realização de uma atividade de extensão 

denominada Ciclo  de  Debates,  com palestras e debates  organizados no âmbito  da 

Unioeste com discussões sobre temáticas de gênero.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:

A Revolta dos Colonos, ocorrida em 1957 na região Sudoeste paranaense foi 

desencadeada pela disputa por terras na região, entre colonos que aí habitavam e as 

Companhias Colonizadoras, representadas pela força armada dos jagunços. A atuação 

das mulheres neste processo, o qual desencadeou a conquista do título das terras para 

os agricultores e agricultoras no Sudoeste do Paraná muitas vezes não é valorizada, as 

principais vítimas da violência e coação por parte dos jagunços eram elas, as quais com 

muita bravura defendiam suas propriedades e familiares.

É interessante notar que as mulheres foram as que mais sofreram as 
atrocidades,  pois os homens não tendo como pagar as terras fugiam 
para o mato e ficando as mulheres, protegendo a propriedade e seus 
filhos sendo elas o principal alvo dos bandidos, sofrendo com a violência 
em si e também vendo nos filhos. (NARRATIVA, 2010. p. 24)

As  mulheres  que  viveram  nesta  época  eram  alvos  de  perseguições,  a 

preocupação em perder suas terras estava presente em seu cotidiano. A violência não 

recaia somente sob os homens, assim como num depoimento que pode ser encontrado 

no vídeo documentário: A história de Organização Política das Mulheres Agricultoras do  

Sudoeste do Paraná, depoimento este de Paula Preilliper a qual relata, que após dois 

dias da morte de seu marido jagunços invadem seu estabelecimento três horas da 

madrugada e ela reage, assim como vemos na sua fala a seguir: ``(...) aí eles vieram 

pra me mata, mas eu enfrentei, aí quando eles estavam ali no portão eu larguei fogo, eu 

escutei  uns  gemidos,  aí  no  outro  dia  eles  falaram  que  dois  daqueles  jagunços 

morreram, pai e filho e um se salvo, mas eu dei uns tiros lá longe pra me defender  

(...)``, este depoimento ilustra a participação das mulheres no movimento de luta pela 

terra, as quais defendiam suas famílias e organizavam a unidade de produção.

Com a Revolta, em 1957, ocorre à expulsão das Companhias Colonizadoras da 

região e dos jagunços, retomam-se as rotinas vividas pelas famílias. A regularização 

das terras nos anos seguintes reafirma a conquista. As mulheres retomam suas vidas 

domésticas  e  a  propriedade  é  gestada  pelos  homens,  considerando  que  na  lógica 



capitalista a propriedade é de quem tem o título e este é inscrita, na maioria dos casos, 

no nome do marido. Com o título das terras em mãos, o acesso a financiamentos é 

liberado para os agricultores e aos poucos o pacote tecnológico é projetado diante 

destes.  Embora  a  Revolta  dos  Posseiros  não  realize  a  superação  da  sociedade 

patriarcal, construindo uma sociedade mais eqüitativa, ela demonstra a capacidade de 

mobilização  da  região,  Feres  (s/d)  afirma  que  esta  manifestação  tinha  apenas  um 

propósito, que era a legalização das terras, não tinha interesse no tocante as lutas de 

classes,  ao  possuir  o  título  das  terras,  os  agricultores  retomam  suas  atividades 

agrícolas no molde capitalista implantado pelo governo. 

A  participação  das  mulheres,  em  órgãos  que  representam  a  agricultura  é 

limitado, foi através do Movimento Popular de Mulheres - MPM do Sudoeste do Paraná 

que se abre a possibilidade de emancipação destas, o MPM a partir da fundação da 

ASSESSOAR – Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural fundada em 

1964, foi o primeiro espaço de organização das mulheres agricultoras, este movimento 

surgiu  no  município  de  Capanema  através  dos  trabalhos  da  leiga  belga  Paula 

Broerders, que prestava serviço a pastoral da Igreja católica, que na época incentivava 

uma melhor condição de vida as famílias e a luta por direitos, dentre eles, os direitos  

das mulheres, no relato da Paula esta afirma que inicialmente seu trabalho era feito na 

área de saúde, principalmente com pesagem das crianças, que eram subnutridas, com 

todo o trabalho desenvolvido não havia mais necessidade de melhoramento da saúde 

das crianças,  mas as mães não queriam deixar  de sair  de casa para participar  da 

formação , é aí que surge a idéia do MPM. O MPM ``tinha muito forte o propósito de 

formação,  se  reuniam,  estudavam e debatiam temáticas  com questões  especificas: 

mulher e Política; Mulher e Sindicato; Mulher e Bíblia; Direitos da Mulher; Saúde da  

Mulher; Formação religiosa``(...) (NARRATIVA, 2010. p. 28)  entre outras. Segundo a 

Narrativa (2010), o movimento trabalhou por aproximadamente 20 anos na região, com 

lutas que beneficiavam as mulheres e as famílias, até que ocorreu sua dissolução, não 

tinham  mais  recursos  para  continuar  os  trabalhos,  algumas  mulheres  passaram  a 

participar da Comissão Sindical no STR, outras desistiram da luta e assim finda um 

grande trabalho.



O STR de Francisco Beltrão foi fundado oficialmente em 1963, seguia o modelo 

assistencialista dos sindicatos da época, oferecia serviços como atendimento médico e 

dentário,  as  mulheres  não  participavam,  nem  eram  sócias,  os  homens  é  que 

representavam a família como associados, somente a partir da década de 1980 que se 

fortalece a participação das mulheres, inicia-se a luta pelo sindicalismo combativo. É 

em 1983 que se toma o primeiro sindicato da região em Capanema, mas com muitas 

dificuldades ``Muitas tinham que mentir para a mãe, ou marido, pois não aceitavam sua 

participação  no  sindicato.  Em maio  de  1983  comecei  a  participar  do  sindicato,  na 

oposição sindical: imagine uma mulher solteira, tesoureira de um sindicato, o auê que 

deu na cidade. Assumi a direção em janeiro de 1984``( NARRATIVA, 2010. p. 35). 

Na foto a seguir é possível perceber a exclusão da participação das mulheres. 

Nos encontros e reuniões cuidavam do almoço e da limpeza, mas não tinham vez nas 

discussões, tanto é que nem na foto saiam, espiavam da janela.

Fonte: Arquivos da ASSESOAR – Associação de Estudos, Orientação e Assistência 
Rural de Francisco Beltrão

A primeira  mulher  a  filiar-se  no  STR de  Francisco  Beltrão  era  viúva,  o  que 

demonstra a exclusão expressa pela organização sindical no que se referia ao direito 

de participação das mulheres. 

O sindicato deixando de ser assistencialista por volta de 1978, passa para a fase 

reivindicatória, abrindo as portas para que as mulheres participem, porém, de forma 

tímida,  já  que  as  mesmas  enfrentavam  e  enfrentam  dificuldades  para  adentrar  no 

mundo  público  e  deixar  a  vida  privada  da  propriedade.  A  partir  deste  momento  a 



participação das mulheres no âmbito do STR de Francisco Beltrão cresce ano a ano até 

a  atualidade,  mas  são  vários  os  tabus  que  as  mesmas  tiveram  que  quebrar  até  

realmente conquistar este espaço que atualmente estão inseridas.

Com vista à compreensão e superação deste debate desde 2009 a Unioeste, 

através de projetos de Pesquisa e Extensão vem contribuído para que as mulheres,  

especialmente  as  agricultoras  familiares,  debatem  sua  importância  e  estudem  as 

causas das dificuldades enfrentadas. Assim, a constituição de um Coletivo Regional de 

Mulheres tem ampliado a participação e o debate a cerca da equidade de gênero em 

diferentes espaços, tema que vem sendo amplamente discutido e implementado pelo 

STR de Francisco Beltrão que a mais de uma década tem na sua presidência uma 

mulher.

CONCLUSÕES:

Ainda hoje as mulheres agricultoras precisam combater alguns paradigmas que 

as impedem de estar inseridas no meio público, a manutenção dos serviços diários da 

propriedade geralmente é de sua função, bem como os serviços domésticos, deixar a 

propriedade  e participar de cursos de formação e de reuniões é facilitado para os 

homens, pois, quando estes se ausentam as mulheres dão conta dos serviços, já ao 

contrário, nem sempre é possível.

A  história  do  Sudoeste,  contada  sob  uma nova  perspectiva  fez  com que  se 

fomentasse/  reerguesse  uma  nova  tentativa  de  organização  política  por  parte  das 

mulheres agricultoras, o interesse da participação e a valorização as identifica através 

do Coletivo Regional  de Mulheres, no qual o STR é parceiro e grande contribuinte. 

Nossa análise está em fase inicial, portanto, prevê-se maiores resultados no decorrer 

da pesquisa.
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NEGRO MOCAMBO OU MOCAMBO NEGRO?

Milene Brandão Pereira1

Silmara de Oliveira Pereira2

Modalidade de Apresentação: Pôster

Área Temática: Cultura

Mocambo é a primeira tribo remanescente de quilombo situada em Porto da 
Folha, Sergipe, localizada as margens do Rio São Francisco, reconhecida em maio de 
1997.  No  processo  de  resgate  da  cultura  e  identificação  afrodescendente,  muitos 
questionamentos  são  levantados  pelos  próprios  integrantes  quilombolas, 
proporcionando embates entre indivíduos pertencentes ao mesmo grupo étnico sobre 
quem realmente é negro.

 Com as ações afirmativas realizadas pelo governo, muitas pessoas buscam 
suas raízes para usufruírem de ações que venham a beneficiá-las dentro de uma 
sociedade capitalista, cujo sistema excludente impossibilita a realização efetiva do ser 
de  forma  igualitária  para  todos.  O  sistema  de  autodeterminação  possibilita  este 
resgate, mas questionasse até que ponto as tribos estão preparadas para receber 
seus  “filhos  perdidos”.  Apesar  de  este  embate  estar  além  dos  limites  desta 
comunidade,  busca-se as possíveis  soluções que venham a favorecer a resolução 
destes conflitos. De acordo com Anthony Giddens, a raça pode ser entendida como 
um conjunto de relações sociais  que permitem situar  os indivíduos e os grupos e 
determinar vários atributos ou competências com base em aspectos biologicamente 
fundamentados.  Enquanto a idéia de raça implica,  erroneamente, a noção de algo 
definitivo e biológico, o conceito de “etnicidade” tem um significado puramente social.  
A etnicidade refere-se às práticas e às visões culturais de determinada comunidade de 
pessoas que as distinguem de outras.  

Pretende-se,  portanto  trazer  à  luz  experiências  humanas  concebidas  no 
Mocambo, para serem problematizadas e sirvam de referência para a discussão dos 

1 Milene Pereira, acadêmica do 4º ano de Ciências Sociais – UNIOESTE – Campus Toledo, fone: (45) 9979-2734 
e-mail: milene.brandao@bol.com.br.
2 Silmara de Oliveira Pereira, acadêmica do 1º ano de Ciências Sociais – UNIOESTE – Campus Toledo, fone: (45) 
9968-2477, e-mail: maramarlonoliveira@hotmail.com.



processos de desenvolvimento e de integração regional e para possível construção de 
identidades. 

Palavra-chave: Mocambo; Negro; Sergipe.



OS REFLEXOS DO PERÍODO DITATORIAL NA MPB 
 

Autor: Poliane Brunetto, 2º ano de História: Unioeste
Coordenadora – Profª. Dra. Geni Rosa Duarte: Unioeste

Área 02: Cultura.
Modalidade de apresentação – Painel.

Palavras-Chave: Música popular, participação política, cesura.

Resumo: 

O período ditatorial vigorou no Brasil de 1964 a 1985 e, dentre outras, 
apresentou  como  características  marcantes  a  forte  censura  imposta  as 
canções  que  traziam  em  suas  letras  manifestações  de  cunho  político, 
antagônicas aos interesses do governo vigente. 

Por  volta  de  1960,  a  música  popular  brasileira  vive  um processo  de 
renovação,  tanto  temática  quanto  rítmica  e  harmônica.  Com  o  advento  do 
regime ditatorial em 1964, esse movimento sofre um processo de politização, 
fazendo com que muitos artistas se valham de sua arte para expressar um 
posicionamento contrário ao governo instituído.

Vislumbrando  a  força  que  o  movimento  musical  estava  adquirindo, 
principalmente no meio universitário e na classe média alta, por intermédio da 
indústria fonográfica, o governo militar, visando abrandar o movimento, instituiu 
as  SCDPs  regionais,  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  e  proibição  da 
liberação de cancioneiros que apresentassem em suas letras, tema com teores 
subversivos nos jornais, revistas, rádios e televisão, em cada estado.

Mesmo a forte cesura que recaiu sobre a MPB, juntamente com o exilio 
de alguns compositores de renome como: Chico Buarque de Holanda, não foi 
suficiente para abrandar os ânimos dos músicos que continuaram a se valer da 
sua arte para se posicionar contra o regime estabelecido. 

O trabalho apresentado visa através da análise de bibliografias e demais 
fontes relacionadas ao período ditatorial, demostrar os aspectos sócio-políticos 
que influenciaram as diretrizes da música popular brasileira e que fizeram dela 
um palanque de oposição contra o regime.

Contato: 
Poliane Brunetto (46) 9123-1085 ou poli_03@hotmail.com

mailto:poli_03@hotmail.com


PROGRAMA DE ENSINO DE LITERATURA E CULTURA – PELCA

Gilmei Francisco Fleck; Bernardo Antonio Gasparotto 

Área Temática: Educação

Modalidade de apresentação: Comunicação oral.

Resumo: O ensino da Literatura e da Cultura foi, gradativamente, perdendo espaço 

no âmbito da Educação Fundamental e Média em nosso país nas últimas décadas. 

Tal fato veio a contribuir para a redução da formação de leitores e a implantação do 

hábito  da  leitura  já  nos  primeiros  anos  escolares,  acarretando  uma  série  de 

problemas no processo ensino-aprendizagem em todos os níveis. O Programa de 

Ensino de Literatura e Cultura – PELCA – objetiva promover a complementação e 

aprofundamento de estudos na área de Literatura e Cultura aos acadêmicos dos 

cursos de graduação da Unioeste e demais instituições de ensino superior, médio e 

fundamental, bem como oportunizar a formação continuada dos professores da rede 

municipal, estadual e particular de ensino de Cascavel e da região, dentro da área 

de atuação do programa, por meio de uma vasta gama de ações extensionistas 

(projetos, cursos, oficinas, eventos, etc), 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, gerando sujeitos capazes de ver o outro como semelhante.

Palavras-Chave: Literatura; Cultura; Interdisciplinaridade.

Introdução: 

O Programa de Ensino de Literatura e Cultura – PELCA – é uma iniciativa 

extensionista que busca congregar diversas ações da área de Literatura e Cultura 



em grande parte já praticadas pelos professores do Colegiado de Letras e várias 

outras ações que se propõe pelos diferentes projetos que dão sustentabilidade ao 

Programa  proposto.  Tais  iniciativas  se  projetam  no  intuito  de  oportunizar  aos 

acadêmicos do curso de Letras e outras licenciaturas possibilidades de aprofundar 

conhecimentos  na  área  da  Teoria  Literária  e  o  estudo  das  diversas  Culturas 

abrangidas  pelas  formações  em  língua  estrangeira  do  Curso  de  Letras  da 

Unioeste/Cascavel,  em  projetos  de  TCC,  em  projetos  de  iniciação  científica, 

programas  de  monitorias,  bem  como  oferecer  práticas  de  ações  extensionistas 

voltadas  à  formação  continuada  dos  professores  da  rede  municipal  e  estadual, 

pública e privada de nossa cidade e região.

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.

Objetivos: 

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  ao  longo  do  processo  de  qualificação  do 

profissional da área de Letras da Unioeste – no que tange aos estudos Literários e 

Culturais –, por meio de projetos, cursos e uma série de ações extensionistas pelas 

quais  o  conhecimento  desenvolvido  no  âmbito  acadêmico  possa  fluir  do  centro 

irradiador  –  a  universidade  –  para  a  comunidade  na  qual  está  esta  inserida, 

contribuindo-se,  assim, para a formação de profissionais mais instrumentalizados 

para a formação de leitores críticos e de cidadãos conscientes da essência híbrida e 

mestiça de sua cultura.



Métodos: 

O PELCA apóia-se em quatro grandes projetos permanentes, a saber:

- ESTUDOS DAS TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DE ANÁLISE LITERÁRIA.

- LITERATÓRIO: A LITERATURA EM PRÁTICA NAS ESCOLAS

- ABORDAGENS AO MULTICULTURALISMO NA AMÉRICA: UM UNIVERSO DE 

MESTIÇAGEM E HIBRIDIZAÇÃO.

-  LITERATURA,  HISTÓRIA,  MEMÓRIA E SOCIEDADE:  ESTUDOS DAS INTER-

RELAÇÕES E SUAS DINÂMICAS

São ações deste projeto:

1- Seminário Nacional de Literatura, História e Memória – Evento anual que já está 

em sua IX edição (2009) e que, a cada ano, dedica-se ao estudo e divulgação de 

uma temática específica;

2- Publicação dos Anais do Seminário Nacional de Literatura, História e Memória e 

do Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste – publicação anual que reúne as 

contribuições  de  diferentes  pesquisadores,  comunicadores  da  edição  anual  do 

evento.

3-  Organização  das  publicações  da  Revista  de  Literatura,  História  e  Memória  – 

publicação  anual  que  reúne  textos  em  torno  da  temática  discutida  no  evento, 

contando  com a  participação  de  especialistas  também de  outras  Instituições  de 

Ensino Superior do Brasil e de outros países.

Esse  conjunto  de  ações  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 contribui 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, espera-se 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. 

Espera-se,  com  a  realização  das  atividades  extensionistas  ancoradas  neste 

programa, 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.

Ocorre ainda o apoio às equipes de coordenação dos eventos, criando-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. 

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. O contexto significativo criado numa sala de aula na 

qual  rege  a  consciência  da  necessidade de  uma competência  intercultural  pode 

expandir-se à sociedade e aí produzir frutos que a tornem mais igualitária e justa. 

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: 

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.

Quando nos voltamos neste Programa às ações que busquem dar destaque a 

importância da competência intercultural  no processo de ensino/aprendizagem de 

uma língua estrangeira, isto se dá devido ao fato de que consideramos essencial  

que  o  aprendiz  de  uma  língua  estrangeira  tenha  uma  ampla  experiência  e 

conhecimentos  tanto  da estrutura  lingüística do idioma como também da cultura 

desenvolvida na sociedade que o utiliza, processo que acaba por torná-lo capaz de 

agir  dentro  desta  sociedade  e  com  os  sujeitos  que  nela  convivem  de  forma 

adequada,  sem causar grandes estranhamentos (BARALO, 1999).  Nesse sentido 

pode-se observar os posicionamentos de García Santa-Cecilia (1995), que afirma 

ser necessário abordar também a competência cultural como sendo um componente 

indissociável  deste processo. Assim, o professor,  ao ensinar a língua,  ensina ao 

mesmo tempo uma série  de  práticas  sociais  e  de  valores  culturais,  oferecendo, 

deste  modo,  ao  seu  aluno  um  “contexto  significativo”  para  a  prática  da  língua 

estrangeira, mesmo ele não tendo esta intenção ou não possuindo conhecimento 

total do fato, principalmente quando está trabalhando com a literatura do país do 

idioma  em  estudo.  Austin  Millán  (2001),  afirma  que  o  processo  de 

ensino/aprendizagem de L. E. com o objetivo de unir a competência comunicativa e 

a cultural poderia ser chamada de uma aprendizagem de cultura contextualizada. 

Neste sentido ainda merece ser observada a abordagem realizada por Meyer (1991, 

apud OLIVERAS, 2000, p. 38) que registra que a competência intercultural, como 

parte de uma ampla competência do falante de uma língua estrangeira, identifica a 

habilidade de uma pessoa de atuar de forma adequada e flexível ao confrontar-se 

com ações, atitudes e expectativas de pessoas de outras culturas. A competência 

intercultural inclui 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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A ATUAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-EGRESSO DA COMARCA DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Marilete Lucia Noll1

Dulciléia Maria da Silva2

Silvia de Freitas Mendes3

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça

Palavras-chave: Egresso – Pena Alternativa – Reinserção Social

Resumo:  O  Programa  Pró-Egresso  atua  junto  a  egressos  e  beneficiários  da 
Comarca de Francisco Beltrão/PR e região, oferecendo apoio e acompanhamento 
às pessoas que sofrem sanção penal e cumprem pena em liberdade.  Oferecemos 
amparo  jurídico,  social,  psicológico  e  pedagógico,  de  modo  a  possibilitar  ao 
egresso e/ou beneficiário atendido melhores condições para o cumprimento da 
pena  imposta  judicialmente,  bem  como,  melhor  reabilitação  e  reintegração  à 
sociedade.  O atendimento engloba questões pessoais,  familiares,  profissionais, 
sociais, e jurídicas, dependendo das necessidades de cada um. O objetivo, além 
do acompanhamento e fiscalização das penas impostas judicialmente, é auxiliar 
na  reintegração  social  e  na  reabilitação  do  egresso  ou  beneficiário,  buscando 
propiciar um processo reflexivo sobre sua realidade, fazendo-o notar-se enquanto 
cidadão pertencente a uma sociedade, com valores, direitos e deveres. A cada 
mês contamos com entrada e saída de egressos e/ou beneficiários conforme a 
concessão ou término do benefício, sendo que, no ano de 2010, obtivemos um 
total  de  173  entradas  e  169  saídas.  No  ano  de  2010  foram realizados  2.759 
atendimentos, sendo 349 na área psicológica, 456 na área jurídica e 1.954 na área 
social  (e  pedagógica). Oportunizamos,  também,  integração  da  comunidade 
universitária através do desenvolvimento do trabalho por equipe multidisciplinar, 
possibilitando experiência profissional aos acadêmicos e colaboradores, ou seja, 
interação teoria/prática.

Forma de Contato: (046) 3520-4870 – proegressofb@yahoo.com.br

1 Coordenadora do Programa Pró-Egresso de Francisco Beltrão – Servidora Técnica da Unioeste-FBE.
2 Supervisora do Programa Pró-Egresso de Francisco Beltrão – Servidora Técnica da Unioeste-FBE.
3 Supervisora Jurídica do Programa Pró-Egresso de Francisco Beltrão – Docente da Unioeste-FBE.
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A EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE.

Gabriel Henrique Arnhold Centenaro
Profa. Msc. Carla Liliane Waldow Esquivel

Área Temática: Direitos Humanos e Justiça
Modalidade: Pôster

Palavras chaves: privacidade, intimidade, constituição.

Resumo: Em um Estado livre, democrático e de direito, a preservação da vida 
privada  dos  seus  cidadãos  tem  de  ser  um  pilar  fundamental.  Proteger  e 
salvaguardar a privacidade das relações, bem como a intimidade dos lares tem 
de ser levado a cabo em toda sua plenitude. Nesse esteio, e se levando em 
consideração que o país saiu de um período ditatorial há apenas 22 anos, bem 
como,  ademais,  a  pouca  idade  de  nossa  constituição,  se  faz  necessário 
fortalecer as bases dessa garantia constitucional, a fim de que seja exercido 
plenamente.  Assim,  por  meio  de  pesquisa  de  metodologia  indutiva,  com 
procedimento  monográfico  e  técnica  de  pesquisa  bibliográfica,  objetivou-se 
inicialmente, diferenciar privacidade de intimidade, pois apesar de correlatas, 
possuem  características  e  conceituações  próprias.  Traçar  a  evolução 
constitucional,  especificamente  das  constituições  de  1934  até  a  atual  carta 
magna  brasileira,  analisando  a  tutela  que  era  conferida  à  privacidade  e 
intimidade,  também  foi  objeto  do  presente  trabalho.  Por  fim  buscou-se 
aprofundar a pesquisa no tocante a tutela constitucional de 1988, visualizando 
os  ditames  protecionistas  encravados  na  lei  fundamental  brasileira  que 
asseguram a todo cidadão brasileiro,  ou estrangeiro,  ter  sua vida privada e 
íntima resguardada. A importância do tema estudado é visível na sociedade 
brasileira atual, pois cada vez mais vemos abusos à esse direito tão necessário 
e que devem ser coibidos fortemente pela mão do estado.   

Formas de Contato: 
Gabriel Centenaro: e-mail: centenarogabriel@gmail.com; fone: 45-9103-2286.
Carla Esquivel: e-mail carlawaldow@hotmail.com 
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A INVIOLABILIDADE DO E-MAIL: ACESSO PELO EMPREGADOR

AUTORA: ELAINE PATRICIA TAVARES

COLABORADORA RESPONSÁVEL: DANIELE COMIN MARTINS

Área temática: Área 03 – Direitos Humanos e Justiça

Modalidade de apresentação: comunicação oral

RESUMO:  Este  trabalho  pretende  tecer  considerações  sobre  a  correspondência 
eletrônica, mais conhecida pelo termo “e-mail”. Inicialmente se busca entender se 
esse meio  de  comunicação  é  ou  não  inviolável  por  força  da Carta  Magna,  não 
esgotando  sobre  tema.  Bem  como,  tenciona  a  pesquisa  em  trazer  quais  as 
implicações no âmbito trabalhista, quanto ao seu acesso pelo empregador, o qual 
detém a propriedade e o  poder de controle empresarial.  Para tanto, utilizou-se o 
método  indutivo  e  dedutivo,  trazendo-se  dados  coletados  de  pesquisas  em 
doutrinas, revistas, jurisprudências e na lei. Como resultado, verificou-se que não há 
um entendimento uniforme entre a doutrina e os tribunais pátrios, uma vez que a 
jurisprudência limita proteção constitucional da inviolabilidade das correspondências 
eletrônicas,  enquanto  que a  doutrina  entende ser  inconstitucional  o  acesso pelo 
empregador, por violar a vida íntima do trabalhador. Assim, ante essa discordância 
jurídica,  resta  razoável  a  conduta  do  empregador  em evitar  o  acesso,  podendo 
conhecer somente em casos de ato ilícito do empregado, ou em hipótese de justa 
causa.

Palavras-chave: dados; e-mail; inviolabilidade.

Introdução - A INFORMÁTICA COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso 

XII, rege sobre a inviolabilidade e sigilo das comunicações pessoais, disciplinando 



que a correspondência, as comunicações telegráficas, de dados e as comunicações 

telefônicas, estão nesse manto de proteção.

Entretanto, de acordo com MORAIS, (2010, pg. 59), é possível que existam 

outras formas de armazenamento e transmissão de informações, sendo que, quanto 

a  essas  novas  modalidades,  faz-se  mister  também  lhes  estender  a  garantia 

constitucional em questão. Para o autor, o preceito do sigilo de dados engloba o uso 

de informações provenientes da informática.

Por outro lado, o autor ARAÚJO (2010, pg. 180) convalida as considerações 

de MORAIS, ao ressaltar que inclusive a informática apresenta-se como um meio 

para se exaurir a comunicação de dados.

Assim  sendo,  as  informações  derivadas  da  informática,  consistem  no 

desdobramento da comunicação de dados, em virtude de ser uma nova modalidade 

de  armazenamento  e  de  transmissão  de  dados,  e  por  “coadunar-se  com  as 

garantias de intimidade, honra e dignidade humanas1”.

ACESSO DO E-MAIL PELO EMPREGADOR

FERREIRA, a fim de esclarecer sobre as condutas jurídicas passíveis de 

serem  operadas  pela  internet,  traz  várias  categorias  de  serviços2 prestados  na 

internet, dentre os quais a autora aponta como um dos serviços básicos o correio 

eletrônico.  Não obstante,  de acordo com SETZER (1997,  p.  15),  o  serviço mais 

usado pelos usuários da internet é o correio eletrônico.

Assim, o correio eletrônico é a ocupação mais realizada pelos usuários da 

internet,  ferramenta  pela  qual,  nas  palavras  de  SETZER,  podem-se  enviar 

mensagens  para  qualquer  usuário  que  possuir  uma conta  em uma máquina  na 

internet3.

1 MORAIS, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2010. p. 59.
2 FERREIRA, Érica Lourenço de Lima. Criminalidade Econômica Empresarial e Cibernética: o empresário como 
delinqüente econômico e os crimes cometidos através da internet. Florianópolis: Editora Momento, 2004. p. 41.
3  SETZER, Valdemar W. Introdução à Rede Internet e Seu Uso/ Valdemar W. Setzer e Fábio Kon. São Paulo: 
Editora Edgard Bücher Ltda, 1997. p. 15.



INELLAS (2009, p. 85) esclarece que por meio da internet é possível enviar 

e receber correspondências através de um correio eletrônico, este conhecido pela 

palavra  inglesa  e-mail.  Nesse passo,  o  autor  explica  que  e-mail é  a  mensagem 

enviada por um usuário de computador, à caixa postal eletrônica de outro usuário.

Por outro lado, esclarece ARAÚJO (2010, p. 182/183) que se estende ao 

remetente a propriedade da correspondência epistolar, até o instante em que ela 

alcançar  às  mãos  do  destinatário,  de  modo  que  o  destinatário  só  se  torna 

proprietário da correspondência, no momento em que vier a receber.

Desse  modo,  preceitua  ARAÚJO  (2010,  p.  182)  que  a  publicização  do 

conteúdo  da  correspondência  depende  somente  da  vontade  do  remetente  e  o 

destinatário, de tal maneira que aquele que detiver, licitamente, pode utilizá-la como 

prova judicial.

Dada essas diretrizes, calha neste momento adentrar na órbita trabalhista, 

trazendo em questão o fato do empregador, sem a referida vontade dos envolvidos, 

estar legitimado, ou não, ao acesso às correspondências eletrônicas do empregado, 

tanto pessoal quanto profissional.

A  respeito  do  monitoramento  do  correio  eletrônico  feito  pelas  empresas, 

existe  um  conflito  em  torno  do  poder  de  controle  empresarial  e  seu  direito  de 

propriedade, em detrimento ao direito à privacidade, à intimidade do trabalhador e, 

no  caso,  ao  sigilo  de  correspondência,  constitucionalmente  garantidos4 (art.  5º, 

incisos X e XII da Carta de 1988).

LOBATO DE PAIVA (2002, p. 57) observa a respeito da inexistência legal 

sobre o controle da correspondência eletrônica pelas empresas, e que, a respeito 

disso,  haveria  apenas  algumas  decisões  em  alguns  Tribunais  do  Trabalho 

abordando o assunto.

4  LIMA FILHO, Francisco das C. Os Direitos Fundamentais e a boa-fé como limites dos poderes empresariais.  
In: BARUFFI, Helder (org.). Direitos Fundamentais Sociais: estudos em homenagem aos 60 anos da declaração  
universal dos direitos humanos e aos 20 da Constituição Federal. Dourados, MS: UFGD, 2009. p. 81.



Nesse sentido,  aponta  LIMA FILHO (p.  70,  82)  que não há previsão na 

esfera  da  legislação  trabalhista  e  que  o  exercício  do  direito  fundamental  à 

privacidade,  é  obstado  pelo  empregador  quando  este  monitora  o  e-mail do 

empregado.

Assim,  segundo  o  professor,  essa privacidade  é  consagrada apenas  em 

nível  constitucional,  portanto,  o empregado estaria  legitimado a opor-se contra o 

empregador,  merecendo o trabalhador o devido respeito,  “independentemente do 

seu titular se encontrar dentro do estabelecimento empresarial5”.

Mesmo porque,  o  contrato de trabalho não serve  como título  legitimador 

para se violar direitos da personalidade, cujo exercício pressupõe liberdades civis,  

pondera MOTEIRO BARROS (1997, p. 32-33).

Portanto, ainda que haja previsão no contrato, ou haja regulamento interno 

da  empresa,  o  monitoramento  generalizado  de  todas  as  correspondências  dos 

empregados, afronta a garantia do sigilo das comunicações, garantia constitucional 

esta  que  não  estabeleceu  qualquer  distinção  entre  comunicação  profissional  e 

comunicação pessoal6.

Por fim, assevera LIMA FILHO (2009, p. 79) de que não está autorizado o 

empregador  a  se  intrometer  na  vida  íntima  do  trabalhador,  ao  ter  acesso  ao 

conteúdo do  e-mail, tanto pessoal, como o profissional, mesmo que o computador 

seja de propriedade da empresa, usado como ferramenta de trabalho, e que o  e-

mail sirva ou não como meio de comunicação e ferramenta do trabalho.

Em  outro  aspecto,  a  jurisprudência  pátria  não  possui  esse  mesmo 

entendimento, posicionando-se o Superior Tribunal do Trabalho sobre a relativização 

da garantia constitucional em questão, no Recurso de Revista7 julgado em 18 de 

fevereiro de 2009, confira:

5 Idem. p. 70.
6 LIMA FILHO, Francisco das C. Os Direitos Fundamentais e a boa-fé como limites dos poderes empresariais. In: 
BARUFFI, Helder (org.).  Direitos Fundamentais Sociais: estudos em homenagem aos 60 anos da declaração  
universal dos direitos humanos e aos 20 da Constituição Federal. Dourados, MS: UFGD, 2009. p. 82.
7 Recurso de Revista TST-RR-9.961/2004-015-09-00.1



“A)  RECURSO  DE  REVISTA  OBREIRO:  I)  DANO  MORAL  –  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO – ACESSO DO EMPREGADOR A CORREIO ELETRÔNICO 
CORPORATIVO – LIMITE DA GARANTIA DO ART. 5º, XII, DA CF. Recurso de 
revista obreiro conhecido em parte e desprovido”

No mesmo estilo, situa a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho do 

Paraná, no julgado de 19 de junto de 2007, a qual ressalta sobre a não divulgação 

de eventual conteúdo de ordem particular existente na correspondência eletrônica 

profissional, veja: 

“EMENTA:  DANO  MORAL-CORRESPONDÊNCIA  ELETRÔNICA-DIVULGAÇÃO 
DE CONTEÚDO DE CUNHO PARTICULAR-Não obstante aponte a jurisprudência 
atual para a legalidade do acesso à correspondência eletrônica oriunda de sistema 
destinado à comunicação profissional, mormente quando o trabalhador utiliza-se 
da ferramenta eletrônica de trabalho para fins estranhos à prestação laboral,  a 
divulgação  do  conteúdo,  de  cunho  particular,  que  exponha  o  trabalhador  a 
situações vexatórias por evidenciar fatos de sua vida privada, encontra óbice no 
que preceitua o artigo 5º, X, da Carta Magna.
(...)” 8.

Ao analisar os julgados, em combinação como o ponto de vista dos autores 

trazidos no trabalho, pode-se concluir que há divergência entre a jurisprudência e a 

doutrina  brasileira,  as  quais  possuem  posições  contrárias  quanto  ao  tema  em 

debate.

Nesse  embate,  a  jurisprudência  reconhece  ser  legítima  a  atitude  do 

empregador,  de  acessar  irrestritamente  a  correspondência  profissional  do 

empregado.

Em  contrapartida,  a  maioria  dos  doutrinadores  abordados,  defende  a 

inviolabilidade do conteúdo do  e-mail pessoal, inclusive o profissional, haja vista a 

proteção constitucional do sigilo das comunicações, indistintamente, de modo que o 

conteúdo do e-mail pode ser violado mediante ordem judicial.

Assim sendo, ante a divergência jurisprudencial e doutrinária, resta razoável 

afirmar que o acesso ao conteúdo da correspondência, deve ser irrestrito apenas ao 

remetente e ao destinatário,  devendo o empregador evitar  o  acesso,  podendo o 

empregador conhecer somente em última hipótese, ou seja, quando houver fortes 

8 TRT-PR-09575-2003-006-09-00-8-ACO-15478-2007 - 2A. TURMA-Relator: ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO



indícios  de  um  possível  ato  ilícito  do  empregado9,  ou  que  enseje  uma  das 

modalidades de justa causa prevista Consolidação das Leis do Trabalho.
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A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES HEDIONDOS
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Resumo:

O estudo da evolução da progressão de regime de cumprimento de 
pena  nos  crimes  hediondos  é  um importante  meio  para  se  analisar  a 
efetividade que as normas e princípios constitucionais vêm ganhando no 
ordenamento jurídico brasileiro. 

As constantes modificações legislativas demonstram um cenário de 
justiças e injustiças praticadas pela justiça criminal brasileira ao longo de 
mais de 20 anos, após a vigência da Lei n. 8.072/90, a qual disciplinou os 
crimes hediondos e seus equiparados.

A  lei  dos  crimes  hediondos  surgiu  em  um  contexto  de 
intranquilidade social, caracterizado por uma crescente onda de violência 
que se arrastava por todas as classes sociais da época. Sua edição foi uma 
resposta jurídico-política das instituições sociais na tentativa de conter a 
crescente criminalidade e o anseio social por uma justiça mais eficaz.  

Contudo, além de não produzir o efeito desejado, a lei afastou-se 
de  princípios  elencados  na  Constituição  Federal  e  das  finalidades  do 
Direito  Penal  brasileiro.  Somente  após  20  anos,  em  meio  a  inúmeras 
discussões e reformas legislativas, a discussão parece caminhar para o 
fim, deixando um rastro de injustiças aos apenados na vigência da lei, os 
quais  foram tratados de forma desigual  em razão dessas modificações 
legislativas. 

Através  do  presente  trabalho,  por  meio  de  uma  pesquisa 
bibliográfica,  jurisprudencial  e  pelo  método  indutivo,  buscou-se 
demonstrar a necessidade de observância da Constituição Federal antes 



da  edição  de  qualquer  lei,  de  modo  a  proporcionar  maior  segurança 
jurídica a todos os cidadãos e evitar posteriores injustiças geradas pelo 
incorreto funcionamento do poder punitivo estatal. 

Contato - cel.: (45) 8425 6928; MSN: ziliow@hotmail.com 
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ALTERNATIVAS DO DIREITO COMPARADO PARA O 
SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR
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Área 03: Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade de apresentação – Painel.

Palavras-Chave: Consumidor, Superendividamento, Direito Comparado.

Resumo: 

O  crédito  é  um  caractere  da  economia  que  surge  em  função  da  boa-fé 
existente  nas  relações  de  comércio  e  que  visa  atender  a  dinamicidade  do 
mercado de consumo proporcionando àquele  que não possui  condições de 
adquirir imediatamente um bem ou usufruir um serviço, a possibilidade de fazê-
lo mediante o adimplemento futuro de uma contraprestação, sendo que, por 
muitas vezes, é apenas mediante sua utilização que o homem consegue elevar 
de seu padrão de vida.

Enquanto é utilizado com comedimento, o crédito possibilita ao indivíduo uma 
maior acessibilidade a determinados bens de vida que de outro modo seriam 
intangíveis em função de seus altos custos. Todavia, da utilização imponderada 
deste recurso surge seu resultado patológico: o endividamento, que levado a 
níveis mais drásticos caracteriza o chamado superendividamento, situação em 
que o capital ativo circulante de um indivíduo já não é suficiente para saldar 
seus débitos.

Em alguns países, como a França, o consumidor inserido neste status já vem 
recebendo auxílio jurisdicional desde 1979, ano em que foi criada a Lei nº 89-
1010 (Lei Neiertz), por intermédio da qual foi instituída a “réglement amiable”.

Por  intermédio  deste  procedimento  o  devedor  apresenta  seu  requerimento 
perante a “Commission de surendettement dês particuliers” e, após verificado o 
preenchimento dos requisitos, todos os seus credores são convocados para 
uma reunião na qual a Comissão passará a tentar conciliar as partes e propor 
um plano alternativo para a quitação das dívidas que poderá conter,  dentre 
outras medidas: a redução ou supressão dos juros, a criação, a substituição, ou 
o reforço de garantias, etc. 



O  presente  estudo,  por  meio  de  uma  análise  qualitativa,  bibliográfica  e 
documental, visa abordar a carência de legislação sobre o tema que levou as 
magistradas Clarissa C. de Lima e Káren R. D. Bertoncello ao desenvolver o 
projeto  “Conciliar  é  Legal”  que,  amparado  na  legislação  francesa,  tem por 
finalidade  reunir  a  totalidade  dos  credores  do  insolvente  e  conduzir  uma 
renegociação amigável dos débitos do consumidor.

Contato: 
Fone: (45)3254-9837; Cel.: (45)9912-8694; E-mail:  mv.carrasco@hotmail.com
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ATENDIMENTO AO APENADO E AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL NO 
PRÓ-EGRESSO DE TOLEDO - PR

AUTORES: Maria Isabel Formoso Cardoso e Silva Batista1, Ronaldo Adriano Alves 
dos Santos2, Emerson Cristofoli3, Januir Vieira Filho4, Leidiane Penso5, Felipe Heck 
Soares6, Franciele de Souza7, Jessica Renata de Souza8, Mabile Caetano Cazela9, 
Mayara Allyne Breda10.

ÁREA TEMÁTICA: Área 3: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral 

RESUMO:  Neste  trabalho  discute-se  a  implantação  de  uma  nova  proposta  de 

atendimento aos apenados e aos egressos vinculados ao Programa Pró-Egresso de 

Toledo. As discussões acerca dessa nova proposta partiram da reflexão sobre as 

demandas  do  público  atendido  pelo  Programa,  voltando-se  à  necessidade  uma 

modificação da própria concepção de atendimento existente; tal modificação pode 

ser materializada pela ampliação da equipe de técnicos e estagiários e do espaço 

físico do Programa. O objetivo principal dessa nova proposta é a humanização do 

1 Docente do CCHS-UNIOESTE/Toledo; psicóloga e supervisora no Programa Pró-Egresso 
de Toledo.
2 Graduando de Psicologia da PUC-PR/Toledo; estagiário de Psicologia no Programa Pró-
Egresso de Toledo.
3 Sociólogo e coordenador do Programa Pró-Egresso de Toledo.
4 Psicólogo da UNIOESTE/Toledo e supervisor no Programa Pró-Egresso de Toledo.
5 Assistente Social do Conselho da Comunidade.
6 Graduando de Direito da UNIPAR/Toledo; estagiário de Direito no Programa Pró-Egresso 
de Toledo.
7 Graduanda de Serv. Social da UNIOESTE/Toledo; estagiária de Serv. Social no Programa 
Pró-Egresso de Toledo.
8 Graduanda de Serv. Social da UNIOESTE/Toledo; estagiária de Serv. Social no Programa 
Pró-Egresso de Toledo.
9 Graduanda de Serv. Social da UNIOESTE/Toledo; estagiária de Serv. Social no Programa 
Pró-Egresso de Toledo.
10 Graduanda de Direito da UNIOESTE/M.C. Rondon; estagiária de Direito no Programa Pró-
Egresso de Toledo.



atendimento  aos egressos e  apenados,  acompanhando de forma mais  precisa  e 

profunda tanto o cumprimento das medidas judiciais,  como o cotidiano familiar  e 

ocupacional desse público. Essa proposta de atendimento é executada em quatro 

etapas que se articulam: recepção dos egressos e apenados no momento de sua 

entrada  no  Programa;  entrevista  inicial,  de  caráter  psicossocial  e  jurídico; 

acompanhamento permanente do público atendido; desligamento do Programa. Os 

resultados  iniciais  da  implementação  dessa  nova  proposta  de  atendimento  têm 

apontado para a concretização dos objetivos propostos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Pró-Egresso;  Atendimento  ao  Egresso  e  Apenado; 

Acolhimento.

INTRODUÇÃO

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. Como 

forma  de  trabalho  e  também  como  meio  de  superação  desses  desafios  o  Pró-

Egresso  de  Toledo  está  em  processo  de  implantação  de  um  novo  modelo  de 

atendimento  aos  Egressos,  essa  nova  estratégia  de  trabalho  tem  por  objetivo 

humanizar o atendimento.



Falamos  de  humanização  por  compreendermos  que  muitas  vezes  os 

processos  burocráticos  acabam  absorvendo  o  fator  humano  da  relação  entre  a 

equipe técnica e o público atendido. Dessa forma, quando falamos em humanizar 

dizemos que nosso objetivo é resgatar  e  priorizar  o  fator  humano, e  dar  voz ao 

egresso e apenado,  fornecendo-lhe um espaço de escuta  e continência às  suas 

demandas.

A  diretriz  e,  concomitantemente,  a  ferramenta  desse  novo  modelo  de 

atendimento é a prática do acolhimento, entendendo esse como uma estratégia de 

trabalho que articula em si três dimensões: 

• postura profissional, caracterizada pela atitude  “[...], de receber, escutar e tratar 

humanizadamente os usuários e suas demandas [e de incorporar] a escuta e a 

conversa […]” (SILVA JÚNIOR & MASCARENHAS, 2005 apud AZAMBUJA, 2007, 

p. 121) como

• técnica, concebendo o acolhimento como uma importante ferramenta de trabalho 

que “[...] instrumentaliza a geração de procedimentos e ações organizadas [que] 

facilitam o atendimento na escuta,  na análise,  na discriminação do risco e na 

oferta  acordada  de  soluções  ou  alternativas  aos  problemas  demandados 

[...]”(SILVA JÚNIOR & MASCARENHAS, 2005 apud AZAMBUJA, 2007, p. 121)

• e a  partir  disso,  rearticular  o(s)  serviço(s)  e  a  rede social  de  atendimento  ao 

sujeito.

OBJETIVOS:

Tendo isso em mente, o novo modelo de atendimento ao apenado e egresso 

do sistema prisional no Pró-Egresso da Comarca de Toledo objetiva: humanizar o 

atendimento  ao  egresso  e  apenado  do  sistema  prisional;  aprimorar  o 

acompanhamento do cumprimento das medidas judiciais dos apenados e egressos; 

aprofundar o conhecimento sobre a realidade cotidiana dos apenados e egressos; 

avaliar continuamente as ações do Programa e os reflexos das medidas judiciais 

impostas,  no  cotidiano  dos  apenados  e  egressos  e  conhecer  o  modo  como  se 

estabelecem as relações entre os apenados/egressos e as entidades cadastradas no 

Programa que recebem este público como prestadores de serviço.

MÉTODO



A nova dinâmica de atendimento do Programa Pró-Egresso de Toledo se 

fundamenta na concepção de acolhimento e se constitui em quatro etapas que se 

articulam: Recepção, Entrevista Inicial, Acompanhamento e Desligamento.

1. Recepção  :  Ocorre  no  momento  em que os  apenados (sentenciados e  público 

advindo  do  Juizado  Especial  Criminal)  e  os  egressos  do  sistema  prisional  em 

situação  liberdade  condicional  ou  progressão  de  regime  apresentam-se  ao 

Programa. Esta etapa é executada por um estagiário e tem por objetivo fornecer  

informações gerais sobre o Programa aos indivíduos atendidos, bem como coletar 

dados gerais de identificação e informações iniciais sobre o delito praticado e, ainda, 

agendar a data de entrevista do egresso ou apenado.

2. Entrevista  Inicial  :  Comporta  as  dimensões  social,  psicológica  e  jurídica  e  é 

realizada por dois técnicos e acompanhada por um dos estagiários do Programa, 

com  a  finalidade  de  se  coletar  dados  mais  detalhados  sobre  os  sujeitos 

entrevistados,  tanto  no  que  tange  aos  processos  de  vida  que  o  levaram  ao 

cometimento  do  delito  ou  à  reincidência  criminal,  como  no  que  se  refere  à  sua 

situação  atual  de  vida  (trabalho,  condições  de  saúde  e  de  moradia,  relações 

familiares, situação jurídica, escolaridade e qualificação profissional, necessidades, 

habilidades e condições de prestação de serviços à comunidade).  A partir  desse 

conhecimento  das  condições  de  vida  dos  sujeitos  propiciado  pela  entrevista, 

realizam-se  as  orientações  e  os  encaminhamentos  necessários  a  cada  caso 

(encaminhamentos aos serviços de saúde ou de saúde mental; aos grupos de auto-

ajuda,  como  Alcoólicos  Anônimos  ou  Narcóticos  Anônimos;  à  obtenção  de 

documentos; à participação em Programas sociais e/ou à obtenção de benefícios 

sociais; atendimento às necessidades da família; visitas domiciliares, conversão de 

penas;  pedidos  de  indulto  entre  outros.  No  caso  de  egressos  ou  apenados  que 

necessitem prestar  serviços  à  comunidade,  busca-se,  por  meio  do conhecimento 

obtido  sobre  os  mesmos  na  entrevista,  encaminhá-los  à  atividades  e  entidades 

cadastradas junto ao Programa que atendam ao perfil dos mesmos.

3. Acompanhamento  : Esta modalidade percorre todo o processo de atendimento aos 

apenados  e  egressos  do  sistema  prisional  e  normalmente  é  executada  por  um 

estagiário do Programa. Além da fiscalização sobre o processo de cumprimento das 

medidas judiciais, o acompanhamento tem também como objetivo o apoio (social, 

jurídico e psicológico) para que os indivíduos atendidos possam não somente cumprir 

as  medidas  em  si,  mas  vislumbrarem  outras  formas  de  se  relacionarem  com  a 



realidade,  detectando  possibilidades  de  transformá-la  e  de  se  transformarem,  na 

busca de uma qualidade de vida.  Desse modo,  o acolhimento,  nos três sentidos 

mencionados  anteriormente,  permeia  a  concepção  de  acompanhamento  dos 

egressos  e  apenados  desenvolvida  no  Pró-Egresso  de  Toledo.  Essa  concepção 

abrange dois aspectos: um formal e outro informal. Em relação ao aspecto formal, os 

indivíduos que foram encaminhados à Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

devem, em sua maioria, comparecer mensalmente ao Programa para a entrega e 

retirada  dos  Relatórios  de  Horas  mensais,  momento  em que  assinam a lista  de 

freqüência do Programa e em que se pode fazer uma atualização de seus dados 

pessoais, o que serve para identificar possíveis alterações de endereço, telefone, 

emprego  etc.  Mas,  para  além  da  execução  desse  protocolo,  há  também  uma 

dimensão  não-formal,  e  intencionalmente  acolhedora  e  humanizadora,  presente 

nesses  procedimentos  realizados  mensalmente  e  desenvolvida  por  meio  de 

conversas  com  o  público  atendido  sobre  a  qualidade,  o  sentido  pessoal  e  as 

dificuldades  de  execução  da  PSC;  com  isso,  busca-se  realizar  uma  “avaliação” 

contínua e qualitativa acerca do desenvolvimento individual e social dos egressos e 

apenados atendidos e o fortalecimento do vínculo desse público com o Programa.

4. Desligamento  :  Esta é a etapa em que os egressos e apenados encerram suas 

atividades  de  cumprimento  das  medidas  judiciais.  Deve  ser  executada  por  um 

estagiário e um técnico do Programa, os quais aplicam aos indivíduos atendidos um 

instrumento  de  avaliação  (questionário)  para  verificar  de  que  modo  esses 

apreenderam  o  caráter  socioeducativo  das  atividades  desenvolvidas  durante  o 

cumprimento  das  medidas  judiciais  e  de  que  modo  as  entidades  envolvidas  no 

cumprimento  dessas  medidas  favoreceram  essa  apreensão.  Assim,  procura-se 

verificar em que medida o Programa Pró-Egresso possibilitou a construção de um 

novo sentido na vida dos indivíduos atendidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por  ser  um  modelo  em  implantação,  os  resultados  que  podemos  observar  são 

apenas preliminares, mas já podemos verificar uma mudança na postura da equipe 

que demonstra, por meio das práticas cotidianas no Programa, ter se apropriado da 

concepção  de  humanização  do  atendimento,  observada  pela  maior  duração  dos 

atendimentos e pela busca de conhecer a realidade dos apenados e egressos para 



além de sua medida judicial; além disso, também observamos, que essa nova forma 

de trabalho tem propiciado uma maior  proximidade ao público do Programa, e isto 

tem se refletido em satisfação da equipe com o trabalho realizado.

Quanto ao público atendido verificamos que o novo espaço físico, aliado ao maior 

tempo de duração do atendimento e a mudança da postura e proximidade da equipe 

em  relação  ao  público  tem  facilitado  aos  egressos  e  apenados  a  falarem  mais 

abertamente sobre seu cotidiano e sobre sua PSC.

CONCLUSÕES

A  proposta  de  atendimento  ao  público  do  Programa  Pró-Egresso  de  Toledo 

implantada recentemente tem sido gestada há algum tempo, mas era inviabilizada, 

conforme  dissemos,  pela  limitação  do  número  de  componentes  da  equipe  de 

trabalho  e  pelas  condições  físicas.  O  atendimento  ao  público  era  realizado, 

anteriormente,  de  modo  breve  e  impessoal,  tangenciado  por  um balcão,  e  este, 

podemos dizer, era uma estrutura objetiva (material), uma verdadeira barreira física à 

aproximação efetiva (e afetiva) do apenado e egresso (à semelhança das grades de 

uma prisão); essa barreira também representava uma barreira subjetiva (existente e 

resistente) entre a equipe e o público atendido. 

Mudar  a  postura  da  equipe  era  necessário  para  iniciarmos  esse  processo  de 

humanização do atendimento, através do acolhimento, pois mais importante que a 

retirada  do  balcão  e  mudança  do  espaço  físico,  compreendemos  que  era 

fundamental a quebra dessa barreira subjetiva.

Tendo em vista  os  resultados alcançados até  o  momento,  verificamos que essa 

proposta além de viável  e necessária,  para que os objetivos do programa sejam 

efetivados,  deve  ter  sua  continuidade  garantida  por  meio  de  uma  reflexão 

permanente sobre as práticas realizadas no Programa.
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BREVES  CONSIDERAÇÕES  A  RESPEITO  DAS  CONSEQUÊNCIAS 
JURÍDICAS AOS AUTORES DE BULLYING INFANTIL.

Autora: Stephanie Figueiredo Urbano
Coordenadora: Profa. Msc. Carla Liliane Waldow Esquivel

Área: Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade de apresentação – Painel.

Palavras-Chave: Bullying; Responsabilidade; Indenização.

RESUMO:

O termo Bullying, de origem inglesa, foi adotado de forma universal devido a 
dificuldade para traduzi-lo em uma palavra que designasse por si só a vontade 
consciente de perseguir, maltratar, humilhar, agredir, excluir ou colocar outra 
pessoa em uma posição submissa de forma intencional e repetitiva. 

Apesar  de  ser  um  fenômeno  antigo,  somente  nos  últimos  anos  as 
conseqüências  do  bullying infantil  tem despertado  a  atenção  da  sociedade 
devido a casos extremos de violência e transtornos psicológicos, tornando-se 
até mesmo uma questão de saúde pública. 

No âmbito jurídico é possível vislumbrar a responsabilidade civil e penal dos 
autores de  bullyng, pois a sua conduta viola bens jurídicos fundamentais do 
indivíduo,  como  a  honra,  a  integridade  física  e  psíquica  e,  sobretudo,  a 
dignidade humana. 

A Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, o Código Penal e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente são legislações que garantem a aplicação de 
sanções àqueles que violam ou colocam em risco referidos valores jurídicos 
fundamentais (ex. pagamento de indenização pelos danos causados às vítimas 
de  bullyng; penas de detenção, reclusão ou multa por crimes cometidos em 
face dessas vítimas). 

Assim,  por  meio  de  pesquisa  de  metodologia  indutiva,  com  procedimento 
monográfico  e  técnica  de  pesquisa  bibliográfica,  objetivou-se,  inicialmente, 



definir o termo bullyng, verificar quais são as vítimas mais comuns, o perfil dos 
agressores, o local da sua realização e, especialmente, a adequação desses 
comportamentos à legislação. Por fim, demonstrar que, através do acesso a 
justiça,  é  possível  que o  bullyng deixe  de  se  tornar  uma prática  oculta  na 
sociedade, e, sobretudo, que é possível a imposição de sanções civis e penais 
aos seus autores. Outrossim, explanar que seus atos trazem graves resultados 
às vítimas, razão pela qual não são imunes da responsabilidade prevista na 
legislação brasileira.



DIREITOS TRABALHISTAS DO EMPREGADO DOMÉSTICO

Caroline Cristina Lizardo1

Priscila Vasconcellos Chiattone2

Direitos Humanos e Justiça

Palavras-chave: direitos, empregado doméstico, mercado de trabalho.

Resumo

Esta oficina objetiva informar e cientificar a comunidade interessada sobre os 
direitos e deveres concernentes ao empregado doméstico. A escolha do tema 
se justifica pelo fato do avanço do poder judiciário em tutelar tais direitos, e da 
possível confusão entre os direitos deste tipo de empregado e o empregado 
“comum” chamado celetista. Embora seja de desconhecimento da maioria das 
pessoas, aqueles classificados como empregados domésticos têm regime de 
trabalho diferenciado e regido por lei própria. A metodologia para a realizaçao 
da oficina começará abordando sobre a definição de empregado doméstico e 
quais  profissões se  enquadram na categoria.  Na segunda parte  da  oficina, 
serão abordados os deveres do empregador e empregado como também seus 
direitos. Ao final, serão sanadas dúvidas dos participantes e feitos estudos de 
casos com a finalidade de exemplificar o tema abordado. O público alvo serão 
discentes, docentes, empregados domésticos, empresários e comunidade em 
geral.  Espera-se que esta oficina contribua para o esclarecimento dos direitos 
e deveres dos empregados domésticos, proporcionando assistência jurídica e 
como consequência a oportunidade do exercício das garantias da lei.

1carollizardo@hotmail.com – (45)99178276
2 priscilachiattone@hotmail.com– (45)84224058



IGUALDADE MATERIAL E A LEI MARIA DA PENHA

Autor – Oscar Gomes Figueiredo Junior, 5° Ano de Direito: Unioeste
Coordenadora – Profª. Ms. Carla Liliane Waldow Esquivel: Unioeste

Área 03: Direitos Humanos e Justiça.
Modalidade de apresentação – Painel.

Palavras-Chave: Igualdade, Proteção, Mulher.

Resumo

O  termo  igualdade,  modernamente,  surge  no  contexto  das  revoluções 
burguesas do século XVIII, sobretudo com a Francesa de 1789 e ascensão do 
Terceiro Estado pugnando os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 
elaborando-se  então  a  Declaração  dos  Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão. 
Postula-se que os homens nascem e são livres e iguais em direitos, no entanto, 
tal disposição é alvo de críticas, pois a igualdade civil e social ficou restrita ao 
novo grupo dominante. 

Essa concepção igualitária é a formal, expressando-se pelo aforismo de que 
“todos são iguais perante a lei”. Assim, tratar com desigualdade os iguais ou os 
desiguais com igualdade seria  desigualdade flagrante,  e  não igualdade real 
(Modolo, 2009, p. 46). A igualdade formal foi um importante passo dentro do 
conceito  de um Estado Democrático de Direito,  no entanto,  o que se deve 
buscar é a materialização desse norte, ou seja, a igualdade substancial.

A Lei Maria da Penha ao instituir medidas protetivas, em observância às cartas 
internacionais  assinadas  pelo  Brasil,  bem  como  ao  art.  226,  §  8°  da 
Constituição Federal, conjecturou um cenário em que as mulheres agredidas 
se sintam seguras para denunciar seus agressores, viabilizando a proteção.

Enquanto ação afirmativa, a referida lei não fere o princípio da igualdade, mas 
sim o efetiva. Ao proteger apenas mulheres em nada transgrediu a isonomia, 
tendo em vista  que não fora  estabelecido  um grupo restrito,  criando assim 
privilégios. Pelo contrário, estabeleceu condições favoráveis para o exercício 
de  determinados  Direitos  a  toda  uma  categoria  de  pessoas,  presentes  e 
futuras, sendo que o fator motivador da discriminação é algo intrínseco àquelas 
pessoas protegidas. Logo, a Lei n. 11.340/2006 não criou favoritismos.



Destarte,  o  presente  estudo  visa,  em uma análise  sistêmica,  paralelizar  os 
princípios  constitucionais  com  a  realidade  social,  buscando  esclarecer  a 
necessidade  da  proteção  específica  e  comprovar  a  sua  legalidade  jurídica. 
Para isto, utilizou-se uma abordagem qualitativa, bibliográfica e documental.

Contato – Oscar 045 - 9918 85 45 / oscar.direito@gmail.com



RESUMO EXPANDIDO

Título: NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Autor(es):  Adriana  do  Val  Alves  Taveira,  Aline  Daniella  Tonosi  Macotti,  Andréa 

Regina  de  Morais  Benedetti,  Andressa  Fracaro  Cavalheiro,  Daniele  Prates  de 

Oliveira,  Elmer  da  Silva  Marques,  Fernanda  Mendes  Bezerra,  Giselly  Campelo 

Rodrigues,  Ivanira  Correia  de  Oliveira,  Marta  Botti  Capellari,  Melissa  Barbieri  de 

Oliveira, Romilda de Souza Lima, Rose Mary Quint Silochi

Área  temática (conforme  atividade  cadastrada  na  Proex):  Direitos  Humanos  e 

Justiça

Identificar a modalidade de apresentação: Comunicação oral.

Resumo: A construção de uma sociedade justa e solidária, em consonância com os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil perpassa pela promoção e 

defesa  dos  Direitos  Humanos.  Neste  cenário,  a  mera  assistência  judiciária  à 

comunidade  não  basta,  havendo  que  se  resgatar  os  valores  perdidos  que 

contribuíram para o ajuizamento de uma ação judicial. O projeto visa implantar um 

Núcleo de Conciliação Prévia aos conflitos judiciais, além de atuar na educação para 

o consumo, no caso de superendividamento dos consumidores e no atendimento 

jurídico aos pacientes renais crônicos. Para tanto, o Núcleo realizará audiências de 

conciliação antes do ajuizamento das ações que forem apresentadas no Escritório 

Modelo  do  Curso  de  Direito,  palestras  sobre  educação  para  o  consumo  e 

atendimento especializado ao superendividados, além de atendimento jurídico aos 

pacientes da Clínica de Doenças Renais do Sudoeste. As contribuições esperadas 

são  o  desenvolvimento  da  visão  crítica  e  espírito  participativo  dos  alunos  da 

UNIOESTE em relação à comunidade, integração de ensino pesquisa e extensão e, 

em  especial  promoção  e  defesa  dos  Direitos  Humanos  na  região  Sudoeste  do 

Paraná.

 Palavras-chave (máximo 3): Direitos. Humanos. Conciliação.



1 Introdução

O  presente  projeto  de  extensão  vem  de  encontro  com  o  momento  da  atual 

sociedade que visa a defesa dos direitos humanos,  vislumbrando a possibilidade de 

não só garantir o acesso a justiça, mas também a efetiva resolução dos problemas 

que  envolvem o  conflito  jurídico  central  das  pessoas  que  buscam o  Núcleo  de 

Práticas  Jurídicas.  Neste  sentido,  considerando  o  processo  judicial  um  drama 

humano, com o objetivo de buscar alternativas ao ajuizamento de ações judiciais, o 

projeto visa implantar um Núcleo de Conciliação Prévia aos conflitos judiciais. No ato 

de conciliação e mediação, as partes serão chamadas a refletir sobre os benefícios 

de um acordo extrajudicial, sem prejuízo da garantia de seus direitos.

Além da tentativa de conciliação,  prevenindo e evitando o ajuizamento de ações 

junto ao Poder Judiciário, o Núcleo de Direitos Humanos pretende atuar na questão 

da educação para o consumo e no caso de superendividamento dos consumidores. 

A educação para o consumo possibilita desenvolver a consciência do cidadão no ato 

de  consumir  auxiliando  na  construção  de  uma  visão  crítica  de  sua  realidade 

financeira, chamando a atenção para os malefícios do apelo publicitário consumista. 

Na questão do superendividamento, pretende-se criar uma mesa de negociações 

entre devedor e credores, com o objetivo de chegar a um acordo que possibilite o 

pagamento  das  dívidas,  resguardando  o  mínimo  necessário  para  as  despesas 

básicas,  com a integração dos cursos do Centro de Ciências  Sociais  Aplicadas, 

poderá ajudar a essas pessoas em sérias crises financeiras a renegociarem prazos 

e juros com credores. 

Além da atuação dos Núcleos, o projeto atenderá pacientes do SUS (sistema único 

de  saúde)  em suas  demandas  judiciais.  Os  alunos  do  projeto,  orientados  pelos 

professores participantes, farão um levantamento da situação jurídica dos cerca de 

96  (noventa  e  seis)  pacientes  da  Clínica  de  Doenças  Renais  do  Sudoeste), 

submetidos a hemodiálise, de modo a verificar e defender seus possíveis direitos 

2 Objetivos

2.1 Geral:  Promover  e  defender  os  direitos  humanos na Comarca de Francisco 

Beltrão e demais municípios da região Sudoeste do Paraná.

2.2 Específicos: 



a) Conciliar os conflitos antes do ajuizamento da ação judicial.

b) Auxiliar na solução de lides judiciais em andamento.

c) Apoiar e aconselhar consumidores, no âmbito da educação para o consumo e em 

situação de superendividamento.

d)  Fornecer  orientação  jurídica  integral  e  gratuita  aos  pacientes  da  Clínica  de 

Doenças Renais do Sudoeste.

3 Métodos

O  projeto  desenvolverá  atividades  em  quatro  frentes  de  atuação:  Núcleo  de 

Conciliação  Prévia,  Educação  para  o  Consumo,  Atendimento  à  Pessoa 

Superendividada  e  Orientação  Jurídica  aos  Pacientes  do  SUS  da  Clínica  de 

Doenças Renais do Sudoeste.

Metodologia do Núcleo de Conciliação Prévia: Destinado à busca de composição 

dos conflitos na área do direito de família em especial, podendo abranger todas as 

ações passíveis de acordo extrajudicial,  e com o objetivo primordial  de buscar a 

resolução dos conflitos familiares na fase anterior à relação processual. Funcionará 

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 

dará 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. A metodologia de trabalho será a realização de audiências 

nas salas de aulas, sala de audiência e Tribunal do Júri do curso de Direito, onde os 

assistidos  previamente  agendados,  mediante  triagem  acerca  de  suas  condições 

financeiras e consulta a aluno de direito orientado pelo advogado professor, serão 

estimulados ao acordo de suas lides. Os alunos de Economia Doméstica, a partir do 

treinamento pela professora psicóloga, auxiliarão mediante a utilização de técnicas 

de  conciliação.  Buscará,  ainda,  o  Núcleo  de  Conciliação  Prévia,  estabelecer 

parcerias com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, 

a  Ordem dos  Advogados  do  Brasil,  Secção  Paraná  e  o  Núcleo  de  Estudos  de 

Defesa  da  Infância  e  Juventude  de  Francisco  Beltrão,  de  modo  a  possibilitar 

incorporar ao Núcleo juízes de direito, promotores de justiça, defensores públicos e 

advogados que atuam nos Serviços ou Comissões de Assistência Judiciária. Por fim, 

os alunos participarão de atividades itinerantes de atendimento jurídico e mutirões 

judiciais, em Francisco Beltrão e região Sudoeste, como o projeto “justiça no bairro” 



e “polo de conciliação”, a fim de colaborar e aprender as técnicas necessárias para 

implantação de um pólo permanente na Unioeste Francisco Beltrão.

Metodologia  na  Educação  para  o  Consumo:  As  atividades  de  educação  para  o 

consumo irão se desenvolver de maneira preventiva, mostrando ao consumidor que 

o  consumo  precisa  ser,  dentro  dos  limites  possíveis,  algo  planejado.  Que  o 

orçamento  doméstico  é  uma  ferramenta  extremamente  útil  para  estabelecer 

prioridades de gastos sem comprometer além do possível, a renda familiar. Levá-lo 

a entender que o fator psicológico interfere num processo de compra por impulso e 

posterior arrependimento. Educar o consumidor implica também em oferecer a ele 

conhecimentos básicos para efetuar compras corretas, que lhe trará benefícios. Visa 

ainda, investigar e propor, via Escritório Modelo do Curso de Direito, ações coletivas 

contra  empresas  que  atentem contra  os  direitos  do  consumidor.  Para  tal  serão 

realizadas  palestras  à  comunidade,  divulgação  em  supermercados  e  locais  de 

grande consumo, bem como mobilização da imprensa local para aderir à idéia.

Metodologia  de  Atendimento  ao  Superendividado:  O  grupo  de  apoio  ao 

superendividado promoverá e intermediará audiências entre o devedor e todos os 

seus credores. Reunindo as partes em torno da mesma mesa, pretende-se chegar a 

um  denominador  comum.  Integrando  a  atividade  de  extensão  à  pesquisa 

desenvolvida pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos do Curso de 

Direito, poderá ser traçado um diagnóstico do endividamento. Neste grupo atuarão 

professores e alunos do Curso de Direito, Economia Doméstica, Administração e 

Ciências Econômicas de Unioeste, analisando caso a caso, as possíveis questões 

responsáveis  para  o  superendividamento,  auxílio  na organização de uma gestão 

financeira  a  partir  do  problema  encontrado  no  sentido  de  sanar  a  dívida  real. 

Analisar  as  propostas  de  crédito,  no  sentido  de  avaliar  sua  vantagem  ou 

desvantagem,  de  acordo  com  a  realidade  do  consumidor,  sugerindo  ou  não  a 

viabilidade de parcelamentos. Serão atendidas pelo projeto pessoas cujas dívidas 

não ultrapassem quarenta salários mínimos, valor máximo para cobrança no Juizado 

Especial Cível. 

Metodologia da orientação jurídica aos pacientes da Clínica de Doenças Renais do 

Sudoeste:  A  primeira  atividade  do  grupo  de  atendimento  à  hemodiálise  será  o 

estudo  aprofundado  dos  direitos  específicos  dos  portadores  de  doenças  renais 

crônicas. Na sequência, os alunos do curso de Direito, orientados por professor do 

mesmo curso, atenderão os pacientes em sala específica para tal,  na clínica de 



Doenças  Renais  do  Sudoeste.  O  atendimento  fora  da  Unioeste  visa  dar  maior 

conforto aos pacientes, eis que os mesmos, em sua maioria, vem de municípios 

vizinhos e passam o dia na Clínica, chegando a ficar oito horas na máquina de 

hemodiálise.  Após o tratamento na máquina,  os pacientes ficam fracos e muitas 

vezes esperam a ambulância do serviço de saúde vir buscá-los, razão pela qual os 

alunos  se  deslocarão  da  Universidade  até  a  Clínica  em  horários  previamente 

agendados. O atendimento buscará identificar se o paciente possui  algum direito 

que  ainda  não  lhe  tenha  sido  assegurado  na  âmbito  da  saúde,  bem  como  a 

resolução  das  questões  corriqueiras  do  dia  a  dia  do  Direito.  A  respectiva  ação 

judicial  será  ajuizada,  então,  pelos  alunos  do  Núcleo  de  Práticas  Jurídicas  da 

Unioeste de Francisco Beltrão.

4 Discussão e Resultados

O presente projeto de extensão iniciou-se em 16/06/2010, tendo desenvolvido até a 

presente data as seguintes ações relativas as primeiras 3 frentes de trabalho:

1 No dia 19 de março de 2010 palestra preparatória para a proposição do presente  

projeto,  especificamente,  do  Núcleo  de  Conciliação  Prévia,  proferida  pela  a 

Desembargadora  Joeci  Camargo  Machado,  versando  sobre  a  importância  do 

atendimento jurídico integral aos hipossuficientes. 

2  Nos  dias  14  e  15  de  junho  de  2010  houve  treinamento  ministrado  pela 

Desembargadora Joeci Camargo Machado, aos professores e alunos do Curso de 

Direito para atendimento no Núcleo de Conciliação Prévia, conforme programa do 

Tribunal de Justiça .

3 No dia 19 de junho de 2010, os professores e os alunos que compõem o presente 

projeto  participaram do  evento  “Justiça  no  Bairro”  na  comarca  de  Barracão-PR, 

efetuando 291 atendimentos na área jurídica. 

4 No dia 09 de setembro de 2010, assinatura do convênio entre Tribunal de Justiça 

(Projeto Justiça no Bairro e Pólo avançado de Conciliação) e Unioeste, campus de 

Francisco Beltrão, (Projeto de extensão Núcleo de Direitos Humanos). 

4 No dia 11 de setembro de 2010, os professores e os alunos que compõem o 

presente projeto participaram do evento “Justiça no Bairro” na comarca de Palmas-

PR, efetuando 384 atendimentos na área jurídica. 

5 Está agendado para o dia 05 de maio de 2011 a realização do evento Justiça no 

Bairro na comarca de Francisco Beltrão.



No que concerne ao atendimento junto à Clínica de Doenças Renais as ações serão 

implementadas a partir do mês de maio de 2011, ou seja, após a realização do item 

5, visto que até o momento somente dois pacientes foram atendidos. 

A confrontação dos resultados será realizada ao final do presente projeto que se 

encontra em andamento. 

5 Conclusões

Com  a  presente  exposição,  entende-se  que  foram  atingidos,  parcialmente,  os 

objetivos  esperados,  fomentando  a  visão  crítica  e  participativa  dos  alunos  da 

Unioeste, campus de Francisco Beltrão em relação à comunidade e auxiliando a 

população no sentido de promover e defender direitos humanos, os quais incluem o 

atendimento jurídico prévio, evitando-se o ajuizamento de ações, o atendimento dos 

superendividados e a orientação para o consumo em Francisco Beltrão e na região 

sudoeste.
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ÁREA TEMÁTICA: 03

COMUNICAÇÃO ORAL.

RESUMO:  O  presente  trabalho  visa  apresentar  as  atividades  desenvolvidas  pelo 
Projeto Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude, durante o 
período em que esteve vinculado ao  Programa Universidade  Sem Fronteiras,  Sub-
Programa Incubadora de Direitos Sociais, do campus de Francisco Beltrão, no decorrer 
de  março  de  2009  a  dezembro  de  2010.  Tal  projeto  de  extensão,  busca  oferecer 
assessoria jurídica e assistência judiciária gratuita atinente a temas infanto-juvenis nos 
municípios  da  Comarca  de  Francisco  Beltrão,  consagrando,  deste  modo,  princípios 

1 Coordenadora do NEDIJ, Professora do Curso de Direito do  campus  de Francisco Beltrão; membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisa em Direitos Humanos;
2 Orientadora da área de Pedagogia do NEDIJ, Professora do curso de Pedagogia do campus de Francisco Beltrão; membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Humanos;
3 Acadêmica do 3º ano do curso de Direito, do campus de Francisco Beltrão; 
4Acadêmica do 3° ano do Curso de Direito, do campus de Francisco Beltrão;
5 Acadêmico do 4º ano do curso de Direito, do campus de Francisco Beltrão; membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos 
Humanos;
6 Acadêmica do 2º ano do Curso de Pedagogia, do campus de Francisco Beltrão;
7 Acadêmica do 3º ano do Curso de Direito do campus de Francisco Beltrão;



essenciais que dizem respeito ao Acesso à Justiça, à Proteção Integral e a Prioridade 
Absoluta. Dispondo de uma equipe especializada, o Núcleo atua sempre na realização 
do melhor interesse de crianças e adolescentes em harmonia com ordenamento jurídico 
pátrio. 

Palavras-chave: Doutrina da Proteção Integral, Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDIJ).

INTRODUÇÃO:

O Código de Menores vigorava anteriormente  à promulgação do Estatuto  da 

Criança e do Adolescente (ECA) e seguia a Teoria da Situação Irregular, através da 

qual, crianças e adolescentes que vivessem em circunstâncias avaliadas irregulares, 

seriam  alvo  de  recriminações  judiciais.  Por  situação  Irregular,  entendiam-se  os 

abandonados, os infratores ou aqueles que viviam em ambientes impróprios.

Em 1988,  o  artigo  227 da Constituição Federal  trouxe a lume a  Doutrina  da 

Proteção Integral, que reconhece às crianças e adolescentes, independentemente de 

sua situação como sujeitos de direitos, carecedoras de proteção e cuidados especiais, 

in verbis:

É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança  e  ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

Com o intuito de promover o amparo adequado às crianças e adolescentes, foi 

instituído o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude - NEDIJ  

pelo  Termo  de  Convênio  11/2005,  materializado  entre  o  Estado  do  Paraná,  suas 

secretarias e o Ministério Público.

A partir do Termo de Convênio 66/2008, o NEDIJ passou a ser um projeto de 

pesquisa  e  extensão  do  Programa  Universidade  Sem  Fronteiras,  Subprograma 

Incubadora de Direitos Sociais e, registrado na Proex sob o n° n° 26156/2008. 

Além  da  assessoria  jurídica  e  da  assistência  judiciária  gratuita,  são 

desenvolvidas  ações  de  cunho  pedagógico  para  divulgação  e  esclarecimento  do 



conteúdo do Estatuto da Criança e do Adolescente.  Nas escolas da rede pública do 

município de Francisco Beltrão desenvolve-se o projeto “Eca itinerante: implementação 

de ações contra violência na família e na comunidade”, a fim de difundir o Estatuto. No 

ambiente acadêmico, foi ministrado o curso de prática processual, voltado ao estudo 

das ações judiciais infanto-juvenis com fulcro no ECA. Ademais, buscando ampliar a 

atuação do Núcleo na solução dos litígios de sua alçada o atendimento estende-se às 

cidades  da  comarca  de  Francisco  Beltrão,  que  são  Enéas  Marques,  Marmeleiro  e 

Renascença. 

Em 2009,  o  Núcleo para  melhor  atender  seus  objetivos,  estreitou  vínculos  de 

parceria com os Conselhos Tutelares dos municípios da Comarca de Francisco Beltrão 

(Enéas Marques, Marmeleiro e Renascença), a Associação de Proteção à Maternidade 

e à Infância (APMI), o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e o 

Centro  de  Sócioeducação  (CENSE)  de  Pato  Branco,  resultando  no  aumento 

significativo de atendimentos e demais atividades educativas. 

Em 2010,  a  equipe  participou  do  Programa Justiça  no  Bairro,  idealizado  pela 

Desembargadora Doutora Joeci Machado Camargo. Além disso, buscou-se intensificar 

a integração entre os NEDIJ’s da UNIOESTE, com visitas ao Núcleo de Foz Do Iguaçu 

e de Marechal Cândido Rondon.

A equipe NEDIJ é composta por 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, uma estudante-bolsista do curso de Pedagogia e, em contrapartida 

do campus, uma Psicóloga e uma estagiária para assuntos administrativos.

OBJETIVOS:

De forma geral, o NEDIJ objetiva promover a efetivação dos direitos de crianças 

e  adolescentes.  Especificamente,  visa  prestar  à  comunidade  assessoria  jurídica  e 

assistência  judiciária  relativas  a  temas que  envolvam situações  em que  crianças e 

adolescentes  têm  seus  direitos  violados  ou  ameaçados,  prestando  também 



atendimento aos adolescentes acusados da prática de atos infracionais.  Ademais,  o 

NEDIJ não é somente um núcleo de defesa, divulgação e assessoria de direitos infanto-

juvenis, desenvolve, igualmente, pesquisas sobre a temática e está vinculado ao Grupo 

de  Estudos  e  Pesquisas  em  Direitos  Humanos  (GPDH)  da  Unioeste,  campus  de 

Francisco Beltrão. 

MÉTODO:

A metodologia  utilizada depende de cada atividade realizada.  Aqui,  para fins 

exemplificativos, será exposta somente aquela empregada na assessoria jurídica.

Primeiramente,  os  estudantes-bolsistas  do  curso  de  Direito,  devidamente 

pautados,  realizam  a  entrevista  de  triagem,  pela  qual  angariam  as  informações 

necessárias sobre o caso e ponderam se este se encontra dentro dos parâmetros de 

atuação do NEDIJ.

Buscando sempre a solução de questões pacificamente, em princípio busca-se 

realizar a conciliação entre as partes, que se for possível, realizar-se-á o acordo, o qual 

posteriormente será homologado pelo Poder Judiciário, buscando assim, consagrar os 

princípios da Celeridade e Economia Processuais, garantindo real acesso à Justiça.

Se  entre  as  partes  não  for  possível  a  celebração  de  acordo,  o  NEDIJ 

devidamente representado por advogado entrará com a ação e apresentará o pedido ao 

Poder Judiciário.

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Diversos  foram  os  resultados  obtidos.  No  gráfico  abaixo  se  demonstra  as 

atividades  desenvolvidas  no  período  de  março  de  2009  a  dezembro  de  2010, 

abrangendo  os  municípios  de  Francisco  Beltrão,  Enéas  Marques,  Marmeleiro  e 

Renascença: 
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Ademais,  no período mencionado foram realizadas atividades nas escolas de 

Marmeleiro, Renascença e Francisco Beltrão, as quais se diversificaram em teatro de 

fantoches,  oficinas  sobre  o  meio  ambiente  e  separação  do  lixo.  A  equipe  NEDIJ 

participou de diversos eventos, bem como procedeu à organização de alguns deles, 

dando ênfase para  o  I  Seminário  Regional  de  Enfrentamento  à  Violência,  Abuso e 

Exploração  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  que  recebeu  o  Prêmio  Unisep 

Mundo Melhor. 

CONCLUSÕES:

Tendo em vista o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente  que  veio  para  reafirmar  a  Doutrina  da Proteção  Integral,  o  Núcleo de 

Estudos e Defesa de Direitos da Infância e Juventude (NEDIJ) procura assegurar os 

direitos de crianças e adolescentes por meio da efetivação do princípio da Proteção 

Integral e prioridade absoluta, como prescinde a Carta Magna.

Por fim, a equipe NEDIJ tem obtido resultados positivos, em suas ações, ao passo 

que alcança seus objetivos de oferecer proteção e difundir os direitos das crianças e 

adolescentes  garantindo  assistência  judiciária  especializada  e  gratuita  a  todas  as 

Crianças e Adolescentes que dela necessitem. Ademais, evidencia-se o grande número 

de acordos protocolados no período, que só tende a proporcionar benefícios na medida 

em que se faz célere em relação ao processo e evita o desgaste das partes. A fim de 

garantir  o  atendimento  prioritário  que  traz  a  lume  nossa  Constituição  Federal, 



procuramos estreitar  os vínculos com a comunidade e  atingir  as  necessidades das 

crianças e adolescentes da Comarca de Francisco Beltrão.
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NÚCLEO DE ESTUDOS E DEFESA DE DIREITOS DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE – NEDIJ

Coordenadora responsável: Gabriella de Camargo Hizume

Área temática: 03 Direitos Humanos e Justiça

Palavras-chave: Estatuto  da  Criança e  do Adolescente,  Núcleo de Estudos e 
Defesa de Crianças e Adolescentes, Programa Universidade sem Fronteiras.

Resumo: Criados em 2005 por iniciativa do Governo do Estado do Paraná/Brasil e 
do Ministério  Público estadual,  os Núcleos de Estudo e Defesa de Direitos da 
Infância e Juventude (NEDIJs) foram instalados em Universidades Públicas do 
Paraná com o objetivo de tutelar os direitos de crianças e adolescentes a partir do 
marco da Teoria da Proteção Integral, consagrado no artigo 227 da Constituição 
brasileira de 1988 e no artigo 1º da Lei n. 8069 de1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA). A partir disto, o NEDIJ instituiu-se na UNIOESTE nos campi  
de Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Marechal Candido Rondon. Busca oferecer 
assessoria  jurídica  e  assistência  judiciária  gratuita  atinente  a  temas  infanto-
juvenis,  consagrando deste modo,  princípios essenciais  que dizem respeito  ao 
Acesso  à  Justiça,  à  Proteção  Integral  e  a  Prioridade  Absoluta.  Além  destas 
atividades, os NEDIJs também desenvolvem trabalhos de pesquisa, extensão e 
assessoria jurídica. Dispondo de uma equipe especializada, o Núcleo atua sempre 
na realização do melhor interesse de crianças e adolescentes em harmonia com 
ordenamento  jurídico  pátrio.  Destarte  tem  papel fundamental  para  viabilizar  a 
proteção  adequada  garantida  constitucionalmente  e  prevista  no  ECA  para  a 
prestação  adequada  da  tutela  jurisdicional  concernente  aos  indivíduos  que  se 
encontram em face peculiar de seu desenvolvimento físico, mental e espiritual.

FORMA DE CONTATO: 

O NEDIJ pode ser contactado pelos telefones (46) 3520-4868/3520-4869.  Está 
localizado na Rua Maringá, bairro Vila Nova, na cidade de Francisco Beltrão, PR, 
CEP: 85605-010. Email: nedij_fbe@hotmail.com.
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O DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS NO CADASTRO 

ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Alessandra Sallet Lunkes1

Juliana Garcia Morante Brita 2

Esther Luíza de Souza Lemos3

Área temática: Direitos Humanos e Justiça

RESUMO: 

Em outubro de 2009 foi dado início ao Projeto de Extensão “Controle Social e 

Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família em Toledo-PR” vinculado ao 

Programa de Ações Afirmativas e coordenado pela Profa. Dra. Esther Luíza de Souza 

Lemos.  O  mesmo  realiza-se  na  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social,  mais 

especificamente na Central  do Cadastro Único, e é desenvolvido, atualmente, pelas 

discentes do 1º e 3º ano do curso de Serviço Social, Juliana Morante Brita e Alessandra 

Sallet  Lunkes,  respectivamente.  Este  projeto  tem,  entre  seus  objetivos,  criar  novas 

formas  de  divulgação  e  informação  à  população  sobre  o  Cadastro  Único  para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os benefícios vinculados a este, 

fortalecendo, assim, o acesso da mesma a seus direitos. A metodologia adotada para 

tanto foi a apresentação de teatro de fantoches em algumas escolas e entidades do 

município  que  compõem a  rede  socioassistencial  do  Sistema Único  de  Assistência 

Social (SUAS), sendo atingidas aproximadamente 300 pessoas até o momento.

Palavras-chaves: Cadastro Único; direitos sociais; Programa Bolsa Família.

INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  tem  como  foco  uma  atividade  específica  realizada  no 

contexto do projeto de extensão denominado  “Controle Social e Gestão do Cadastro 

Único e do Programa Bolsa Família em Toledo-PR” iniciado em outubro de 2009 e 

atualmente em andamento.

1  Acadêmica do 3º ano do Curso de Serviço Social da UNIOESTE- Campus de Toledo. Bolsista do Projeto 
de Extensão “Controle Social e Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família em Toledo-PR”.  
E-mail: ale.slunkes@hotmail.com.

2  Acadêmica do 1º ano do Curso de Serviço Social da UNIOESTE- Campus de Toledo. Bolsista do Projeto 
de Extensão “Controle Social e Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família em Toledo-PR”.  
E-mail:jullymorante3@hotmail.com.

3  Doutora em Serviço Social, docente do curso de Serviço Social da UNIOESTE – Campus de Toledo.  
Coordenadora do Projeto de  Extensão “Controle Social e Gestão do Cadastro Único e do Programa 
Bolsa Família em Toledo-PR”. E-mail: estherlemos@gmail.com.

mailto:estherlemos@gmail.com


Este  projeto  nasceu  como  fruto  da  participação  no  processo  de  Revisão 

Cadastral do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, 

solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Toledo – PR ao Curso de 

Serviço Social da UNIOESTE – Campus de Toledo no ano de 2009. 

Sendo  um  município  considerado  de  grande  porte  e  habilitado  no  nível  de 

Gestão Básica no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Toledo possui uma 

população de 119.353 habitantes (Censo 2010).  A estimativa de famílias pobres no 

perfil do CadÚnico, isto é, com renda per capita de ½ salário mínimo, é de 9.600 (Pnad 

2006). A média de pessoas por domicílio em 2007 é de 3,2 pessoas, sendo assim, 

estima-se que 30.720 pessoas tenham o perfil para cobertura do CadÚnico. Atualmente 

a cobertura do Cadastro Único no município é de 24,05% (MDS, 2010).

No que diz respeito ao Programa Bolsa Família, a estimativa de famílias pobres, 

isto é, com renda  per capita de até R$ 140,00, é de 4.133 (Pnad 2006). Este dado 

representa uma estimativa de 13.225 pessoas. Atualmente a transferência de renda do 

Programa Bolsa Família atinge 2.309 famílias em Toledo, expressando uma cobertura 

de 55,87% (MDS, 2010).

Estes dados, baseados nas fontes do IBGE, expressam o quão distante os atuais 

programas  governamentais  estão  de  atingirem  a  cobertura  do  atendimento  da 

população que encontra-se em situação de vulnerabilidade e risco social.

Neste  sentido,  apesar  de  toda  a  divulgação  propagada  pelas  instâncias 

governamentais, evidencia-se um número significativo de famílias que não acessam os 

direitos sociais atualmente existentes, mesmo que restritivos.

Um dos objetivos propostos pelo projeto de extensão foi divulgar, na realidade 

municipal, o que é o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família visando, para além do 

conhecimento,  o  acesso  desta  população  aos  direitos  sociais  garantidos  na  atual 

política social implementada pelas instâncias governamentais.

OBJETIVOS

Geral

• Fortalecer o exercício dos direitos sociais básicos na área de educação, saúde, 

assistência social, segurança alimentar e  trabalho das famílias em situação de 

pobreza e extrema pobreza no município de Toledo, ampliando o acesso à infor-

mação, ao controle social, qualificando a gestão do Cadastro Único e do Progra-

ma Bolsa Família na perspectiva da intersetorialidade e gestão compartilhada 

das políticas sociais.

Específicos: 

• Criar novas formas de divulgação e informação à população usuária sobre as 

ações assistenciais a elas destinadas no município e a rede de serviços públicos 

no âmbito da educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e traba-

lho.



• Contribuir na qualificação e agilidade do atendimento às famílias vinculadas ao 

CadÚnico.

• Proporcionar aos estudantes do Curso de Serviço Social da UNIOESTE – Cam-

pus de Toledo uma formação profissional que articule ensino-pesquisa-extensão 

na possibilidade de vivenciar experiências de contato com a realidade social das 

famílias inseridas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família.

MÉTODOS

A metodologia para atingir o objetivo específico de garantir o direito à informação 

referente ao CadÚnico e Programa Bolsa Família foi o Teatro de Fantoches.

O processo de elaboração do teatro de fantoches contou inicialmente com a 

realização de uma oficina específica em parceria  com profissional  da Secretaria  de 

Cultura. Esta oficina foi realizada em fevereiro de 2010 e ofertada para demais alunos 

do  curso  de  Serviço  Social.  Naquele  momento  aprendeu-se  noções  de  teatro, 

interpretação e representação ao grupo de discentes. 

Posteriormente o desafio foi criar uma história para o teatro de fantoches. Após 

estudos do conteúdo específico foi elaborada pelas discentes Alessandra Sallet Lunkes 

e Jéssica Renata de Souza e pela estagiária da Central do Cadastro Único Lariane 

Sierra de Holanda um enredo que se tornou a história contado pelos bonecos.

Na  história  mãe  e  filha  acabam  de  retornar  da  reunião  de  cadastro  novo 

(exigência em Toledo para que as famílias possam fazer o Cadastro Único, na qual são 

repassadas informações sobre o mesmo, sendo realizada nos CRAS) e a mãe relata 

para  a  filha  que  ficou  confusa  com  as  informações  obtidas,  então  a  filha  vai  

relembrando o que aprendeu na reunião. 

São destacados quais os critérios para estar inscrito no Cadastro Único, quais 

os benefícios que este dá acesso e lembra-se que os Programas Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação,  Auxílio  Gás  e  Cartão  Alimentação  não  existem  mais, estes  foram 

substituídos pelo Programa Bolsa Família, buscando-se interagir com o público e dando 

os devidos encaminhamentos para fazer o CadÚnico ou recadastrá-lo.

Também são  apresentadas  as  condicionalidades  que  devem ser  cumpridas 

para o recebimento do Bolsa Família  e alerta-se que na realização do cadastro deve-se 

colocar  a  própria  realidade social  juntamente com a apresentação dos documentos 

pessoais  em contraposição  ao  “atestado  de  pobreza”  que  se  exigia  anteriormente. 

Conforme o Artigo 5º, inciso X da Constituição Federal “são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” e Artigo 4º, inciso III da Loas – 

“respeito  à dignidade do cidadão,  à sua autonomia e ao seu direito  a  benefícios e 

serviços  de qualidade,  bem como à convivência  familiar  e  comunitária,  vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade.” 

Tendo em vista a dimensão da intersetorialidade que deve orientar as ações no 

âmbito da política social, buscou-se inserir a apresentação do Teatro de Fantoche nas 

atividades específicas na política de assistência social junto aos Centros de Referência 



de  Assistência  Social  –  CRAS  e  entidades  vinculadas  à  rede  socioassistencial  do 

SUAS. Na política de saúde nos grupos organizados nas Unidades Básicas de Saúde e 

na política de educação nas escolas públicas municipais e estaduais. 

Elaborou-se  uma  carta/convite  a  estas  unidades  apresentando  o  projeto  e 

colocando-se à disposição para inserir o teatro de fantoche  nas atividades regulares 

programadas ao longo do ano com a população usuária dos serviços.

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Para regulamentar e institucionalizar estes direitos, garantidos na Constituição 

Federal  de  1988,  fez-se  necessários  a  aprovação das leis  orgânicas,  sendo a que 

dispõe sobre a organização da Assistência Social aprovada em 1993 através da Lei nº 

8.742. A LOAS prevê, entre suas diretrizes, um sistema de gestão descentralizado e 

participativo  de  Assistência  Social,  porém,  este  aspecto  ganhou  real  significado 

somente com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 15 de Julho 

de 2005. 

O Cadastro Único (CadÚnico) foi regulamentado pelo Decreto nº 6.135/2007 e 

estabelece o padrão de seleção dos beneficiários dos programas sociais do governo 

federal, sendo uma referência no contexto da atual política social.

Estabelece um corte de renda à famílias que recebam até três salários mínimos 

ou meio salário mínimo per capita. Através deste cadastro a população tem acesso a 

diversos  benefícios,  programas  e  serviços  sociais  do  governo  nas  esferas  federal,  

estadual  e municipal,  entre eles destacam-se:  Baixa Renda da Água,  Luz Fraterna, 

Carteirinha para viagem intermunicipal, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  

(PETI), Bem-Toledo, Carteirinha do Idoso, isenção da taxa de inscrições em Concursos 

públicos  Federais,  participação  nos  cursos  profissionalizantes  oferecidos  pela 

Secretaria de Assistência Social, entre outros.

Entretanto  programa  social  que  mais  ganha  destaque  é  o  Programa  Bolsa 

Família (PBF). Para receber o PBF a família precisa estar no CadÚnico. O critériio de 

renda do PBF  e de até R$ 140,00  per capita  e tem como condicionalidades para a 

família:

• Na área da saúde, as gestantes devem fazer o pré-natal e nutrizes devem ser 

acompanhadas.  As crianças até os 07 anos de idade devem ser pesadas e 

medidas regularmente e estarem com sua vacinação em dia;

• No âmbito da educação, crianças e jovens de 06 a 17 anos devem estar 

matriculados na escola. A freqüência escolar mínima é de 85% para crianças 

e adolescentes entre 06 e 15 anos e de 75% para adolescentes entre 16 e 17 

anos.

• No âmbito da Assistência Social o Cadastro Único deve ser atualizado a cada 

dois anos e a freqüência mínima para as crianças que participam da jornada 

ampliada do PETI é de 85%.

O  Cadastro  Único  também  é  instrumento  de  planejamento  das  ações 

municipais, estaduais e federais, através das informações contidas no mesmo podem-



se  mapear  quais  as  principais  necessidades  sócio-econômicas  das  famílias 

cadastradas para, então, desenvolver projetos que as atendam.

Os  municípios  recebem  mensalmente  recursos  para  investir  em  atividades 

voltadas à gestão do Programa Bolsa Família,  mas, para isso, entre outros fatores,  

devem manter a qualidade dos registros cadastrais das famílias (validade e atualização 

dos  cadastros)  e  garantir  o  acompanhamento  das  condicionalidades  de  saúde  e 

educação.  Este recurso é calculado pelo Índice de Gestão Descentralizada (IGD) – 

regulamentado pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009 – que busca apoiar a 

gestão municipal do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família e serve como meio 

de medir a gestão destes.

As  acadêmicas  constataram  que  a  maioria  das  famílias  não  tinham  a 

consciência de que deveriam recadastrar-se, muito menos sabiam dos benefícios que o 

Cadastro Único dá acesso, apenas o haviam feito para receber um dos benefícios,  

geralmente o Bolsa Família. Ao nunca tê-lo recebido ou quando este foi bloqueado não 

sentiram a necessidade de procurar a gestão do mesmo para informar-se e recadastrar-

se, não se entendendo como “sujeitos de direitos” e o próprio cadastro com instrumento 

de acesso aos direitos sociais hoje reconhecidos.

Para  isto  é  preciso  que  a  população  tenha  acesso  a  informação,  princípio 

garantido pela LOAS. Uma das maneiras encontradas foi  a  de divulgar  o  Cadastro 

Único através de um teatro de fantocheso, por ser este uma maneira lúdica e de fácil  

compreensão no esclarecimento dos direitos da população.

Neste período foram realizadas quatro apresentações do teatro de fantoches, 

sendo uma na entidade social Casa de Maria, duas nas escolas municipais, Osvaldo 

Cruz de Vila Nova e Orlando Luiz Basei de Novo Sarandi e outra no CRAS do Jardim 

Panorama.  O público presente eram pais de crianças e adolescentes já inscritos ou 

não no Cadastro Único. Nestas era apresentado o teatro de fantoches e posteriormente 

algum  profissional  falava  sobre  o  Cadastro  Único,  reforçando  o  que  já  havia  sido 

explanado no teatro e esclarecendo as dúvidas do público presente.  Na primeira, após 

a apresentação do teatro de fantoches, houve a colaboração da Profa. Esher Luíza de 

Souza Lemos falando sobre os direitos sociais. Nas escolas Osvaldo Cruz e Orlando 

Luiz Basei  a apresentação do teatro foi  realizada junto a reunião do cadastro novo 

sendo,  na  primeira  escola,  exposta  pela  coordenadora  do  Cadastro  Único  e  do 

Programa Bolsa Família Raquel Cassol e na segunda pelo Operador do Cadastro Único 

Tiago Henrique Godoy da Silva. Já no CRAS a apresentação do teatro de fantoches foi 

uma das atividades alusivas ao dia das crianças.

CONCLUSÃO

Até  o  presente  momento  aproximadamente  300  pessoas   participaram  da 

atividade do teatro de fantoche. O projeto está em andamento e o que se pode afirmar 

até o presente momento é que a receptividade tem sido positiva.

Acredita-se que a pouca resposta por parte da direção das escolas em inserir a 

apresentação  do  teatro  de  fantoches  em  suas  atividades  deva-se  pela  falta  de 



esclarecimento das mesmas sobre a importância,  para uma família de baixa renda, 

poder  possuir  o  Cadastro  Único.  Também houve  a  dificuldade  em conciliar  alguns 

horários, pois as integrantes deste projeto de extensão estudam no período da manhã. 

A idéia inicial era de inserir o teatro de fantoches também nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) o que não ocorreu pela intensa rotatividade de pessoas neste local e pela 

dificuldade em marcar uma reunião na mesma com as famílias atendidas.

Com a divulgação do que é o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família, 

espera-se contribuir  para que sejam atendidos os princípios do SUAS e da Política  

Nacional de Assistência Social  e promover a inserção de mais famílias em situação de 

vulnerabilidade social na rede de Proteção Social.

Para a formação acadêmica das discentes inseridas neste Projeto de Extensão 

o  mesmo  mostra-se  de  relevante  importância  qualificando  expressivamente  suas 

formações, pois ficam conhecendo diversos instrumentais que poderão ser utilizados 

enquanto  profissionais  comprometidas  com  o  Código  de  Ética  Profissional  dos 

Assistentes Sociais que entre seus artigos trata do dever do mesmo para com o usuário  

em “democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis no espaço 

institucional, como um dos mecanismos indispensáveis à participação dos usuários”, ao 

mesmo tempo em que as aproxima da Política de Assistência Social. 
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TÍTULO: Os Pedidos de Indulto e Comutação da Pena: manifestação da atuação 

jurídica em prol da ressocialização dos egressos.
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ÁREA TEMÁTICA: 3 – Direitos Humanos e Justiça

COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO: O projeto extensionista Pró-Egresso tem algumas frentes de atuação, 
dentre  elas  está  a  área  jurídica.  Entre  as  atividades  desta  área  de  atuação  é 
possível destacar a análise da situação jurídica de cada egresso para se elaborar o 
pedido  de  benefícios  na  Vara  de  Execução  Penal.  Diante  disso,  neste  resumo 
expandido,  discorrer-se-á  sobre  dois  desses  benefícios:  o  indulto  coletivo  e  a 
comutação de pena. Para tanto, tem-se como objetivos apresentar os conceitos dos 
benefícios mencionados; abordar a motivação da concessão do indulto coletivo e da 
comutação; explicar a forma de atuação do Pró-Egresso de Francisco Beltrão/Pr. em 
relação aos pedidos de indulto e comutação de pena. Ainda, serão apresentadas a 
contextualização do tema proposto, bem como o estágio dos possíveis resultados 
decorrentes de tais benefícios.

Palavras-chave: Pró-egresso; indulto; comutação.

Introdução:

O presente estudo tem por escopo expor uma das frentes de atuação do 

programa  Pró-Egresso,  qual  seja  a  jurídica,  especialmente  no  tocante  a  dois 

benefícios específicos, quais sejam o indulto e a comutação de penas. Para tanto, 

inicialmente  será  exposta  a  conceituação  de  cada  instituto  e  posteriormente 

discorrer-se-à  a  cerca  de  sua  aplicação  prática  aos  processos  vinculados  ao 

Programa. 

No tocante a concessão dos benefícios, apresentar-se-á breve exposição 

quanto a sua relevância, abordando concomitantemente ligeira discussão correlata 

ao caráter ressocializador da pena.



Indulto e Comutação de Pena: conceituação:

Como já afirmado anteriormente, o Pró-egresso da comarca de Francisco 

Beltrão,  no  tocante  a  sua  atuação  jurídica,  está  incumbido  de  acompanhar  o 

cumprimento  da  pena  de  vários  condenados,  procurando  pleitear  os  benefícios 

cabíveis em cada caso concreto. Com a publicação do decreto 7420/10, concessivo 

de indulto coletivo e comutação de penas, veio à tona a possibilidade de concessão 

dos  referidos  benefícios  aos  sentenciados  atendidos  pelo  programa,  desde  que 

preenchidos os requisitos necessários para tal.

Diante  disso,  faz-se  necessário  apresentar  a  conceituação  dos  benefícios 

supramencionados.  O indulto  é o instituto  jurídico criado pelo  Estado,  o  qual  se 

abstém do jus puniendi, em sinal de clemência ao condenado, a fim de extinguir total 

ou parcialmente a punibilidade. Tal benesse pode ser concedida aos condenados, 

cuja  sentença  penal  condenatória  tenha  transitado  em  julgado,  mesmo  que 

beneficiados com o livramento condicional ou com o sursis (Mirabete, 2004, p. 784-

785).

De acordo com o art.  84, XII,  da Constituição Federal da República, cabe 

privativamente  ao  Presidente  da  República,  ou  ao  Ministro  de  Estado,  ao 

Procurador-Geral  da  República,  ou  ainda,  ao  Advogado  Geral  da  União  por  ele 

delegado, a faculdade de conceder o indulto.

O mencionado benefício pode ser pleno ou parcial, individual ou coletivo. Em 

se tratando do indulto  pleno, há extinção total  da punibilidade, concedendo-se o 

perdão ao sentenciado.  De outro modo, no indulto parcial,  verifica-se somente a 

redução da pena, é o que se chama de comutação.

 O indulto individual, também denominado graça, é requerido pelo interessado, 

ou  por  iniciativa  do  Ministério  Público,  Conselho  Penitenciário  ou  autoridade 

administrativa. Há, portanto, necessidade de provocação, não se constituindo em ato 

espontâneo do Presidente  da República.  As razões argüidas a fim de deferir  tal 

pleito,  não precisam obrigatoriamente  versar  sobre questões de direito,  podendo 

restringir-se a questões de cunho humanitário. Quando não solicitado pelo Conselho 

Penitenciário,  faz-se  mister  que  este  emita  seu  parecer,  de  modo  a  clarificar 

eventuais formalidades ou omissões, salvo se o pedido for fundado em questões de 

saúde ou demorar para ser emitido, caso em que será dispensada a supracitada 



manifestação. Em seguida, o pedido será remetido ao Ministério da Justiça para 

ulterior despacho do Presidente, ou autoridade por ele delegada, que o fará sem 

restrições. Sendo o despacho favorável, procede-se à edição do decreto, cuja cópia 

será anexada ao processo de execução.

Na seqüência, faz-se o cálculo de liquidação da pena e procede-se a oitiva do 

Ministério  Público,  salvo se este for  o propositor  da ação.  Ao juiz,  cabe apenas 

declarar extinta a punibilidade. 

No caso de indulto condicionado, ou seja, sujeito a determinadas condições, 

as  quais  devem  ser  aceitas  pelo  sentenciado  para  que  este  possa  usufruir  do 

benefício,  faz-se  audiência  admonitória,  e  por  último,  no  caso  de  comutação, 

determina-se a retificação da guia de recolhimento.

O  indulto  coletivo,  por  seu  turno,  caracteriza-se  pela  generalidade  e 

impessoalidade, uma vez que pode beneficiar vários indivíduos, bastando que estes 

preencham satisfatoriamente os requisitos impostos, sejam eles de ordem subjetiva 

como primariedade; personalidade não voltada para o crime; ou ainda de ordem 

objetiva como não ter o indivíduo sido condenado por dados crimes; cumprimento de 

certa parcela da reprimenda; que o quantum de pena a ele imposta não ultrapasse 

os limites estipulados. 

Tal  espécie  de  indulto  é  outorgado  espontaneamente  pelo  Presidente  da 

República,  ou  autoridade  por  ele  delegada,  mediante  decreto,  logo,  não  se  faz 

necessária  provocação,  cabendo  ao  juiz  de  ofício,  a  requerimento  do  Ministério 

Público, ou do interessado, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou ainda da 

autoridade administrativa reconhecer o cabimento.

Com essas considerações, é possível delimitar que no período compreendido 

entre janeiro/2011 e março/2011, o Pró-egresso de Francisco Beltrão preocupou-se 

com a análise da situação jurídica dos egressos e beneficiários do programa para 

possível  concessão  do  indulto  coletivo  e  da  comutação  da  pena  com  base  no 

sobredito decreto 7420/10. 

A Necessidade da Concessão dos Benefícios: atuação jurídica, discussão e 

possíveis resultados:

O indulto  e a comutação,  conforme já tratado,  são benefícios nos quais, 

respectivamente,  a  pena  é  dada  como  extinta  ou  diminuída  a  fim  de  que  seja 

antecipada sua extinção.  



 Tais  benefícios  implicam  na  extinção  da  punibilidade,  de  forma  que  o 

Estado renuncia ao seu jus puniendi.  No entanto, a renúncia do poder punitivo por 

parte do ente estatal permite cogitar quais seriam os motivos pelos quais o Estado 

abre mão de tal poder.

O presente tópico tem por fim responder essa pergunta e nesse contexto 

explanar como se dão os benefícios na prática, bem como, os possíveis resultados 

de tal operação. 

Primeiramente  cumpre-se  advertir  que há uma necessidade de conceder 

esses benefícios tendo em vista a persecução de dois objetivos principais. Um deles 

se  consubstancia  no  fim  propriamente  político  da  concessão,  ou  seja,  no 

esvaziamento dos estabelecimentos prisionais.   Todavia,  a  principal  necessidade 

está calcada na própria ressocialização, sendo esta um dos fins da pena. Assim, 

adverte Bitencourt (2007, p. 102):

A crítica tem sido tão persistente que se pode afirmar, sem exagero, que a 
prisão está em crise. Essa crise abrange também o objetivo ressocializador  
da  pena  privativa  de  liberdade,  visto  que  grande  parte  das  críticas  e 
questionamentos  que  se  fazem  à  prisão  refere-se  à  impossibilidade---
absoluta--- de obter algum efeito positivo sobre o apenado. 

Como afirma o referido autor, o sistema prisional brasileiro vive uma situação 

de  caos  e  inviabilidade,  posto  que  as  funções  de  retribuição,  prevenção  e 

ressocialização  atribuídas  às  penas  privativas  de  liberdade  não  se  efetivam  na 

prática. Diante desse cenário, os benefícios concedidos em favor da liberdade do 

condenado, que possui bom comportamento em meio social, tornam-se necessários 

para contribuir com a ressocialização.

Tendo em vista que um dos requisitos subjetivos para concessão de tais 

benefícios  consubstancia-se  no  bom  comportamento  carcerário,  parte-se  do 

pressuposto de que os indivíduos que sustentam bom comportamento encontram-se 

aptos ao retorno à vida em sociedade, mesmo que ainda não tenham cumprido a 

pena  em sua  integralidade.  As benesses  atendem,  portanto,  a  função social  da 

pena, de modo a extinguir a punibilidade dos sentenciados que não tenham mais de 

estar no meio penitenciário.

A concessão desses benefícios, é meio subsidiário de efetivar o princípio de 

individualização da pena, posto que sua outorga exige a satisfação de determinados 



requisitos objetivos e subjetivos pelo agente. Sobre tal  principio preleciona Nucci  

(2009, p.74):

Significa  que  a  pena  não  deve  ser  padronizada,  cabendo  a  cada 
delinqüente a exata medida punitiva pelo que fez. (...) Assim, o justo é fixar 
a pena de maneira individualizada, seguindo-se os parâmetros legais, mas 
estabelecendo a cada um o lhe é devido.

Em relação ao procedimento, este consiste na análise processual criminal do 

condenado de modo a verificar se a situação jurídica do egresso ou beneficiário se 

ajusta  as condições do decreto.  Antes  disso,  é  necessário  um prévio  estudo de 

modo a avaliar  quais são os requisitos por ele exigidos.  De acordo com o atual 

decreto para a concessão de indulto e comutação, qual seja decreto 7.420/2010, 

fez-se necessária a análise do quantum de pena, ou seja, pena total, pena cumprida 

e pena restante a ser cumprida; verificação da existência de outros benefícios que 

inviabilizam a concessão do indulto ou da comutação, tais como, substituição da 

pena  privativa  de  liberdade  por  pena  restritiva  de  direitos,  sursis  e suspensão 

condicional do processo. Na mesma oportunidade foram observadas a tipicidade dos 

delitos e a reincidência.

 Após  todo  esse  estudo,  fez-se  a  subsunção  dos  requisitos  objetivos  e 

subjetivos  do  agente  ao  decreto  em  vigor.  Posteriormente,  sendo  constatada  a 

possibilidade de concessão do benefício, procedeu-se ao protocolo da petição inicial 

de indulto ou comutação, de acordo com o caso. 

No  Programa  Pró-Egresso  da  Comarca  de  Francisco  Beltrão  foram 

analisados em torno de cinqüenta e cinco processos, dos quais, aproximadamente 

nove  atenderam  aos  requisitos  constantes  no  decreto  e  em  seguida  foram 

protocolados os pedidos para a concessão dos benefícios. Ressalte-se que ainda 

não  foi  proferida  decisão  judicial  sobre  os  pedidos  protocolados  na  Vara  de 

Execução Penal da Comarca de Francisco Beltrão.

Considerações Finais:

Evidencia-se,  diante  do  exposto,  a  necessidade  dos  benefícios  face  ao 

caráter  ressocializador  da  pena,  visto  que  o  indivíduo  quando  privado  de  sua 

liberdade é submetido à situações carcerárias que em nada contribuem para sua 

reeducação ou reinserção social. 



Diante  disso,  o  Projeto  de  Extensão  Pró-egresso  por  meio  do  pleito  de 

benefícios, tais como o indulto e a comutação, visa exatamente contribuir para a 

ressocialização e reinserção social  do egresso,  contando com assistência social, 

jurídica, pedagógica e psicológica, que somadas, corroboram para o retorno desse 

indivíduo à sociedade. 
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Resumo

Para  acompanhar  o  projeto  coordenado  pelo  Instituto  Comsol  A  Paz  Começa  em  Casa, 

cadastramos um projeto junto a Pro Reitoria de Extensão da UNIOESTE, que estabeleceu 

como  objetivo  geral contribuir  com os  processos  sociais  de  fortalecimento  do combate  a 

violência  doméstica  e  contra  as  mulheres  na  região  Oeste  do  Paraná  e  como  objetivos  

específicos contribuir  com  a  sensibilização  de  lideranças  dos  municípios  da  região  nas 

questões  relacionadas  à  violência  doméstica  e  contra  as  mulheres;  e  orientar  estudantes 

incorporados  no  projeto  para  a  realização  das  atividades.  

Acompanhamos  o  desenvolvimento  do  Projeto  pelo  Instituto  Comsol,  participando  de 

reuniões e treinamentos,  realizando a supervisão de estudantes que compuseram a equipe, 

orientando a formulação de texto e preparação de trabalhos para apresentação em evento de 

extensão  universitária.  Como  atividade  final  das  estudantes  inseridas  no  Projeto  A  Paz 

Começa em Casa foi solicitada formulação de um texto, com temas relacionados às atividades 

que  tinham  estudado  e  desenvolvido  no  decorrer  do  mesmo.  Apresento  a  seguir  idéias 

contidas  nos  textos  desenvolvidos  pelas  duas  estudantes  de  serviço  social  que  foram 

supervisionadas  diretamente,  bem  como  analiso  os  desdobramentos  das  atividades  de 

extensão universitária  para o fortalecimento da Política para Mulheres na região Bacia do 

Paraná III. 

Palavras-chave: violência; direitos humanos; política para mulheres
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Introdução e Objetivos

Com o propósito do Programa Universidade Sem Fronteiras em expandir suas ações 

junto às organizações não governamentais, o Instituto Comunicação Solidária que tem sede 

em Toledo/PR propôs o projeto A Paz Começa em Casa, com a finalidade de difundir práticas 

relacionadas à prevenção à violência doméstica e contra as mulheres, em sete municípios da 

região: Céu Azul, Diamante do Oeste, Foz do Iguaçu, Medianeira, Missal, Toledo, Vera Cruz 

do Oeste. A idéia foi identificar o que vinha sendo realizado em relação à questão de gênero 

nas políticas de saúde, segurança pública, assistência social, bem como no Poder Judiciário. 

Em seguida,  realizou  um encontro  de  formação  com lideranças  destes  municípios  com o 

propósito de difundir e fortalecer os mecanismos institucionais para a prevenção da violência 

doméstica e contra as mulheres. De maneira que o projeto encerrou-se com a realização de 

atividades municipais, realizadas pelas lideranças envolvidas dos municípios e pela equipe do 

Projeto no município de Toledo, que compuseram a agenda dos 16 dias de ativismo, como 

parte da mobilização das mulheres na luta pela não violência de gênero. 

Estes propósitos inserem-se na formulação da Política para Mulheres, processo que se 

intensificou com a criação em 2003, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres em 

âmbito  federal,  que  possibilitou  a  realização  das  Conferências  Nacionais,  Estaduais, 

Regionais e Municipais,  nos anos de 2004 e 2007 e que geraram os Planos Nacionais de 

Políticas para Mulheres, que conta agora com a segunda edição. Também conta com a tardia 

criminalização da violência  doméstica através da Lei Federal n. 11.340/2006 que também 

propõe  em  seu  conteúdo  a  articulação  dos  sistemas  das  políticas  de  segurança  pública, 

assistência  social  e  saúde no combate  a  violência  doméstica  e  contra  a  mulher.  Esta  Lei 

Federal  também prevê  o  desenvolvimento  dos  direitos  sociais  quer  seja  na  proteção  das 

vítimas ou nas tentativas de penalização dos agressores. São processos em curso em nível 

federal e que dependem de iniciativas regionais, municipais, locais que os fortaleçam, a fim 

de gerar condições para o desenvolvimento de culturas preventivas em relação à questão. 

Para  acompanhar  o  Projeto  A Paz  Começa  em Casa,  coordenado  pelo  Instituto  Comsol, 

cadastramos um projeto junto a Pro Reitoria de Extensão da UNIOESTE, que estabeleceu 



como  objetivo  geral contribuir  com os  processos  sociais  de  fortalecimento  do combate  a 

violência  doméstica  e  contra  as  mulheres  na  região  Oeste  do  Paraná  e  como  objetivos  

específicos contribuir  com  a  sensibilização  de  lideranças  dos  municípios  da  região  nas 

questões  relacionadas  à  violência  doméstica  e  contra  as  mulheres;  e  orientar  estudantes 

incorporados no projeto para a realização das atividades. De maneira que acompanhamos o 

processo desenvolvido pelo Instituto Comsol, realizando a supervisão de duas estudantes de 

serviço social que compuseram a sua equipe. Como atividade final das estudantes inseridas no 

Projeto  A  Paz  Começa  em  Casa  foi  solicitada  formulação  de  um  texto,  com  temas 

relacionados  às  atividades  que  tinham  estudado  e  desenvolvido  no  decorrer  do  mesmo. 

Apresento a seguir os textos desenvolvidos pelas duas estudantes de serviço social que foram 

por mim supervisionadas. 

Procedimentos Metodológicos 

Como já citado, os aspectos relacionados ao gerenciamento do Projeto A Paz Começa em 

Casa  não contou com nossa  participação,  que  ficou  restrita  ao  acompanhamento  de  suas 

atividades.  A  formação  da  equipe,  o  acompanhamento  dos  gastos  dos  recursos,  o 

encaminhamento de relatórios foram realizados pelo Instituto Comsol. Foi oportunizado ao 

Curso de Serviço Social  da UNIOESTE ocupar duas vagas reservadas para estudantes.  A 

equipe contou com a participação de estudantes e professoras de vários cursos e faculdades e 

universidades do município de Toledo.

O  levantamento  sobre  a  realidade  dos  municípios  nos  aspectos  relacionados  à  violência 

doméstica  e  contra  as  mulheres  no  que  diz  respeito  às  políticas  de  segurança  pública, 

assistência  social  e  saúde.  Este  levantamento  se  realizou  pelas  estudantes  por  meio  da 

Internet, uma vez que não houve previsão de viagens para os municípios e os recursos não 

abrangiam gastos com telefonemas. 

Os encontros de formação (oficinas) com as lideranças dos municípios tiveram finalidade de 

formar e instrumentalizar lideranças dos municípios para a multiplicação da ação preventiva 

de  violência  doméstica,  desdobrando-se  ao  final  com  ações  realizadas  por  aqueles  que 

participaram, em seus municípios. 

No  Seminário  de  Extensão  Universitária  realizado  o  ano  passado  em Marechal  Candido 

Rondon/PR foram apresentados trabalhos com a finalidade de divulgar e dar visibilidade às 

ações desenvolvidas. 



Realizaram-se  orientações  coletivas  e  individuais  às  estudantes;  tardes  de  estudos  e  de 

palestras  ministradas  pelas  orientadoras  as  estudantes;  estudo  de  textos  indicados  pelas 

orientadoras; formulação de projeto, desenvolvimento e sistematização em forma de artigo. À 

medida do possível estes artigos deverão ser apresentados em eventos de natureza acadêmica. 

A violência doméstica de gênero na percepção das estudantes 

“Alguns  Apontamentos  Sobre  a  Violência  Contra  a  Mulher  e  as  Contribuições  da  Lei  nº 

11.340/06 - Maria da Penha” foi o título do texto de Adjaneide Alves Campos, que buscou 

contribuir para melhor compreensão da violência contra a mulher numa perspectiva de estudo 

sobre  a  Lei  Maria  da  Penha.  Ela  demonstrou  o  significado  de  violência  contra  a  mulher 

expresso na própria lei que define em seu primeiro artigo a violência doméstica e familiar 

contra a mulher: “[...] qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, danos 

ou sofrimento físico,  sexual,  psicológico,  patrimonial  ou moral  à mulher,  tanto no âmbito 

público como no privado” (BRASIL, 2006). Com esta Lei, esse tipo de agressão passou a ser 

considerado crime hediondo, persistente ao tempo e extensivo a todas as classes sociais, todas 

as culturas e sociedades. A categoria gênero foi entendida numa dimensão ampla das relações 

sociais historicamente construídas, que se estabelecem entre homens e mulheres; mulheres e 

mulheres; e homens e homens, expressando que a maneira de ser homem ou mulher é uma 

formação cultural e histórica.  

O texto “Violência Contra Mulher e Delegacia no Município de Toledo/Pr” foi apresentado 

por  Franciele  Luci  Barreiro  que  se  propôs  estudar  aspectos  relacionados  à  Delegacia  de 

Polícia  e  violência  contra  a  mulher.  O  maior  interesse  em  abordar  o  tema,  segundo  a 

estudante, se deu a partir do contato e estudo sobre a violência contra a mulher, quando se 

interessou em conhecer  as  formas  de  atendimentos  realizados  pela  Delegacia,  qual  a  sua 

dinâmica para o acolhimento à vítima que procura a instituição para denunciar. Para situar 

teoricamente,  abordou aspectos  relacionados à  questão social  e  ao patriarcado,  situando a 

necessidade  da  Lei  Maria  da  Penha,  que  ao  mesmo  tempo  modificou  formalmente  a 

tramitação institucional das situações de violência contra mulher no país e situou a luta das 

mulheres em sua implantação. 

A continuidade do espaço pedagógico e de agregação de esforços em favor da equidade 

de gênero 



O Projeto A Paz Começa em Casa encerrou-se formalmente em dezembro, o Instituto Comsol 

prestou contas e no dia 1/03/2011 realizou o Encontro que lembrou o Dia Internacional da 

Mulher Participação das Mulheres nos Espaços de Poder na Bacia do Paraná III, favorecendo 

as ações regionais e o propósito de fortalecimento das formas de organização das mulheres na 

região. Foi notável o avanço qualitativo na organização política do Encontro, uma vez que 

estiveram presentes representantes de vinte e dois municípios da região. Outro aspecto que 

favorece a análise qualitativa do movimento é que se observou a presença de vereadoras, 

prefeitas, secretárias municipais. Isso favorece o desenvolvimento necessário da Política para 

Mulheres  em âmbito  local,  regional  e estadual.  Pode-se afirmar  que o anúncio  formal  da 

federação de realização da Conferência Nacional de Políticas para Mulheres em dezembro, 

conta com a organização regional presente no Encontro realizado em Toledo. 

No dia 11/03/2011 ocorreu em Medianeira o XII Encontro do Dia Internacional das Mulheres. 

Observou-se neste Encontro o acúmulo de trabalho liderado pelo Centro Popular de Saúde 

Yanten, quando foi entregue um documento formulado a partir  das Oficinas realizadas no 

Encontro  de  Toledo,  acima  citado,  para  Senadora  Gleisi  Hoffmann,  que  também  esteve 

presente. 

É nítido que há um crescimento da Política para Mulheres na região e que as organizações não 

governamentais  ainda  desempenham,  neste  tema,  participação  especial,  o  que  o  próprio 

crescimento da Política redefinirá. 

Há um aspecto de alguma forma inédito, no que diz respeito às políticas sociais, é a presença 

da  Empresa  Hidrelétrica  Binacional  Itaipu,  que  alem  de  participar  como  realizadora  do 

Encontro em Toledo, passou a ter grupos de trabalho com a temática das políticas sociais e 

realiza  encontros  periódicos  discutindo  temas  de  interesse  das  políticas.  Nesse  aspecto, 

considera-se que a extensão universitária devolve indagações para a pesquisa. 
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RESUMO: A prática de auto-organização dos estudantes desenvolve-se no contexto 
do Projeto de formação de professores do Laboratório de representações, espaços, 
tempos  e  linguagens  em  experiências  educativas  –  RETLEE  com  as  escolas 
públicas do campo do município de Francisco Beltrão que, neste caso específico, na 
Escola Juscelino Kubitschek – Vila Rio Tuna. Caracteriza-se como uma atividade 
interventiva que possibilita a discussão sobre a práxis pedagógica, contribuindo com 
estratégias de organização do trabalho docente e da interação social e educativa 
redimensionada  com e  entre  os  estudantes.  Enfocamos  a  auto-organização  dos 
estudantes  como  um  processo  que  procura  romper  com  a  passividade  nas 
experiências escolares da escola convencional, que historicamente não potencializa 
outras  práticas  educativas  em  que  os  alunos  se  envolvam  na  construção  de 
experiências de organização social de trabalho/atividades escolares, não reduzidas 
às  aprendizagens  dos  conteúdos  previstos  e  ensinados  pelos  professores.  Os 
princípios da auto-organização potencializam práticas educativas que acrescentam 
responsabilidade, cooperação, sociabilidade, solidariedade, vida coletiva etc. entre 
os  estudantes,  professores,  escola  e  comunidade,  como  princípios  que  a  ser 
valorizados e que são tão negligenciados na sociedade capitalista. Neste ano de 
2011,  o  processo  da  auto-organização  está  sendo  desenvolvido  de  modo 
progressivo  na  Educação  Infantil  e  do  1º  ciclo  (1º,  2º  e  3º  anos)  do  Ensino 
Fundamental, interiorizando os princípios da proposta. No 2º ciclo (4º e 5º ano) e 
Anos  Finais  do  Ensino  Fundamental  o  processo  é  mais  sistemático  a  partir  da 
utilização de  “dispositivos  pedagógicos”,  “Assembléia  da  Turma”  e  a  escolha  de 
representantes de turma que organizam periodicamente a dinâmica estabelecida. 
Assim, tais práticas tornam-se construções mais consolidadas da auto-organização, 
chegando  a  aprimorar  elementos  de  formação  escolar  para  os  já  estabelecidos 
Conselhos de Classe Participativos, no sentido de fortalecer a autonomia e tomada 
de decisões nas relações escolares.
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Resumo

Através da realização deste projeto foi possível oferecer cursos de treinamento 

e capacitação, no uso instrumental da informática básica e internet, para indivíduos 

pertencentes  à  região  do  Cantuquiriguaçu,  mais  especificamente  aos  alunos  da 

Escola Dr. João Ferreira Neves na cidade de Catanduvas. Pretendeu-se, realizar 

ações de ensino, pesquisa e extensão que contribuíssem para a Inclusão Social, 

implementação  de  políticas  de  inclusão  social  e  socialização  do  conhecimento 

visando o acesso e permanência de estudantes provenientes de escolas públicas na 

UNIOESTE através do sistema de cotas.

Palavras Chave: Inclusão Digital, Inclusão Social, Informática na Educação.

1.Introdução

Desde 2007 algumas ações, ainda embrionárias, foram sendo desenvolvidas 

no âmbito da Unioeste por um grupo, do qual os professores orientadores fazem 

parte, como atividade de extensão, tendo como objetivo principal contribuir para a 

inclusão digital. Ainda naquele ano, foi encaminhado à SETI e em 2008 foi aprovado 

e iniciado o projeto “Uma Contribuição à Promoção da Inclusão Social  pelo Uso 

Instrumental da Informática Básica e Internet (InfoSocial)”.



Nos  anos  seguintes,  foram  sendo  realizadas  outras  edições  do  projeto 

InfoSocial. Entre 2008 e 2009 foram oferecidos cursos e ofertadas 290 vagas.

Paralelamente, 2009 se propôs, foi aprovado e teve início o projeto intitulado 

“Uma  Articulação  entre  a  Matemática  e  a  Informática  como  Instrumento  para  a 

Cidadania  e  o  Emprego,  e  acessibilidade  às  IES”,  ou  simplesmente  “Projeto 

USFMat”.  O objetivo  do USFMat  foi  o  de  levar  aos alunos do ensino  médio  do 

município  de  Catanduvas  no  Paraná,  que  apresenta  baixo  Índice  de 

Desenvolvimento  Humano  Municipal  (IDH-M),  conhecimentos  nas  áreas  de 

matemática e informática. Buscou-se oferecer aos participantes a oportunidade de 

capacitação nestas duas áreas, que se concebe, são importantes tanto na formação 

do cidadão quanto na inserção do profissional para o tão competitivo mercado de 

trabalho.

Assim,  o  InfoSocial  de  2010  focou,  além  das  atividades  voltadas  para 

professores  através  do  uso  do  software  Moodle  como  ferramenta  de  apoio  à 

educação, a continuidade das ações no sentido de contribuir para a Inclusão Social,  

através da Inclusão Digital.

Não há consenso sobre o exato significado de “Inclusão Digital”  [Silveira & 

Cassiano, 2003], [Rebêlo, 2005], [Berman-Bieler, 2001]. Essa expressão tem sido 

utilizada  em diversos  fóruns,  incluindo  políticos  e  empresariais.  Dependendo  do 

fórum,  ao  termo  são  atribuídos  objetivos  e  ênfases  específicas  e  por  vezes 

diferenciadas.  Porém,  de  modo  geral,  Inclusão  Digital  (ID)  refere-se  à 

democratização do acesso à tecnologia, ao uso do computador conectado à Internet, 

com vista à melhoria da qualidade de vida de quem dela participa.

De forma semelhante, também não há consenso sobre “Inclusão Social” (IS).  

Esta expressão é utilizada para fazer referência à inserção de pessoas, com algum 

tipo de deficiência, às escolas e ao mercado de trabalho. Também é utilizada para 

fazer  referência  a  pessoas  consideradas  excluídas,  que  não  tem  as  mesmas 

oportunidades dentro da sociedade, por motivos como condições sócio-econômicas 

e falta de acesso a tecnologias (situação denominado Exclusão Digital). A inserção 

dessas pessoas que se encontram a margem da sociedade ou a margem do acesso 

as tecnologias ocorre, geralmente, por meio de projetos de ID [Infoescola]. Portanto, 

as noções de ID e IS se interligam, se relacionam e se complementam.

Tomando-se como base estas definições, o principal objetivo de um projeto de 

IS  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  e  cidadania  é  uma  necessidade.  Tendo  esses  elementos  como 

norteadores,  e  considerando  a  chamada  do  governo  do  Paraná  buscando 

contribuições  junto  à  região  denominada  Cantuquiriguaçu,  esse  tipo  de  ação 

educativa tornou-se uma demanda concreta.

A  região  do  Cantuquiriguaçu  localiza-se  no  Terceiro  Planalto  Paraense  e 

abrange uma área de 13.947,73 km², correspondendo a cerca de 7% do território 

estadual.  Este  território  é  constituído  por  20  municípios,  sendo  Catanduvas  um 

deles.  O total  de famílias pobres no território  Cantuquiriguaçu,  em 2000,  era de 

26.159  representando  41,9% do  total  de  famílias,  indicador  bastante  superior  à 

média paranaense, de 20,9%. É neste contexto que se insere o presente trabalho.

2.Objetivos

Portanto,  o  principal  objetivo  deste  projeto,  no  que  se  refere  à  região  do 

cantuquiriguaçu  foi  o  de  oferecer  cursos  de  treinamento  e  capacitação  no  uso 

instrumental  da informática básica e internet  para indivíduos pertencentes àquela 

comunidade e mais especificamente os indivíduos participantes do projeto USFMAT, 

contribuindo nos âmbitos da IS e ID para que os indivíduos que dele participem 

adquiram conhecimentos em termos do uso do computador a fim de que possam 

melhorar ou conquistar melhores oportunidades em suas vidas.

3.Métodos

Os  objetivos  propostos  neste  projeto  estão  sendo  alcançados  tanto  pela 

produção  de  materiais  didáticos  (apostilas,  tutoriais,  páginas  web)  quanto  pela 

utilização  de  procedimentos  metodológicos  adequados  a  cada  atividade 

desenvolvida. Essas atividades estão sendo acompanhadas, analisadas e avaliadas 

continuamente.  Estão  sendo  realizadas  atividades  teóricas  e  práticas  com  o 

envolvimento  dos  participantes,  docentes,  técnicos  e  acadêmicos  do  Curso  de 

Ciência da Computação e da Matemática. A seguinte metodologia foi adotada:

•Foram efetuadas leituras em bibliografias específicas sobre Inclusão Digital;

•Foram  realizadas  leituras  crítica  do  material  didático-pedagógico  já 

desenvolvido através do projeto InfoSocial referente ao uso instrumental da 

informática básica e internet visando sua melhoria e ampliação;



•Foi realizado uma investigação sobre público alvo potencial para freqüentar 

os cursos, ou seja, os alunos;

•Foi definido, programado, divulgado e realizado os cursos;

•Após  a  finalização  dos  cursos  foram  efetuadas  avaliações  dos  cursos 

oferecidos.

Todas  as  informações  referentes  ao  projeto  foram  disponibilizadas  no  site 

http://www.inf.unioeste.br/~infosocial. A figura 1 mostra o site, enfatizando o material 

produzido no projeto.

Figura 1: Página InfoSocial

Outras  informações  foram  disponibilizadas  via  Moodle,  ambiente  que  foi 

utilizado  com  sucesso  em  Catanduvas  e  onde  foram  disponibilizadas  todas 

apostilas. O Moodle é um Sistema de Gerenciamento de Cursos, que funciona em 

um servidor acessado por um navegador web. Através dele é possível disponibilizar 

materiais  de  estudo,  criar  fóruns  de  discussão,  aplicar  avaliações  online,  enviar 

trabalhos  para  um  único  local,  rever  atividades  e  registrar  notas,  dentre  outras 



atividades. 

4.Discussão e Resultados

O projeto  InfoSocial  contribuiu  com a  região  do  Cantuquiriguaçu  ofertando 

cursos em parceria com o projeto USFMAT, na escola Dr. João Ferreira Neves, na 

cidade de Catanduvas para alunos do Ensino Médio. Devido a algumas dificuldades 

encontradas na escola,  como a falta  de infraestrutura  computacional,  no que se 

refere à uma rede de internet adequada à escola, os cursos que demandaram o uso 

de internet, foram realizados nas dependências da Unioeste na cidade de Cascavel.  

Os  demais  cursos  que  necessitariam  apenas  do  recurso  computacional  foram 

realizados no próprio laboratório da escola.

O primeiro curso realizado foi o de Introdução à Informática, através do qual 

foram abordados assuntos como: Evolução do computador, Conceitos de Hardware, 

Conceitos sobre o Sistema Operacional (o que é, como funciona), e as Interfaces de 

uso (GUI,  CUI),  ou  seja,  os  conhecimentos básicos de informática,  para  que os 

mesmos tivessem uma base para receber os próximos cursos que viriam pela frente. 

O segundo curso ofertado, foi sobre a utilização do Moodle na visão do aluno, 

neste curso foram abordados assuntos como: Organização do curso, alterar perfil, 

enviar  mensagens,  como  participar  das  atividades  (questionário,  lição,  envio  de 

arquivo, chat), o curso foi realizado nas dependências de um dos laboratórios da 

Unioeste. O curso do Sistema de Gerenciamento de Cursos (SGC) Moodle, teve a 

duração de 4 horas, sendo realizado no dia 27 de Março de 2010. 

Mais uma vez os alunos foram deslocados para a cidade de Cascavel no dia 

22 de Maio de 2010, para receberem o curso de Criação de vídeos com o programa 

Debut Video Capture, no qual foram abordados assuntos como: Função dos botões, 

Gravar video do desktop, Gravar video da webcam, Como salvar o video grava. O 

curso teve duração de 4 horas.

E no dia 17 de Julho ofereceu-se o curso de Criação de páginas web utilizando 

a ferramenta online Google Sites com duração de 4 horas, no qual foram abordados 

assuntos como: Criar conta para utilização da ferramenta, Criação da página, Alterar 

aparência, Criar uma nova página, Organizar as páginas na barra lateral, Editar e 

excluir as páginas. 

Ainda foram ofertados cursos que apresentaram os três principais programas 

de escritório do pacote BROffice: Writer, Calc e Impress. Cada curso teve a duração 



de 4 horas e foram ofertados nos dias 28 de Agosto,  25 de Setembro e 06 de 

Novembro, respectivamente. Nestes cursos foram abordados assuntos como: Visão 

geral do programa, utilização dos botões, criar novo arquivo, salvar arquivo.

5.Conclusões

Como uma forma de contribuição para a ID e a IS foi desenvolvido o projeto 

denominado  InfoSocial  que  visa  contribuir  para  que  aquelas  pessoas  atingidas 

consigam, num futuro próximo, obter ou garantir-se em um bom emprego, e terem 

acesso às IES. 

Verificou-se, na convivência com os alunos participantes do projeto, que vários 

deles já possuem uma relação de intimidade com a computação, confirmando que a 

cidade pode ser considerada uma privilegiada em relação às demais pertencentes à 

esta região,  porém, verificou-se ainda uma grande necessidade de infraestrutura 

computacional  adequada para  o  ensino  no  Colégio  Ferreira  Neves,  apresentada 

principalmente pela falta de uma conexão de internet adequada para servir a escola. 

Mesmo com as dificuldades pode-se perceber que os alunos apresentaram interesse 

em buscar conhecimento para além do que a região pode lhe oferecer. E foi através 

dos cursos realizados com eles  que se verificou essa “sede”  por  conhecimento. 

Porém os resultados não podem ser mensurados de forma imediata, pois as ações 

realizadas, tem o objetivo de refletir no futuro do aluno, capacitando-o para ingressar 

em uma Instituição de Ensino Superior e também para o mercado de trabalho.
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Resumo: 

O  projeto  de  extensão  universitária,  intitulado  “Primeiros  Passos  em 
Economia e Cidadania” desenvolvido pelos professores, colaboradores externos e 
acadêmicos do Curso de Ciências Econômicas e também do Curso de Matemática 
busca,  em  suas  iniciativas,  contribuir  para  uma  reflexão  que  apresente  alguns 
questionamentos  sobre  o  cotidiano,  as  escolhas  e  a  forma  como  os  agentes 
econômicos,  famílias  e  empresas  conduzem  suas  escolhas,  oportunizando  aos 
participantes  a  possibilidade  de  modificar  e  melhorar  suas  escolhas  e 
posicionamentos perante o sistema produtivo atual. A discussão aqui proposta quer 
demonstrar  a  importante  articulação  existente  entre  as  atividades  de  ensino  e 
pesquisa e os ajustes necessários à própria extensão, como fruto desse processo. 
Portanto  o  presente  artigo  busca  apresentar  uma  reflexão  sobre  as  atividades 
desenvolvidas  no  projeto  “Primeiros  Passos  em  Economia  e  Cidadania...” 



considerando,  de  modo  especial,  a  experiência  da  pesquisa  vinculada  a  essa 
atividade de extensão. 

Palavras-chave: economia; cidadania; educação financeira.

1 INTRODUÇÀO

A lógica de funcionamento do sistema capitalista pressupõe a engenhosidade 

do  mercado,  considerando  no  cotidiano  das  famílias  e  empresas,  as  decisões 

econômicas; criam-se estratégias que buscam novas demandas, tecnologias, lucros 

e  salários  dentre  inúmeras  variáveis  que  compõem  o  cenário  produtivo 

contemporâneo.

Diante  dessa complexidade,  o  projeto  de  extensão desenvolvido,  contribui 

para uma reflexão e construção de novas atitudes voltadas à educação financeira, 

oportunizando  aos  participantes  a  possibilidade  de  modificar  e  melhorar  suas 

escolhas e posicionamentos perante o sistema produtivo atual. 

As proposições desse projeto relacionam-se à dimensão social e econômica 

presentes no cotidiano escolar e também das famílias de um modo geral e tem sido 

objeto de inúmeras discussões acadêmicas. As referências básicas selecionadas 

para  a  elaboração  das  temáticas  propostas,  não  se  resumem  aos  aspectos 

puramente econômicos vinculados ao consumo e renda, ou à objetividade vinculada 

à questão monetária, por exemplo, mas procura acrescentar interpretações que se 

justapõem  a  esses  assuntos,  como  a  psicologia  econômica,  as  finanças 

comportamentais, consideradas relevantes como campo de análise dessa temática. 

Além disso,  é  possível  inserir  conteúdos  de  outras  áreas de  conhecimento,  tais 

como a biologia e a administração, como instrumentos para a discussão dos temas 

propostos.

Oportunamente,  a  discussão  das  escolhas  relativas  às  tais  referências,  a 

formatação  dos  conteúdos  necessários  às  atividades  de  extensão  elencadas  no 

projeto é que se tornam objeto deste artigo. 

2. OBJETIVO



Apresentar  uma  reflexão  sobre  as  atividades  desenvolvidas  no  projeto 

“Primeiros Passos em Economia e Cidadania...” considerando, de modo especial, a 

experiência da pesquisa e do ensino, vinculadas à esta atividade de extensão. 

3 MÉTODOS

A estrutura metodológica proposta refere-se, de modo específico ao formato 

adotado para a realização das oficinas de extensão, sendo este o aspecto a ser 

apresentado enquanto método para as atividades do projeto. É importante salientar 

que a formatação aqui descrita decorre das leituras realizadas e da complementação 

de atividades de pesquisa relacionadas ao longo do ano de 2010.

 Desse  modo,  os  conteúdos  são  desenvolvidos  em  etapas  que  se 

complementam  e  que  são  continuamente  revistas  diante  de  cargas  horárias 

diferenciadas e necessidades específicas dos participantes. A parte introdutória do 

trabalho proposto está voltada, ao  problema econômico fundamental, às decisões 

econômicas, escolhas diante de um cenário de contínua expansão do mercado para, 

na sequência, abordar conteúdos mais pragmáticos relacionados ao cotidiano das 

famílias, considerando, de modo particular o dinheiro em suas dimensões subjetivas 

e,  objetivas.  Para  tanto  também  são  analisadas,  junto  ao  público  participante, 

noções acerca de trabalho e renda, bem como da relação entre dinheiro e valor.

A  terceira  parte  do  conteúdo  programado  vincula-se  especificamente  à 

questão  do  consumo,  objetivando  interpretá-lo  no  contexto  capitalista.  Contudo, 

perpassando  essa  dimensão,  procura-se  discutir,  como  base  para  a  educação 

financeira,  a  racionalidade  “dita”  econômica  e  os  subterfúgios  que  os  agentes 

econômicos encontram para  justificar  suas  decisões  de consumo.  Nesse item é 

apresentada a relação entre consumo, sustentabilidade e meio ambiente. 

A quarta  parte  propõe  uma revisão sobre  o  planejamento  financeiro e  os 

principais  elementos  que  compõem  os  conteúdos  relacionados  à  educação 

financeira.  Assim  relacionam-se  crédito,  dívida  e  juros como  consequência  da 

função  consumo  individual,  ressaltando  que  essa  função  está  intrinsecamente 

relacionada  às  fases  da  vida  e  ao  planejamento  financeiro  de  cada  família.  Ao 

planejamento financeiro vinculam-se a  poupança e o investimento. Implícita à esta 

discussão,  está  a  construção  de  referenciais  para  a  tomada  de  decisões 

econômicas, procurando estabelecer uma interface com as situações cotidianas que 



envolvem desde  a  elaboração  até  o  acompanhamento  do  orçamento  pessoal  e 

familiar,  o orçamento familiar,  as escolhas individuais e suas implicações para a 

elaboração  de  um  planejamento  de  médio  e  longo  prazo.  Para  tanto,  são 

apresentadas  e  discutidas  noções  relacionadas  ao  crédito,  considerando  os 

diferentes tipos de endividamento e as taxas de juros presentes em cada um deles. 

O conjunto de atividades anteriormente descritas busca, primordialmente, a 

troca de experiências e a construção de metodologias que auxiliem no processo de 

ensino e aprendizagem no ambiente escolar e, por conseguinte, das famílias dos 

alunos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo do ano de 2009,  quando se  efetivaram as iniciativas  do projeto 

houve  algumas  interrogações,  por  parte  do  grupo  extensionista,  acerca  da 

linearidade  dos  conteúdos  propostos  e,  principalmente,  da  necessidade  de  se 

estabelecer  um  conjunto  de  proposições  que  permitisse  aos  participantes  das 

oficinas e palestras,  uma condição de reflexão acerca de suas escolhas ou,  até 

mesmo, não-escolhas e, principalmente, oportunizasse meios para que iniciativas 

individuais fossem também colocadas em prática no cotidiano de cada um.  Isso 

pressupunha  a  realização  de  encontros  sucessivos  e  sequenciais  que 

apresentassem determinados conteúdos de forma encadeada.

Desse modo, em 2010, embora tenham sido apresentadas iniciativas voltadas 

aos pais de alunos, o fio condutor das atividades desenvolvidas pelo grupo vinculou-

se à revisão de conteúdos, aprofundamento de leituras e discussões de temáticas 

em  diferentes  áreas  da  educação  financeira  e  que  se  apresentavam  como 

primordiais nessa etapa do trabalho. 

Os encontros realizados no Centro Educacional Nossa Senhora dos Anjos, 

Catequistas e famílias de crianças vinculadas à Catedral e a experiência ainda que 

com caráter exploratório junto aos alunos de turmas do 2ºs e 3os.   anos do Ensino 

Fundamental  no  Colégio  Santa  Maria,  foram  fundamentais  para  que  se 

estabelecesse tal revisão. 

Paralelamente,  as  atividades  de  ensino  desenvolvidas  junto  ao  curso  de 

Economia possibilitaram, por meio da realização de monografias, duas experiências 

de  pesquisa  voltadas  à  questão  da  educação  financeira  e  comportamento  de 

consumo. O acompanhamento docente desses trabalhos acadêmicos e seu vínculo 



intrínseco à temática principal do projeto possibilitaram a elaboração de conteúdos 

teóricos e  pesquisa  primária,  importantes  subsídios para que se retomassem as 

oficinas e demais atividades. Outra experiência voltada ao ensino e que estabeleceu 

uma  leitura  importante  aos  conteúdos  do  projeto  Primeiros  Passos,  mais 

recentemente  em  2011,  vinculou-se  ao  PDE  –  Programa  de  Desenvolvimento 

Educacional, em parceria com o colegiado de Ciências Contábeis. Na construção de 

um conteúdo programático que totalizou 32 horas de atividades de ensino, também 

foi possível estabelecer vínculos com a atividade de extensão. 

Vale acrescentar que uma parcela significativa das discussões apresentadas 

volta-se  à  interpretação de Bussinger  (2008)  onde é  possível  se  afirmar  que “A 

complexidade  da  sociedade  de  hoje  nem  sempre  permite  ver  com  clareza  as 

despesas  (gastos  pessoais,  com  a  família  ou  com  amigos)  porque  elas  estão 

ocorrendo diária e continuamente, e o nosso salário nem sempre tem a robustez 

para agüentar  tantos ataques.  Por  isso é preciso tomar cuidado.”  (BUSSINGER, 

2008, p.116)

No  mais,  destaca-se  que  muitas  foram  e  ainda  são,  as  adaptações 

elaboradas diante do ciclo de vida. Jovens, velhos, solteiros, casados, casados e 

com filhos! A cada nova etapa é importante compreender como estabelecer novas 

escolhas para o bem-estar individual e familiar.

4. CONCLUSÃO

O  conjunto  de  pontos  explicitados  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.  Tais 

aspectos  fazem  parte,  não  apenas  das  noções  fundamentais  do  pensamento 

econômico, mas também de outras interpretações que consideram os diferenciados 

dilemas voltados ao problema econômico fundamental. Isso vai além daquilo que se 

discute no curso de Ciências Econômicas e nas demais áreas das Ciências Sociais 

Aplicadas.

 Na introdução da leitura econômica apresenta-se o dilema da escassez de 

recursos  versus  necessidades  humanas e  isso  implica,  fundamentalmente,  na 

necessidade  de  tornar  os  conteúdos  trabalhados  mais  próximos  da  realidade  e 

cotidiano de cada um, lembrando que, em essência, economia significa “cuidar da 



casa”.  Esse  é  o  maior  desafio  apresentado  ao  projeto,  ou  seja,  introduzir  um 

conteúdo  de  caráter  econômico,  de  forma  bastante  compreensível  e  que 

efetivamente compõe a rotina diária de todos, já que ao longo do dia “tomam-se 

decisões”. Desse modo, o projeto contribui para auxiliar na melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, uma vez que amplia o conhecimento e estimula “o pensar antes 

de agir”, favorecendo uma possibilidade de libertação em relação ao imediatismo tão 

presente no contexto atual.

Portanto,  a  experiência  de  re-leitura  de  conteúdos  básicos  e  introdutórios 

voltados à Economia, indo além, e acrescentando novos instrumentais de análise 

voltados às áreas da matemática, biologia, psicologia e administração mediante uma 

pesquisa mais elaborada e refinada e que vem permitindo ampliar significativamente 

o  conjunto  de atividades do projeto.  Dessa forma,  inúmeros desdobramentos de 

caráter  interdisciplinar  que  se  relacionam  ao  “Cuidar  da  Casa”,  como  conceito 

fundamental  da  economia,  tornam-se essenciais  para  que  as  temáticas  sejam 

desenvolvidas com êxito.

À medida que as iniciativas de extensão se aprofundem no conhecimento da 

realidade da comunidade envolvida, as atividades voltadas à pesquisa e ao ensino 

tornar-se-ão  cada  vez  mais  imprescindíveis  para  que  se  cumpram  os  objetivos 

voltados à Educação Financeira em seus “primeiros passos”. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo destacar  como o  Programa de extensão 
intitulado  "Integrando  os  alunos  do  Curso  de  Licenciatura  em  Matemática  e  a 
Comunidade",  favorece aos alunos do curso  de licenciatura em matemática  do 
campus de Foz do Iguaçu um contato maior com a realidade escolar. Neste sentido 
será  traçado  sua  trajetória  que  teve  início  no  ano  de  2002,  com  o  intuito 
primeiramente de diminuir  o  índice de evasão escolar,  reprovação e aversão à 
matemática na rede estadual de ensino. No entanto, foi ampliado seus objetivos e 
hoje  há  também  a  possibilidade  de  fomentar  a  formação  permanente  dos 
professores da rede estadual de ensino.

Palavras-chave: Educação Matemática, realidade escolar,extensão.

INTRODUÇÃO

O programa de extensão "Integrando os alunos do Curso de Licenciatu-

ra em Matemática e a Comunidade”, foi elaborado no ano de 2002 ao longo deste 

período pode criar condições para os acadêmicos do curso de licenciatura em mate-

mática 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).

1 Mestranda em Educação para Ciências e Matemática Docente da UNIOESTE  do Curso de Licenci -
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Assim sendo, neste artigo apresentamos algumas reflexões sobre a trajetória 

desse programa de extensão e a sua importância para a formação do acadêmico em 

Licenciatura em  Matemática.

OBJETIVOS

Geral:

• Integrar os alunos do curso de Licenciatura em Matemática e a Sociedade.

Específicos:

• Desenvolver  o  gosto  pela  matemática,  suprir  as  deficiências  da  mesma 

presente no ensino fundamental e preparar o futuro professor de matemática 

para o mercado de trabalho

METÓDOS

De  acordo  com  a  procura  e/ou  necessidade  constatada  as  comunidades 

serão selecionadas. A partir disso será realizado um levantamento das deficiências 

matemáticas existentes na clientela, os futuros professores de matemática e alunos 

da UNIOESTE irão confeccionar materiais, pesquisar livros didáticos e paradidáticos 

de modo a elaborar  as atividades visando sanar as dificuldades existentes,  bem 

como proporcionar um leque diversificado de experiências matemáticas para que os 

alunos passem a construir seu conhecimento matemático e dessa forma reconstruir  

sua concepção a respeito da disciplina matemática. 

Conforme (LORENZATO 2006A, p.24) :

O professor de matemática, ao planejar sua aula, precisa perguntar-
se:  será  conveniente,  ou  até  mesmo  necessário,  facilitar  a 
aprendizagem com algum material didático? Com qual? Em outras 
palavras  o  professor  está  respondendo  as  questões:  “Por  que 
material didático?”, “Qual é o material didático?” e “Quando utiliza-
lo?”.  Em  seguida,  é  preciso  perguntar-se:  “Como  este  material 
deverá ser utilizado?”.  Está última questão é fundamental,  embora 
não  suficiente,  para  que  possa  ocorrer  uma  aprendizagem 
significativa

Ao final de cada projeto interligado a este programa, a direção, o professor de 

matemática, os alunos envolvidos, os alunos-monitores bem como a coordenadora e 

sub-coordenadora  farão  em  conjunto  uma  avaliação  do  desenvolvimento  das 



atividades realizadas, para que através dos resultados obtidos, possamos reelaborar 

se necessário for.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

No ano de 2002, foi elaborado o programa “INTEGRANDO OS ALU-

NOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E A COMUNIDADE", mo-

tivado principalmente pela preocupação em acreditar que os acadêmicos deveriam 

ter um contato com a realidade escolar desde o primeiro ano da Universidade.

Assim no anos de 2002 os projetos foram vinculados ao Programa cinco pro-

jetos de extensão. Todos eles atendiam as escolas da Rede Pública Estadual per-

tencentes ao Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu. Desta forma, foram 

atendidos  Colégios de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do 

Iguaçu e Itaipulândia. Esses projetos vinculados ao Programa propiciavam um en-

contro com a realidade existente. Em alguns casos era relacionado ao grande índice 

de reprovação em Matemática e outros visavam apenas ampliar o gosto dos alunos 

pela disciplina de Matemática 

Em 2003 foi atendido os alunos da APASFI (Associação de Pais e Amigos 

dos Surdos de Foz do Iguaçu). Essa experiência levou ao confronto de mais uma 

realidade que é a questão da inclusão. 

No  ano  de  2004  também foi  vinculado  um projeto  no  programa intitulado 

“REFORÇO DE MATEMÁTICA - APOIO EXTERNO À EDUCAÇÃO”, esse projeto 

visava  também  sanar  dificuldades  relacionadas  a  Matemática  na  rede  pública 

estadual de Foz do Iguaçu.

Neste  sentido,  no  ano  de  2005  o  projeto  vinculado  ao  programa  era 

denominado “CONTRIBUINDO COM A MELHORIA NA QUALIDADE DE ENSINO 

DE MATEMÁTICA NAS ESCOLAS ESTADUAIS”. Este projeto teve como finalidade 

complementar  a  formação  dos  futuros  professores  de  Matemática  e  sanar  as 

dificuldades  que  os  alunos  apresentam  no  ensino  fundamental  em  relação  a 

matemática. Sua importância se deu, pois possibilitou aos acadêmicos participantes 

refletirem sobre os conteúdos teóricos e os conteúdos pedagógicos. 



Ressalta-se que a partir do ano de  2006, a coordenação do Programa passa 

ser representada pela professora Susimeire Vivien Rosotti de Andrade, pois até a 

presente  data  a coordenadora  era  a professora Patrícia  Sândalo Pereira.  Foram 

vinculados neste ano ao Programa dois projetos de extensão, sendo que um deles 

era  denominado “Aproximando os alunos do curso em licenciatura em matemática 

da realidade escolar”.  Esse projeto representou novamente uma oportunidade da 

Universidade  estender  seus  conhecimentos  para  a  sociedade  realizando  uma 

interação  entre  acadêmicos  do  curso  de  licenciatura  em  matemática  e  a  Rede 

Pública  Estadual  e  a  APASFI.  O  outro  projeto  era  denominado  “Aulas  de 

matemática: responsabilidade social”, esse projeto consistia em preparar e lecionar 

aulas de matemática para três alunas com câncer que estudavam na rede pública 

estadual  do  Município  de  Foz  do  Iguaçu.  A  importância  desse  projeto  é 

caracterizada, pois apresenta um confronto com uma situação que podemos ter em 

nossa sala de aula.  

No ano de 2007, foram vinculados  três projetos ao Programa sendo eles: 

“Novas aproximações do curso de licenciatura em matemática com a rede pública 

estadual  e  a  apasfi”,  “Construindo  conceitos  matemáticos  através  de  atividades 

práticas no curso normal em nível médio” e “O curso de licenciatura em matemática 

e  a  terceira  idade”.  Estes  projetos  além de aproximações do licenciando com a 

realidade  escolar  possibilitou  uma  aproximação  do  curso  de  licenciatura  em 

matemática com um grupo da terceira idade que freqüenta o Centro de Convivência 

na cidade de Foz do Iguaçu.

Vale  dizer  que no ano de 2008  foram vinculados ao programa o  projeto 

“Contribuindo com a formação continuada dos professores de matemática da rede 

estadual de ensino de Foz do Iguaçu e região”.  Através deste projeto buscou-se 

oferecer aos professores da rede estadual do ensino a oportunidade de aperfeiçoar 

seus  conhecimentos  em  conteúdos  de  Matemática  e  metodologias  de  ensino, 

visando  a  melhoria  da  qualidade  da  aprendizagem  dos  alunos  do  ensino 

fundamental e médio. 

De acordo ainda com (FIORENTINI E ROCHA,2000), a formação do futuro 

professor  não  se  reduz  apenas  ao  período  da  formação  inicial.  A  constituição 

profissional docente, longe de ser uma trajetória linear ou limitada a um intervalo de 



tempo,  é  um processo contínuo  e  sempre  inconcluso,  permeado por  dimensões 

subjetivas e sócio-culturais que influenciam o modo de vir a ser de cada professor.

O  segundo  projeto  desenvolvido  no  ano  de  2008  foi  o  denominado 

“Acadêmicos do curso de licenciatura em matemática indo ao encontro da realidade 

escolar”.  Neste projeto os acadêmicos desenvolveram um trabalho auxiliando no 

atendimento de alunos que apresentam dificuldades relativas a aprendizagem na 

área  da  Matemática  tanto  no  ensino  médio  quanto  no  ensino  fundamental  de 

algumas escolas  estaduais  e  municipais  localizadas  nos  municípios  de   Foz  do 

Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu.

No ano de 2009 foi vinculados ao Programa quatro projetos foram eles: “Formação 

continuada de professores:  uma busca por  novas metodologias  para o ensino e 

aprendizagem da matemática”, “Minicursos de Matemática com apoio didático para o 

ensino fundamental e o ensino médio”, “A Licenciatura em Matemática e o Contexto 

Escolar” e “Xadrez, uma ferramenta interdisciplinar.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, acredita-se que este programa “INTEGRANDO OS ALUNOS 

DO  CURSO  DE  LICENCIATURA  EM  MATEMÁTICA  E  A  COMUNIDADE”  está 

colocando os acadêmicos do curso de licenciatura em matemática, participantes do 

programa  exposto  as  diferentes  realidades  escolares,  e  oportuniza  a  eles 

perceberem o seu papel enquanto educador matemático. 

Em resumo diante de todo essa trajetória traçada observa-se que o Programa 

busca a cada ano desenvolver o gosto pela Matemática, suprir as deficiências no 

ensino  fundamental  e  médio  e  preparar  o  futuro  professor  para  o  mercado  de 

trabalho. E também possibilita a Universidade estimular a pesquisa e a participação 

dos acadêmicos em compartilhar e ampliar os conhecimentos recebidos em sala de 

aula.
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Resumo

Introduzir  nas  aulas  de  língua  estrangeira  práticas  de  atividades  lúdicas  é  uma 

maneira de tornar a aprendizagem de línguas envolvente, uma vez que aprender um 

idioma, não é, apenas, conhecer e decorar uma porção de regras que o aluno nem 

sabe  como  aplicá-las,  como  foi,  durante,  a  abordagem  do  método  tradicional 

(Richards, Rodgers, 1998). Por isso, o uso de ferramentas pedagógicas como, por 

exemplo,  o teatro,  apresentações culturais,  teatro de marionete,  música e outros 

podem auxiliar o processo de aquisição de conhecimento de uma língua estrangeira, 

uma  vez  que  a  realização  dessa  atividade  facilita  o  ensino/aprendizagem  de 

espanhol,  bem como proporciona,  ao  educando,  um ambiente mais  prazeroso e 

motivador  e,  ainda,  leva  o  acadêmico  de  Letras  (português/espanhol),  futuro 

profissional  da educação, criar  estratégias e ferramentas pedagógicas que serão 

aplicadas ao ensino/aprendizagem de línguas.

    



Palavras-chave: ensino/aprendizagem; atividades lúdicas; Língua Espanhola.

Introdução

O vocábulo lúdico é um termo originado do latim  ludus  que significa "jogo". 

Para  Almeida  (2006)  “o  lúdico  faz  parte  das  atividades  essenciais  da  dinâmica 

humana”  e,  para  a  autora,  caracteriza-se  “por  ser  espontâneo  funcional  e 

satisfatório”. (ALMEIDA, 2006).

Neste sentido, entende-se, portanto, que lúdico, além de fazer parte do ciclo 

de  vida  do  ser  humano,  contribui  para  a  produção  do  conhecimento,  da 

aprendizagem e do desenvolvimento do individuo.

O professor caracteriza-se como alguém que passa seus conhecimentos para 

seus  alunos.  Porém,  para  que  está  transmissão  seja  realizada  na  forma  de 

aprendizado, diferentemente de como era no modo tradicional, no qual o importante 

era memorizar e decorar o conteúdo, é fundamental que o docente possa utilizar de 

sua  autonomia  para,  então,  adotar  e  elaborar  seus  próprios  métodos,  podendo, 

assim, contribuir para processo ensino-aprendizagem de maneira eficaz.

A proximidade entre o professor e seus estudantes é um fator importante na 

escolha da metodologia que será aplicada em sala de aula, afinal, o educador passa 

a ter informações relevantes em relação à adaptação de cada discente às propostas 

de ensino. Ao elaborar estratégias metodológicas lúdicas para o ensino de idiomas, 

deve-se atentar a que tipos de atividades poderão compor e facilitar o ensino da 

língua a ser estudada.

Deste  modo,  as  atividades  lúdicas  no  processo  ensino-aprendizagem  de 

crianças devem possuir caráter natural,  ou seja,  devem se parecidas como suas 

brincadeiras,  de  modo  que  novas  informações  e  conhecimentos  possam  ser 



agregados a significados já existentes, uma vez que “a brincadeira se constitui em 

uma  atividade  natural  da  criança  e,  por  meio  dela,  a  criança  se  diverte,  faz 

exercícios, constrói seu conhecimento e aprende a se socializar” (MALUF, 2003).

O lúdico é uma ação pedagógica facilitadora para a aprendizagem de uma 

língua estrangeira na sala de aula, pois o ato de brincar e jogar conquista a atenção 

das crianças, resultando em uma oportunidade para o professor repassar os temas 

propostos no plano de ensino e, consequentemente, na assimilação espontânea dos 

alunos perante o conteúdo.

Uma das dificuldades que pode ser encontrada na introdução do lúdico no 

ensino é o de fazer-se entender por alguns pais, diretores e, até mesmo, alguns 

professores  que  o  papel  do  “brincar”  é  importante  para  aprendizagem  e  o 

desenvolvimento das crianças, ou seja, mostra que não se trata de “passatempo”, 

trata-se, contudo, de uma estratégia pedagógica que pode contribuir para o ensino-

aprendizagem  de  línguas  e,  para  isso,  Freire  (2002)  explica  como  está  prática 

facilitadora  auxilia  a  produção  do  conhecimento,  da  aprendizagem  e  do 

desenvolvimento do aluno, como individuo parte de uma sociedade:

O jogo como o desenvolvimento  infantil,  evolui  de um simples 
jogo de exercício, passando pelo jogo simbólico e o de construção, 
até chegar ao jogo social.  No primeiro deles,  a atividade lúdica 
refere-se ao movimento corporal sem verbalização; o segundo é o 
faz-de-conta, a fantasia; o jogo de construção é uma espécie de 
transição para o social.  Por fim o jogo social é aquele marcado 
pela  atividade  coletiva  de  intensificar  trocas  e  a  consideração 
pelas regras (FREIRE, 2002, p.69). 

Entende-se, portanto, que os Jogos, as brincadeiras e os brinquedos fazem 

parte do contexto de toda criança, isto é, as crianças brincam de “faz –de- conta”, de 

mundo de fantasia, de magia, etc. Por isso, a aplicação dessas brincadeiras e jogos 

como apoio didático-pedagógico, contribui para dar continuação ao desenvolvimento 

natural do indivíduo sem podar-lhe a imaginação e criatividade necessária a uma 

aprendizagem consistente, plena e, além disso, contribui para que os educandos 

despertem o gosto pelo estudo.



 
Objetivos

Esse  trabalho  objetiva  mostrar  a  importância  do  lúdico  para  o  ensino-

aprendizagem, bem como para o desenvolvimento infantil, para Campos (2006) o 

ato de brincar é necessário para a saúde física, emocional e intelectual da criança. 

De acordo com a autora o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e, ainda, 

a socialização, a auto-estima ocorre, na criança, por meio do brincar, desse modo, 

segundo  ela, o  jogo  contribui  no  processo  ensino-aprendizagem,  trabalha  o 

desenvolvimento  psicomotor  e  desenvolve  habilidades  do  pensamento,  a 

imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade e ensina a criança 

a  (con)viver  dentro  do  contexto  social,  pois  ela  deve  respeitar  as  regras  e  os 

colegas.

É necessário, ainda, considerar, durante o processo de ensino-aprendizagem, 

a diversidade humana com a qual  o professor vai  trabalhar,  e também levar em 

conta o fato de que cada indivíduo tem seus meios de captar o que é transmitido 

pelo professor.  Saber lidar com essa diversidade e, ao mesmo tempo, conseguir 

passar para seus alunos o que eles devem saber é a grande batalha travada pelos  

professores. 

Neste  sentido,  o  uso  do  lúdico  na  aprendizagem  constitui-se  em  uma 

estratégia  que  pode  auxiliar  a  quebrar  as  barreiras  dessa  diversidade, 

principalmente no que se refere ao ensino da língua estrangeira, uma vez estudar 

uma  língua  estrangeira  significa  conhecer  outras  culturas,  outras  maneiras  de 

pensar e de entender o próprio mundo. Por esta razão, a aplicação, nas aulas de 

língua estrangeira, de atividades lúdicas transforma-se em um valioso instrumento 

para entender essa diversidade cultural que se faz presente na rotina escolar. 

Portanto,  usando  da  estratégia  lúdica,  o  professor  de  língua  estrangeira 

poderá lidar  com a diversidade humana existente no meio escolar e,  ao mesmo 

tempo, lidar com a diversidade linguística e cultural existente no ensino de uma nova 

língua.  Podendo,  com  isso,  tornar  o  ambiente  de  ensino/aprendizagem  mais 

amistoso e propício a uma maior interação entre aluno, professor e o conteúdo a ser 

aprendido,  resultando  numa  maior  aquisição  e  compreensão  do  conteúdo  pelo 

educando. 



Métodos

O projeto está organizado por docentes e discentes dos cursos de Letras e 

Pedagogia da UNIOESTE e docentes e discentes do curso de psicologia da FAG. 

Consiste em pesquisar a importância de atividades lúdicas para a prática da Língua 

Espanhola, bem como preparar tais atividades e, para isso, propõe-se:

 De forma geral, o roteiro básico está estruturado da seguinte maneira:

1. Reunião com os participantes do projeto,

2. Palestras, oficinas, cursos sobre o uso de atividades lúdicas no processo de 

ensino aprendizagem de línguas,

3. Estudo, pesquisa e elaboração de atividades lúdicas,

4. Organização, ensaio das atividades.

5. Apresentação das atividades. 

Discussão e Resultados

As  atividades  lúdicas  constituem-se  em  um  instrumento  importante  no 

processo de aprendizagem, por isso em na nossa prática pedagógica como futuros 

professores  de  língua  estrangeira,  precisamos  usufruir  dessas  ferramentas 

facilitadoras para auxiliar o ensino de línguas.

Nosso  interesse  por  esta  pesquisa  é  o  de  agregar  informações  à  nossa 

preparação para a regência, uma vez que percebemos que o lúdico pode contribuir 

para o desenvolvimento do ser humano, independente de sua idade e, ainda, auxiliar  

tanto o ensino-aprendizagem, como o desenvolvimento do individuo, proporcionando 

às  crianças  práticas  de  socialização,  comunicação,  expressão  e  construção  do 

pensamento. 

Este  estudo  possibilita  um  crescimento  profissional  e  educativo  no 

aperfeiçoamento  de  práticas  que  auxiliem  no  desenvolvimento  do  trabalho 



executado  pelo  docente  de  língua  estrangeira,  especialmente  o  de  Língua 

Espanhola,  resultando  na  renovação  de  métodos  facilitadores  de 

ensino/aprendizagem.

Conclusão:

A partir das reflexões provenientes do projeto é possível entender aspectos 

relacionados  à  importância  da  ludicidade  na  prática  pedagógica,  considerando-a 

como apoio nos métodos de ensino/aprendizagem. 

Reconhecer  o  papel  do  lúdico  como  um  facilitador  da  aprendência,  é 

reconhecer  também sua  importância  no  desenvolvimento  geral  de  um indivíduo, 

capaz de quebrar barreiras aparentemente intransponíveis, dentre elas, a barreira 

das diferenças, a barreira do preconceito, a barreira das línguas, das dificuldades. 

Logo,  quebradas  essas  barreiras,  será  possível  proporcionar,  ao  educando,  um 

ensino  espontâneo  e  significativo  para  sua  existência.  O  papel  do  professor  é 

justamente o buscar novos meios de ensino que o possibilite lidar com seus alunos 

fazendo com que esses se sintam e se reconheçam parte de um todo que interage e 

se comunica.

Por fim, o lúdico, utilizado como uma ferramenta de auxilio,  torna-se parte do 

algo maior que é a educação e, assim,  aplicá-lo, usá-lo na prática  em sala de aula  

não significa tornar as aulas uma brincadeira, pois, nem tudo na aprendizagem é 

prazer e o educando deve saber disso. Porém, a ludicidade é necessária como meio 

de motivação,  já  que contribui  para despertar  o  interesso do aluno ao que será 

apresentado pelo professor.  Usar este auxílio significa contribuir  em parte com a 

construção de um individuo a um cidadão, ou seja, contribuir com o processo de 

educação.
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RESUMO:
Será que a organização do trabalho pedagógico com crianças de 4 e 5 anos 
respeita as conquistas históricas dos anos de 1990 no Brasil, assegurada na 
Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases 
da  Educação  Nacional  de  1996?  Assim,  esta  pesquisa  parte  dos 
questionamentos acerca da organização do trabalho pedagógico desenvolvido 
na educação infantil,  isso porque não podemos aceitar  ser  reprodutores de 
práticas  sociais  de  educação  que  negam o  direito  da  criança  à  educação, 
assegurado na Constituição Federal  de 1988,  no  Estatuto  da Criança e do 
Adolescente de 1990 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 
9.394 de 1996. O objetivo deste trabalho é contribuir à sociedade por meio de 
uma investigação com rigor metodológico e científico na identificação de quais 
saberes  e  conhecimentos  compõem  o  currículo  da  educação  infantil  e  a 
efetivação destes na prática educativa, e ao mesmo tempo, trazer à tona a 
relevância do conhecimento teórico ao professor para efetivação do direito à 
criança  a  educação.  Em  síntese,  apresentar  à  sociedade  as  conquistas 
políticas  e  pedagógicas  advindas  com a  expansão  do  acesso  à  educação 
infantil. O estudo monográfico buscará na revisão bibliográfica e documental o 
alcance dos objetivos anteriormente delimitados. A metodologia empregada na 
pesquisa versará a consulta de dissertações e teses, artigos, livros disponíveis 
na mídia eletrônica e materiais impressos. Assim, espera-se com esta pesquisa 
sistematizar saberes relevantes à organização do trabalho pedagógico na pré-
escola, as singularidades de seus tempos e espaços, bem como sobre o atual  
contexto da infância brasileira no século XXI e as condições da ação política e 
pedagógica do trabalho docente na Educação Infantil com crianças pequenas. 

FORMA  DE  CONTATO: Luiza  Franco  Duarte,  (45)35251371,  email: 
lulu.fd@hotmail.com.
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RESUMO:  Neste  texto  apresentaremos  as  ações  desenvolvidas  no  projeto  de 
extensão  “Uma  proposta  de  formação  de  professores:  a  prática  pedagógica  na 
educação infantil  em foco”, que tem como objetivo desenvolver uma proposta de 
formação continuada com o grupo de professores do Centro Municipal de Educação 
Infantil  (CMEI)  Idalino  Rinaldi,  município  de  Francisco  Beltrão,  contemplando  a 
organização do trabalho pedagógico a partir  da proposta curricular do município, 
proposta esta  que foi  solicitada pela  equipe da instituição.  No decorrer  do texto 
abordaremos  questões  sobre  a  prática  pedagógica  dos  professores,  focalizando 
principalmente o planejamento, tendo como objetivo analisar alguns aspectos que 
envolvem este processo, como a organização do espaço e do tempo na Educação 
Infantil,  buscando perceber  como estes temas são compreendidos e trabalhados 
pelos professores.

Palavras-chave: Formação de professores; Planejamento; Espaço e Tempo

INTRODUÇÃO

A  Educação  Infantil  foi  reconhecida  pela  legislação  brasileira  como  a 

primeira  etapa  da  educação  básica,  por  isso,  percebemos a  importância  de  um 

1 Acadêmica  do  Curso  de  Pedagogia,  Unioeste/Campus  Francisco  Beltrão.  Bolsista  de 
extensão  PROEX/UNIOESTE  do  projeto  Uma  proposta  de  formação  de  professores:  a 
prática pedagógica na educação infantil em foco. E-mail: edioneia22@hotmail.com 
2 Acadêmica  do  Curso  de  Pedagogia,  Unioeste/Campus  Francisco  Beltrão.  Bolsista  de 
extensão da Fundação Araucária. E-mail: marianebertonceli@gmail.com 
3 Professora Orientadora do Projeto de Extensão. Docente do Curso de Pedagogia, CCH – 
Unioeste/Campus Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@hotmail.com 
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planejamento bem organizado e adequado às necessidades das crianças,  o que 

significa não somente uma folha de papel preenchida, como afirma Ostetto (2000), 

mas implica também atitudes, “de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro 

para  empreender  uma  viagem  de  conhecimento,  de  interação,  de  experiências 

múltiplas e significativas para/com o grupo de crianças” (idem, p.177). Para que isso 

seja  possível  o  professor  deve  observar  as  crianças  a  fim  de  perceber  suas 

necessidades, e como salienta ainda a autora repensar sua prática, pois somente 

quando analisamos nossa prática é que podemos pensar em novos caminhos.

Neste  sentido,  o  Projeto  de  Extensão  “Uma  proposta  de  formação  de 

professores: a prática pedagógica na educação infantil em foco” tem como objetivo 

desenvolver uma proposta de formação continuada com o grupo de professores do 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Idalino Rinaldi, município de Francisco 

Beltrão, contemplando a organização do trabalho pedagógico a partir da proposta 

curricular  do município,  projeto este que foi  solicitado pela equipe da instituição. 

Além de colaborar com a qualificação das práticas pedagógicas na instituição,  a 

presente  proposta  busca  ampliar  a  atuação  da  universidade,  através  da 

aproximação entre a instituição e a rede municipal de ensino de Francisco Beltrão.

No  decorrer  deste  trabalho  apresentaremos  as  ações  desenvolvidas  no 

projeto  de  extensão,  buscando  trazer  questões  sobre  a  prática  pedagógica  dos 

professores  do  CMEI  Idalino  Rinaldi,  focalizando  principalmente  o  planejamento, 

tendo como objetivo analisar alguns aspectos que envolvem este processo, como a 

organização do espaço e do tempo na Educação Infantil.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Extensão “Uma proposta de formação de professores: a prática 

pedagógica  na  educação  infantil  em foco”  tem como  objetivo desenvolver  uma 

proposta de formação continuada de professores com o grupo de profissionais do 

Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  (CMEI)  Idalino  Rinaldi,  contemplando  a 

organização do trabalho pedagógico a partir da proposta curricular do município de 

Francisco Beltrão, voltadas à prática pedagógica na Educação Infantil,  tendo em 

vista  a  atenção  às  especificidades  das  crianças,  privilegiando  as  diferentes 

linguagens,  proposta  esta  que  foi  solicitada  pela  equipe  da  instituição.  Além de 

colaborar com a qualificação das práticas pedagógicas na instituição, a presente 
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proposta busca ampliar a atuação da universidade, através da aproximação entre a 

instituição e a rede municipal de ensino de Francisco Beltrão.

Os  métodos  utilizados  nas  atividades  desenvolvidas  no  projeto  são: 

planejamento de atividades para a realização de estudos com os professores do 

CMEI Idalino Rinaldi através de encontros quinzenais, ressaltando temas que foram 

definidos com a direção e o corpo docente da instituição, considerados de extrema 

importância  na  prática  pedagógica  destes  profissionais  com  a  criança  pequena; 

Produção  de  materiais  didático-pedagógicos,  que  estimulam  a  aprendizagem  e 

podem subsidiar a aula de professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

Acompanhamento da prática pedagógica das professoras, desenvolvendo o trabalho 

conjunto  entre  professoras  e  equipe  do  projeto;  Realização  de  oficinas  de 

construção  de  material  didático;  Elaboração  de  banco  de  dados  com  materiais 

didático–pedagógicos  e  artigos  referentes  ao  trabalho  pedagógico  que  será 

transformado em CD-Room e entregue  ao  final  do  projeto  para  as  professoras. 

Sendo que ainda não realizamos as oficinas de materiais didático-pedagógicos e o 

CD-Room será concluído ao final do projeto, a fim de buscar incluir todos os textos e 

atividades  desenvolvidas  com  os  professores  e  outras  que  possam  servir  de 

subsidio na prática pedagógica dos professores.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As atividades desenvolvidas no projeto  envolvem realização de estudo e 

produção de materiais didático-pedagógicos, bem como, elaboração de banco de 

dados com recursos, a fim de subsidiar a prática pedagógica das professoras do 

CMEI  e  o  acompanhamento  e  realização  de  práticas  pedagógicas  com  as 

professoras em suas turmas.

Atualmente estamos realizando estudos sobre a literatura infantil, porém no 

período de agosto a dezembro de 2010, abordamos temas como o planejamento e a 

organização do tempo e espaço na Educação Infantil, buscando analisar como estes 

temas  são  compreendidos  e  trabalhados  pelas  professoras  do  CMEI,  também 

realizamos  acompanhamento  da  prática  pedagógica  das  professoras, 

desenvolvendo um trabalho conjunto entre professoras e equipe do projeto. Porém 

neste trabalho abordaremos apenas questões referentes aos estudos realizados nos 

encontros com os profissionais da instituição.
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Durante os encontros salientamos as docentes a importância de observarem 

as crianças, e à medida que fosse possível utilizassem os diários de campo, a fim de 

analisar a rotina das crianças, pois, conforme Barbosa e Horn (2001, p.67, grifos do 

autor) para

organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que 
o estabelecimento de uma seqüência básica de atividades diárias é, antes 
de  mais  nada,  o  resultado  da  leitura que  fazemos  do  nosso  grupo  de 
crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades.

De acordo com as profissionais uma de suas dificuldades é ter tempo para 

poder  fazer  estas  observações  descritivas,  já  que,  apenas  uma  pode  fazer  o 

planejamento da semana, portanto elas se revezam, cada semana uma faz este 

trabalho, e o horário para planejar também é curto, não chega a ser quatro horas 

semanais.  Isto  nos  preocupa,  pois  como  afirma  Ostetto  (2000)  “o  planejamento 

marca a intencionalidade do processo educativo”, sendo ele, um “(...)  instrumento 

orientador do trabalho docente” (idem, p.177). Analisando os relatos das docentes e 

as  afirmações  da  autora,  percebemos  porque  existem  tantas  práticas  e 

compreensões equivocadas na Educação Infantil,  pois o professor não pára para 

analisar  sua  prática  e  também não tem tempo necessário  para  realizar  estudos 

referentes a etapa de educação com a qual trabalha e acaba por desconhecê-la 

integralmente. 

A  autora  assinala  que  ao  planejar,  o  educador  além  de  perceber  as 

necessidades  das  crianças,  irá  localizar  os  problemas,  conhecê-los,  para  então 

procurar soluções,  por isso,  a importância de que o professor tenha tempo para 

registrar o que observa, pois no ato de escrever podemos relembrar os mínimos 

detalhes, importantes para conhecermos a criança com a qual trabalhamos.

Além  desta  dificuldade,  podemos  perceber  que,  “a  prática  pedagógica 

resume-se, (...), às chamadas atividades, ou à ‘hora da atividade’, uma vez que os 

outros  momentos  da  rotina,  mais  ligados  aos  cuidados  das  crianças,  não  são 

planejados,  sendo  mesmo  secundarizados”  (OSTETTO,  2000,  p.180,  grifos  do 

autor).  Percebemos  isso  quando  perguntamos  aos  professores,  que  atividades 

pedagógicas eles realizam, e ao relatá-las, alguns momentos da rotina eles deixam 

de lado, ignoram, pois as atividades de cuidado não são consideradas educativas e,  

portanto não são planejadas.
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Conforme assinala a autora ao planejar suas atividades o professor deve 

preocupar-se em abordar os conteúdos, levando em conta os aspectos políticos,  

sociais, econômicos que envolvem o desenvolvimento das crianças, pois assim além 

de  trabalhar  elementos  da  realidade  da  criança,  também  estará  delimitando 

conteúdos significativos, e esse processo pode ser feito mesmo com temas como é 

o caso do CMEI, os professores utilizam temas que a prefeitura envia e elaboram as 

atividades de uma semana ou mais com base naquele tema.

Isso significa que os conteúdos são trabalhados, mas que importância se dá 

ao cuidado na Educação Infantil? E ainda, como planejar a rotina da criança levando 

em consideração as necessidades básicas dela? A criança precisa do professor não 

somente para educar, mas também cuidar, pois eles são indissociáveis.

Considerando  que  muitos  professores  acreditam  que  as  atividades  de 

cuidado  não  precisam  ser  planejadas,  alguns  deles  acabam  por  restringir  a  

educação  dos  bebês  a  momentos  de  cuidado,  e  estes  normalmente  não  são 

previstos  e  refletidos  como  um  momento  de  aprendizagem,  portanto  não 

pedagógicos, por isso é que os docentes se questionam: o que fazer com os bebês? 

Argumentam  ainda,  que  não  há  tempo  para  a  realização  de  “atividades 

pedagógicas”, pois as atividades de cuidado tomam quase todo o tempo, mas de 

acordo com Ostetto (1997),

o  pedagógico,  (...),  não  está  relacionado  somente  àquelas  atividades 
coordenadas ou dirigidas pelo educador, realizadas geralmente na mesa, 
com todas as crianças, envolvendo materiais específicos – em regra papel, 
lápis,  caneta...  -,  e que resultam num produto observável.  O pedagógico 
também envolve o que se passa nas trocas afetivas, em todos os momentos 
do cotidiano com as crianças; perpassa todas as ações: limpar, lavar, trocar, 
alimentar, dormir (apud OSTETTO, 2000, p.192).

Então, quando o professor dá atenção às crianças, as entende e proporciona 

interações  diversas  entre  criança-criança,  criança-professor  e  criança-meio  está 

proporcionando-lhes  novos  conhecimentos  e  aprendizagens,  mas  para  que  isso 

ocorra de forma significativa é importante que o professor utilize como base para o 

seu trabalho a proposta pedagógica da instituição, conheça seus alunos e tenha o 

tempo e o espaço bem organizados.

O espaço físico também é um importante elemento a ser considerado no 

trabalho pedagógico,  pois  conforme apontam Carvalho  e  Rubiano (2008)  este  é 

essencial  para o desenvolvimento das crianças, afinal colaboram na estruturação 

das funções motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais.  Nesse sentido, 
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as  salas  da  instituição  apresentam  diversas  restrições  ao  trabalho  pedagógico 

porque são pequenas demais, tanto que as mesas ficam empilhadas em um canto 

da sala para que as crianças possam circular e são retiradas somente quando as 

crianças irão desenvolver atividades que necessitam das mesas,  como escrever, 

desenhar, etc. 

CONCLUSÃO

Diante  disso,  percebemos  a  importância  dos  projetos  de  extensão  que 

contribuem para a formação continuada dos professores, pois a graduação muitas 

vezes não dá conta de suprir todas as necessidades, e o tempo é curto para que os 

educadores  possam elaborar  o  planejamento  na  instituição,  realizar  estudos  em 

conjunto e poder desenvolver um melhor trabalho.

Além disso, a execução desse projeto possibilita promovermos a integração 

entre universidade e escola de forma que uma instância possa contribuir com a outra 

a partir  do  compartilhamento  de saberes e estabelecimento  de ações conjuntas, 

esse movimento enriquece tanto os conhecimentos teóricos dos professores como 

também suas  práticas,  pois  ao  analisarmos  as  concepções  que  os  autores  nos 

trazem, possibilita-nos fazer uma nova leitura da importância da Educação Infantil na 

formação da criança enquanto sujeito social e transformarmos a prática.

O  projeto  contribui  ainda,  para  uma  melhor  formação  dos  membros 

envolvidos no projeto tanto docentes como discentes, pois além de proporcionar um 

maior  contato  com  a  instituição  de  Educação  Infantil,  também  oferece  a 

oportunidade  de  enriquecer  nossos  conhecimentos,  pois  muitos  dos  estudos 

desenvolvidos com os professores do CMEI são teorias que durante o curso não 

conseguimos  aprofundar  devido  a  falta  de  tempo,  pode-se  perceber  isso  nas 

discussões  em  sala  de  aula,  em  que  as  acadêmicas  bolsistas  de  pesquisa  ou 

extensão conseguem aprofundá-las e interagir mais e melhor.
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RESUMO

A  partir  do  projeto  de  extensão  “Ensino  e  produção  audiovisual:  Laboratório 

Multidisciplinar de Educação Continuada – LEC” e das atividades de orientação no 

Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  –  PDE,  programa  de  educação 

continuada desenvolvido pela SEED, elaboramos como Material Didático (MD) um 

filme-documentário sobre a temática de intervenção em sala de aula, “As disputas 

em  torno  das  memórias  da  luta  dos  posseiros  da  Gleba  Silva  Jardim, 

Medianeira/Serranópolis do Iguaçu, 1961”. A produção do audiovisual visa provocar 

situações de ensino-aprendizagem bem como possibilitar a docentes e discentes a 

apropriação de procedimentos relacionados à produção e edição audiovisual.

Palavras-chave: Educação continuada; memórias; audiovisual.
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INTRODUÇÃO

O  projeto  de  extensão  “Ensino  e  produção  audiovisual:  Laboratório 

Multidisciplinar  de  Educação  Continuada  –  LEC”  visa  consolidar  o  LEC,  já 

constituído,  e  dinamizar  e  aprofundar  um  conjunto  de  ações  isoladas  que  os 

Laboratórios de Pesquisa membros do LEC (Laboratório de Pesquisa “Trabalho e 

Movimentos Sociais” – LTMS, Laboratório de Pesquisa “Estado e Poder” – LEP, e 

Laboratório  de  Pesquisa  “Geografia  das  Lutas  no  Campo"  –  GEOLUTAS)  vêm 

executando ao longo dos últimos anos, em diálogo com professores da rede pública 

de ensino médio e fundamental do Estado do Paraná. As ações executadas pautam-

se  pela  qualificação  do  referido  corpo  docente  no  sentido  de  permitir-lhes  a 

produção de materiais audiovisual (edição e produção de filmes-documentários, por 

exemplo)  e  procedimentos  pedagógicos  voltados  para  situações  de  ensino-

aprendizagem, objetivando a autonomia destes profissionais, seja na produção do 

conhecimento nas áreas em que atuem, seja na confecção daqueles materiais de 

ensino-aprendizagem.  Esta  autonomia  beneficia-se  e  alimenta-se  do  intercâmbio 

com  os  demais  colegas,  o  que  dimensionam  também  este  projeto  enquanto  a 

consolidação  de  um  espaço  propugnador  de  debates  e  trocas  de  experiências 

voltadas e alimentadas pelas experiências vividas no ambiente acadêmico e escolar,  

de forma permanente. O princípio que rege estas ações é o do diálogo entre com os 

professores  da  educação  básica  visando  dinâmicas  de  trabalho  e  situações  de 

ensino  que  permitam  aos  aprofundar  sua  autonomia  em  relação  às  ações 

desenvolvidas em sala de aula, na condição de produtores do conhecimento. As 

ações não se configuram, assim, em atualizações de conteúdos ou em fornecimento 

de materiais pedagógicos a serem utilizados nas escolas. 

OBJETIVOS

a) Cooperar com a consolidação e manutenção do Laboratório Multidisciplinar 

de Educação Continuada – LEC, enquanto órgão multidisciplinar na produção 

de materiais e na formação acadêmica de graduandos e professores PDE; 

b) Construção de um espaço que implemente ações com vista à efetivação de 

práticas  de  ensino,  executáveis  em sala  de  aula,  de  forma  sistemática  e 

permanente, o que inclui a produção de materiais em linguagens diversas;



c) Produção e  edição de materiais  audiovisuais  que documente  experiências 

sociais diversas;

d) Problematizar a disputa em torno das memórias e histórias dos movimentos 

sociais de luta pela terra, em particular, o movimento dos posseiros em 1961 

em Serranópolis-PR.

METODOLOGIA

A produção do documentário “As memórias do Levante de 61 na Gleba Silva 

Jardim”,  como  Material  Didático da  Professora  PDE  Osmilda  Bertoldi,  parte  da 

tradição  da  História  Social  marxista  inglesa  (THOMPSON,  1981,  1998,  2001; 

WILLIAMS, 1979, 1990), que problematiza as relações de trabalho e os movimentos 

sociais, numa perspectiva relacional do processo histórico. 

No referencial  teórico procura-se explorar o conjunto de fontes a partir  da 

reflexão das memórias, as produzidas pela imprensa, processos criminais, narrativas 

orais, entre outros materiais históricos.

               A História deve estar relacionada num diálogo entre dimensão de presente 

e  passado,  analisando  as  mudanças,  as  transformações  e  alternativas  de 

participação e intervenção na realidade vivida, isto é, no movimento da história. Para 

isso é preciso pensar na forma em que os homens se organizam para a produção de 

bens que precisam para sobreviver numa determinada sociedade, gerando assim 

conflitos e os antagonismos de classe, que vão marcar essa sociedade em cada 

momento.

O saber histórico é construído coletivamente e com características do próprio 

momento, com as relações estabelecidas, com a intensidade dos conflitos e do grau 

de embate antagônico de classe e como este estabelece limites e pressões, e que 

segundo Williams (2005, p. 65), “é a experiência da prática social que estabelece 

limites e exerce pressões”.

Portanto, o saber histórico é construído de forma coletiva, é produzido como 

prática social. E, se o passado conta é pelo que ele significa para nós. Ele é produto 

de nossa memória,  dentro do contexto social  vivido,  isto é,  tributo do modo que 

vivemos.  Há que se  observar  que o  dominante  organiza-se  em função de seus 

interesses políticos e ideológicos e apela muitas vezes ao passado para preservar o 

poder, ritualizando-o ou ocultando-o para colocar a memória popular a seu favor.



Para atingir  esse objetivo, o melhor caminho seria a cultura e a memória.  

Segundo Yara Khoury (2006), cultura expressa todo um modo de vida, e na memória 

como parte dela, podendo assim entender os modos e os sentidos das mudanças e 

a possibilidade de atuar nos destinos sociais,

[...] é ter em mente a perspectiva de lidar com homens e mulheres 

não  como  indivíduos  compartimentados,  mas  fazendo-se 

socialmente, compartilhando experiências e memórias, moldando a 

realidade  ao  tempo que  são  moldados  por  ela.  Requer,  também, 

repensar a noção de ação coletiva, não como a que se constituiu 

nesse mundo que hoje se desfaz diante de nós, mas aquela que se 

forja em meio a tendências em disputa, vontade e escolhas possíveis 

nas relações de poder vividas no social. (KHOURY, 2006, p. 27).

                 Em outros termos, é utilizar-se da experiência dos sujeitos valorizando a 

possibilidade de luta e transformação social. A memória passa por um processo de 

construção, que depende da disposição de contar, narrar, que por sua vez, passa 

pelo ato interpretativo. Ao narrar, a pessoa já está interpretando os acontecimentos 

e carrega de subjetividade a sua narrativa (PORTELLI, 1996). 

RESULTADOS

A  produção  de  um  material  audiovisual  (filme  documentário),  cuja 

materialidade  problematiza  a  temática  dos  movimentos  sociais  no  campo,  está 

intimamente relacionada à discussão dos conteúdos programáticos do Ensino de 

História,  em  diversas  séries  da  Educação  Básica,  articulado  às  Diretrizes 

Educacionais de História do Estado do Paraná.

A professora PDE desenvolveu a pesquisa historiográfica sobre o tema dos 

movimentos  sociais  na  luta  pela  terra  no  Brasil,  a  pesquisa  em  arquivos  e  a 

produção de entrevistas (narrativas orais) com trabalhadores envolvidos no conflito 

em torno da posse da terra  em Medianeira/Serranópolis  do Iguaçu,  ocorrido em 

1961 (FENELON, 2004). O resultado dessas pesquisas fundamentou na produção e 

edição do referido documentário, que foi utilizado em sala de aula (com a finalização 

do projeto o documentário será disponibilizado).



Diante  da  quantidade  e  da  multiplicidade  de  imagens  (paradas  ou  em 

movimento) de povoam o cotidiano de professores e alunos, dominar as técnicas de 

produção  e  edição  de  audiovisual  constitui  um  instrumento  significativo  para 

dinamizar e diversificar situações de ensino-aprendizagem. 

O uso de filmes e documentários como fonte histórica tem se tornado material 

histórico  relevante  para  a  compreensão  e  explicação  de  processos  históricos 

contemporâneos. O uso e a implementação em sala de aula exige considerar esses 

materiais históricos como linguagens (WILLIAMS, 1979, 1990, 2005), como práticas 

sociais determinadas pelo presente de suas produções.
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Resumo:

O processo  ensino/aprendizagem  de  língua  estrangeira  está  sempre  vinculado  ao  novo  e  ao 

“outro”.  Ao enfocar tais aspectos a aprendizagem e os próprios métodos de ensino adquirem uma 

dimensão  que  vê  no  “outro”  um  espelho.  Este  pode  refletir  semelhanças  e  diferenças, 

ocasionando, como resultado do processo, uma maior identificação tanto de sua própria história 

como da história do “outro”. Esta alteridade que, conforme registra Todorov (1983), nem sempre 

esteve  presente  nos  contatos  entre  os  povos  colonizadores  europeus  –  origem  das  línguas 

estrangeiras que hoje ensinamos e aprendemos - e os povos colonizados na América, parece-nos 

essencial  para  o  desenvolvimento  integral  do  aprendiz.  Revelar  a  importância  e  incentivar  a 

inserção de Tópicos de Cultura nos programas de ensino de língua estrangeira, apontando alguns 

destes e sua relevância aos aprendizes da língua, consiste numa tarefa de essencial importância e 

se  faz  a  meta  maior  deste  trabalho  que  se  norteia  pelos  conceitos  de  multiculturalismo, 

mestiçagem e hibridização no espaço americano. O estudo e compreensão de tais conceitos, por 

meio de ações variadas,  são algumas das tônicas deste projeto,  almejando a formação de um 

cidadão mais pleno. 



Palavras-chave: Multiculturalismo; Mestiçagem; Hibridização

Introdução 

Atualmente a situação do ensino de Língua Estrangeira no Brasil tem passado por um 

processo de revisão, no qual a sua importância para a construção da própria identidade latino-

americana dos brasileiros e a inserção do Brasil dentro de um contexto lingüístico mais amplo, 

tem ganhado novas perspectivas. Coopera para isso a aprovação, pelo Senado, da lei 4.004 de 

1993,  que  determina  a  obrigatoriedade  do  ensino  da  Língua  Espanhola  no  Ensino  Médio  e 

facultativo no Ensino Fundamental, a qual foi sancionada no ano de 2005, pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva.

Os Parâmetros Curriculares  Nacionais  (PCN's) dão direções para a dimensão que este 

estudo deve alcançar: “garantir ao aluno seu engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se 

envolver e envolver outros no discurso”. (P. C. Ns, 1998, p. 9). A dimensão discursiva, proposta 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, ultrapassa, pois, as questões lingüísticas, estendendo-se 

ao contexto cultural no qual a língua é veículo de comunicação. A dimensão sociointeracionista 

de Lev Seminovitch Vygotsky (1896-1934), estudada por Rego (1994), que sustenta o próprio 

texto  dos  Parâmetros,  revela  a  importância  de  aluno  e  professor  como  cidadãos  ativos, 

cooperativos e responsáveis que se relacionam ao longo do processo ensino/aprendizagem, já 

que, “aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em um contexto histórico, 

cultural e institucional”. (P. C. Ns, 1998, p. 57). 

Quando  nos  referimos,  por  exemplo,  à  literatura  –  uma  das  máximas  manifestações 

culturais de um povo - devemos atentar para o fato de que ela é, frequentemente, deixada de lado 

nas aulas de Língua Estrangeira, esquece-se que a mesma é um importante meio de conhecimento 

(e porque não de vivência) de uma outra cultura que não a do receptor/leitor, e que o contato com 

a  cultura  da  língua  estrangeira  alvo,  proporcionada  pela  literatura  só  tem  a  enriquecer  o 

aprendizado e o desenvolvimento do aluno. Nas raras vezes em que figura nas aulas de LE, sua 

presença é apenas justificada como um auxiliar no aprendizado e na assimilação de conteúdos 

gramaticais.  Quando aparece  apenas  com esse objetivo  ‘gramatical’,  na  maioria  das  vezes  o 

gênero escolhido é a poesia. Informações sobre o autor, a data de publicação e até mesmo uma 

mínima interpretação do texto são esquecidas,  cedendo espaço para os conteúdos gramaticais 

visados.  Uma  rápida  pesquisa  em materiais  de  LE,  mesmo  os  mais  antigos  (estruturalistas) 



permite que vejamos isso claramente. O próprio professor não procura complementar ou passar 

essas  informações  omitidas  pelos  materiais  didáticos  para  o  aluno.  Talvez  esse  ‘descaso’ 

aconteça, primeiramente, porque o próprio professor não é um bom leitor e conhecer de Tópicos 

de  Cultura  dos  povos  que  falam  a  língua  que  ensina,  ou  porque  ele  próprio  desconheça 

informações históricas e sociais capazes de contextualizar determinada expressão lingüística ou 

produção literária e não as julga importantes ou, pior ainda, não as consegue interpretar dentro do 

contexto artificial de ensinar língua estrangeira como um todo e não como um dos aspectos das 

manifestações culturais de um povo. (FERREIRA; SILVA, 2007).

Aprender uma língua estrangeira, no contexto brasileiro, quando esta é apresentada como 

um todo em si e não como uma das manifestações culturais de um povo, uma nação, tem sido 

prática desde longa data e o resultado sempre foi a ineficácia deste sistema. Inserir este processo 

de  ensino/aprendizagem da língua estrangeira  no  contexto  maior  da  cultura  de um povo,  ao 

apresentar aos estudantes abordagens à Tópicos desta cultura, pode, assim, contribuir de forma 

valiosa no processo, não só da aprendizagem do idioma, mas da construção da cidadania. Um 

fato que se dá pela consciência da alteridade.

Objetivos:

Revelar a importância da inserção de Tópicos de Cultura no programa de ensino de língua 

estrangeira a fim de possibilitar tal dimensão intercultural, por meio de exemplos de abordagem a 

alguns dos aspectos marcantes da cultura do povo cuja língua alvo o indivíduo estuda, é a tarefa 

maior que este projeto se propõe para, por meio dela, revelar novos olhares sobre o passado, para 

produzir conscientização no presente. 

Produzir materiais sobre diferentes Tópicos de Cultura para o uso em sala de aula tanto de 

Instituições Educacionais Públicas quanto Privadas;

Possibilitar  a  criação  de  cursos  de  extensão  e  oficinas  que  abordem  criticamente  as 

possíveis  leituras  do processo de mestiçagem e hibridização  que caracterizou a  formação da 

grande maioria das nações americanas.

Trazer  os  professores  da  Rede  Pública  e  Privada,  bem como  demais  interessados  da 

comunidade externa, até a UNIOESTE para aperfeiçoarem conhecimentos acerca da língua e da 

cultura hispânica, integrando a universidade à comunidade na qual está inserida;



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  cientícicos/culturais,  possibilitando  a  repercussão  dos  resultados 

alcançados no decorrer das atividades do presente projeto;

Refletir, criticamente, sobre os conceitos de mestiçagem e hibridização, considerando-os 

fenômenos fundamentais da formação multicultural das nações americanas, portanto inerentes à 

nossa identidade como integrantes desta realidade;

Métodos: 

O projeto que se propõe possui uma abrangência ampla que incluem discussões teóricas e 

exercícios práticos envolvendo diferentes conceitos que estruturam as sociedades americanas e 

aspectos  do  cotidiano  vivenciado  por  suas  comunidades,  intimamente  relacionados  com  os 

valores  culturais  nelas  cultivados.  Assim,  diferentes  ações  integram o conjunto  de atividades 

propostas que vão desde a oferta de cursos de extensão a debates, palestras, oficinas, entre outras. 

A  cada  uma  destas  ações  cabem  procedimentos  metodológicos  específicos,  os  quais  serão 

devidamente descritos quando de sua oferta e explicitados nos formulários específicos para cada 

ação. Em primeira instância, prevê-se a oferta das seguintes atividades:

1- O mundo hispânico e suas manifestações culturais: do Velho ao Novo Mundo- (Curso em dois 

Módulos de 45 horas cada um);

2-Processos constituintes da cultura hispanoamericana: das origens à atualidade;

3-  Reconhecendo  o  passado:  das  civilizações  pré-colombianas  às  nações  independentes  na 

América (Curso de 45 horas.);

4- Estudo de conceitos inerentes à cultura latinoamericana: transculturação, multiculturalismo, 

hibridização, mestiçagem (Oficinas: 20 horas);

5- Ciclo de palestras sobre as manifestações culturais de diferentes países americanos; 

A  estas  ações,  que  serão  oferecidas  sempre  de  acordo  com  a  demanda  sentida  na 

disciplina de Tópicos de Cultura do Curso de Letras, outras poderão ser agregadas à medida que 

o  projeto  for  se  consolidando  e  surgirem  novos  colaboradores  dispostos  a  contribuir  com 

conhecimentos específicos de suas áreas de formação.

Discussão e Resultados:



O  projeto  busca,  entre  outros,  revelar  que  se  abordamos  o  processo  de  ensino-

aprendizagem desde o ponto de vista da competência comunicativa é porque queremos que os 

alunos  tenham  tanto  o  conhecimento  sobre  a  língua  e  sobre  as  sociedades  estudadas  como 

também, que estes conhecimentos lhe sirvam para atuar na sociedade ou com os indivíduos que 

fazem  uso  desta  língua.  Para  tanto  é  necessário  abordar  a  competência  cultural  como  um 

componente indissociável deste processo e não isolá-lo ou nem sequer abordá-lo. O contexto 

significativo  criado  numa  sala  de  aula  na  qual  rege  a  consciência  da  necessidade  de  uma 

competência intercultural  expande-se à sociedade.  Neste espaço maior,  questões como a não-

compreensão dos fenômenos de mestiçagem e hibridização de hábitos e costumes presentes em 

todas as nações americanas segue criando impasses a uma verdadeira conscientização de que 

nossa riqueza cultural  consiste, essencialmente,  nestes traços que ainda geram sentimentos de 

racismo, menosprezo, etc na sociedade estratificada da qual fizemos parte, podendo, inclusive, 

alterar significativamente tal realidade. 

Inserir  o  estudo  de  Tópicos  de  Cultura  no  processo  de  ensino-aprendizagem de  uma 

língua  estrangeira  pode,  assim,  contribuir  de  forma  significativa  para  a  criação  e  cultivo  da 

alteridade, da valorização do “outro” como parte integrante de nossa própria essência cultural, 

especialmente nesta zona de fronteira na qual vivemos. As ações propostas neste projeto primam, 

também, pela interação das esferas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que constituem, as 

macro-instâncias da universidade pública.

Conclusões 

Quando  tratamos  da  importância  da  competência  comunicativa  no  processo  de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, isto se dá devido ao fato de que consideramos 

essencial  que  o  aprendiz  tenha  uma  ampla  experiência  e  conhecimentos  tanto  da  estrutura 

lingüística do idioma como também da cultura desenvolvida na sociedade que o utiliza, processo 

que acaba por torná-lo capaz de agir dentro desta sociedade e com os sujeitos que nela convivem 

de forma adequada, sem causar grandes estranhamentos (BARALO, 1999). Nesse sentido pode-

se  observar  os  posicionamentos  de  García  Santa-Cecilia  (1995),  que  afirma  ser  necessário 

abordar  também  a  competência  cultural  como  sendo  um  componente  indissociável  deste 

processo. Assim, o professor, ao ensinar a língua, ensina ao mesmo tempo uma série de práticas 

sociais e de valores culturais, oferecendo, deste modo, ao seu aluno um “contexto significativo” 



para  a  prática  da  língua  estrangeira,  mesmo  ele  não  tendo  esta  intenção  ou  não  possuindo 

conhecimento total do fato, principalmente quando está trabalhando com a literatura do país do 

idioma em estudo. 

Austin Millán (2001), afirma que o processo de ensino/aprendizagem de L. E.  com o 

objetivo  de  unir  a  competência  comunicativa  e  a  cultural  poderia  ser  chamada  de  uma 

aprendizagem de cultura contextualizada. Neste sentido ainda merece ser observada a abordagem 

realizada  por  Meyer  (1991,  apud  OLIVERAS,  2000,  p.  38)  que  registra  que  a  competência 

intercultural,  como  parte  de  uma  ampla  competência  do  falante  de  uma  língua  estrangeira, 

identifica a habilidade de uma pessoa de atuar de forma adequada e flexível ao confrontar-se com 

ações, atitudes e expectativas de pessoas de outras culturas. A competência intercultural inclui 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.
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 AÇÕES COLABORATIVAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE O 
LABORATÓRIO RETLEE E O COLÉGIO ESTADUAL MÁRIO DE ANDRADE
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ÁREA TEMÁTICA 4: Educação  

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster  

RESUMO:  Por  meio  do  Projeto  de  formação  de  professores  do  Laboratório  de 
representações,  espaços,  tempos  e  linguagens  em  experiências  educativas  – 
RETLEE,  estabeleceu-se  uma  proposta  de  trabalho  conjunto  entre  o  Colégio 
Estadual Mário de Andrade e a Unioeste. Consideramos a Formação Continuada 
uma  prática  constante  e  necessária  no  desenvolvimento  do  trabalho  docente. 
Pensamos  que  as  atividades  desenvolvidas  na  Rede  Estadual  de  Educação 
acontecem de forma fragmentada e esporádica. Por isso, buscamos parceria com 
professores da Unioeste, visando à realização de um curso que viesse ao encontro 
de nossas expectativas e que pudesse fomentar debates, reflexões e estudos sobre 
as experiências educativas que acontecem no âmbito escolar. Como professores, 
sentimos  a  necessidade  de  ampliar  nossa  capacidade  de  compreensão  dos 
processos formativos. Entendemos que a formação, como um movimento contínuo 
de análise, pode enriquecer e transformar nossa ação pedagógica. Nesse sentido, 
procuramos descrever a realidade da escola, identificando situações que desafiam a 
atuação pedagógica e que instigam a busca de referenciais teóricos para possíveis 
mudanças  no  encaminhamento  didático.  Os  assuntos  a  serem  debatidos  são 
definidos  pelo  próprio  grupo  durante  os  encontros.  Cada  participante  faz  seus 
registros  pessoais  e,  ao  final  do  ano  de  2011,  pretendemos  sistematizar  uma 
publicação coletiva com resultados da experiência. 

Palavras-chave: Formação continuada; experiências educativas; prática pedagógica.

Formas de contato: Diva Vilczaki - divivilczaki@hotmail.com
                                   Dulci Follmann - dulci.follmann@hotmail.com





 AÇÕES COLABORATIVAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE O 
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ÁREA TEMÁTICA 4: Educação  

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster  

RESUMO:  Por  meio  do  Projeto  de  Formação de Professores  do  Laboratório  de 
Representações,  Espaços,  Tempos  e  Linguagens  em Experiências  Educativas  – 
RETLEE,  estabeleceu-se  uma  proposta  de  trabalho  conjunto  entre  o  Colégio 
Estadual Mário de Andrade e a Unioeste. A motivação parte de compreensões do 
grupo do Colégio, que deseja alterar as atividades de formação, tradicionalmente 
desenvolvidas de forma fragmentada e esporádica, substituindo-as por processos 
sistemáticos e mais articulados entre si e às necessidades da escola.  Por isso, é 
buscada a parceria de professores da Unioeste, visando à realização de um curso 
que  viesse  ao  encontro  dessas  expectativas  e  que  pudesse  fomentar  debates, 
reflexões e estudos contínuos sobre as experiências educativas que acontecem no 
âmbito escolar. Os professores sentem a necessidade de ampliar a compreensão 
dos  processos  formativos  e  entendem  que  a  formação,  como  um  movimento 
contínuo de análise e estudos, pode enriquecer e transformar a ação pedagógica. 
Nesse  sentido,  na  formação,  procura-se  descrever  a  realidade  da  escola, 
identificando situações que desafiam a atuação pedagógica e que instigam a busca 
de referenciais teóricos para possíveis mudanças no encaminhamento didático. Os 
princípios  essenciais  da  proposta  consideram  o  caráter  de  continuidade  como 
condição  necessária  à  formação  docente,  pelas  próprias  características  da 
profissão; a importância de focar a dimensão de totalidade dos problemas, para que 
as  relações  formadoras  não  abstraiam  a  concretude  das  práticas  educativas;  a 
importância de se realizar no local de trabalho, tomando a prática como objeto de 
análise  e  reflexão,  a  partir  de  seu  contexto  de  realização;  e  a  necessidade  de 
trabalhar com o potencial de envolvimento de cada participante, para inaugurar um 
diferencial à formação. Os assuntos a serem debatidos são definidos pelo próprio 
grupo,  durante  os  encontros,  e  derivam de um levantamento  inicial  de  questões 
relevantes  da  prática  docente.  As  discussões  permitem  identificar  as  diversas 
dimensões e relações envolvidas na experiência  educativa,  para  articulá-las  aos 
estudos. Cada participante faz seus registros pessoais e, ao final do ano de 2011, 
pretende-se sistematizar uma publicação coletiva com resultados da experiência. 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PROJETO RONDON NA 

OPERAÇÃO RIO DOS SIRIS, MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE

Adriane de Castro Martinez Martins1, Cátia Rios2, Adriana da Silva3, Gabriela Simone 

Harnisch4, Amanda Yoshie Haraki5, Cristiane Cozer6, Geórgia Tannara Besing Heck7, 

Wânia Cristiane Beloni8, Thaise Fernanda de Lima Mares9

Área temática: Educação

Modalidade – Comunicação oral.

Resumo 

O Projeto Rondon tem como objetivo a integração social dos alunos das principais 

Universidades  do  país,  com  a  realidade  brasileira.  A  UNIOESTE  participou  da 

operação Rio dos Siris no município de Porto da Folha no estado do Sergipe e neste 

trabalho  descrevemos  os  trabalhos  realizados  pelos  alunos  dos  cursos  de 

Enfermagem,  Direito,  Farmácia,  Serviço  Social,  Ciências  Sociais,  Odontologia  e 

Letras. As atividades foram realizadas em forma de oficinas e palestras, e tinham 

como  objetivo  integrar  a  sociedade  local  com  os  acadêmicos,  promovendo  a 

disseminação do conhecimento. A oficina de saúde realizada com os profissionais 

da área, abordou temas de interesse local. Na oficina de educação participaram os 

professores da rede municipal de ensino, e a interpretação de textos e atividades 

lúdicas,  foram  os  principais  temas  trabalhados.  As  questões  relacionadas  com 

direitos  humanos  foram  discutidas  com  os  conselheiros  municipais,  lideres 

comunitários e munícipes interessados. As atividades de artesanato como origami e 

garrafas pet foram desenvolvidas para adultos e crianças. Todas as atividades foram 

avaliadas de forma positiva com participação efetiva e objetivos alcançados.



Palavras-chave:  Projeto Rondon, educação, cidadania

Introdução

Coordenado  pelo  Ministério  da  Defesa,  o  Projeto  Rondon  tem  como  objetivo  o 

desenvolvimento  sustentável  e  humanizado  de  populações  baixo  índice  de 

desenvolvimento humano (IDH) e a integração dos acadêmicos dos últimos anos 

dos cursos de graduação, com as diferentes realidades encontradas em nosso país.

É um projeto realizado através da parceria entre os Ministérios da Defesa, da Saúde 

e da Integração Social, com os Governos Estaduais e com as Prefeituras Municipais, 

tendo ainda a participação das Instituições de Ensino Superior e de outras entidades 

como a União Nacional  dos Estudantes e Organizações Não-Governamentais da 

Sociedade Civil de Interesse Público. 

Cada  município  recebe  duas  universidades  que  irão  trabalhar  as  propostas  do 

conjunto  A  e  do  conjunto  B,  de  forma  integrada  e  participativa.  As  atividades 

realizadas pelos rondonistas, dentro da proposta do Conjunto A, concentram-se nas 

áreas  de  comunicação;  cultura;  direitos  humanos  e  justiça;  educação;  meio 

ambiente; saúde; tecnologia e produção e trabalho. 

Neste  trabalho  estaremos  relatando  a  experiência  do  trabalho  desenvolvido  em 

Porto da Folha, que é um município brasileiro do estado de Sergipe. Localizado a 

190 km da capital Sergipana, que faz parte do Vale do Rio São Francisco, sendo 

este o limite com o estado de Alagoas. Possui uma população de aproximadamente 

23.206 habitantes, e em seu território encontramos uma comunidade quilombola e 

uma comunidade indígena, da etnia Xocó. 

Objetivos

• Apresentar a experiência dos alunos da UNIOESTE em relação ao projeto 

Rondon 2010 sobre a realização dos trabalhos em equipe e interação multidisciplinar 

entre  os  alunos  dos  cursos  de  Enfermagem,  Direito,  Farmácia,  Serviço  Social,  

Ciências Sociais, Odontologia e Letras.

• Demonstrar os desafios e realizações durante o Período da Operação Rio dos 

Siris.

Discussão e Resultados



A Operação Rio dos Siris do Projeto Rondon aconteceu no estado de Sergipe e a 

Unioeste participou com duas equipes, sendo neste trabalho descrito as atividades 

da  equipe  do  Conjunto  A.  Durante  o  mês  de  outubro  de  2010  foi  realizado  o 

diagnostico  á  distância  do  município  Porto  da  Folha,  ao  qual  elaboramos  uma 

proposta de trabalho que foi aprovada. No mês de novembro de 2010 o professor 

coordenador da operação realizou a viagem precursora a qual teve como função o 

reconhecimento em loco do município, a identificação da estrutura a ser oferecida 

aos Rondonistas e a definição das atividades que seriam desenvolvidas. No período 

de novembro/2010 a janeiro de 2011, realizamos o preparo dos alunos e do material  

necessário para o desenvolvimento do projeto.  Trabalharam neste projeto  alunos 

dos  cursos  de  Enfermagem,  Direito,  Farmácia,  Serviço  Social,  Ciências  Sociais, 

Odontologia e Letras,  sendo as atividades no município desenvolvidas durante o 

período de 22 de janeiro de 2011 a 07 de fevereiro de 2011.

As atividades foram realizadas em forma de oficinas e palestras, e tinham como 

objetivo integrar a sociedade local com os acadêmicos, promovendo a disseminação 

do conhecimento. Para atingir um maior número de pessoas, as atividades foram 

desenvolvidas na cidade e também em dois povoados, Ranchinho e Lagoa da Volta. 

Desta forma, conseguimos atingir moradores dos povoados de Lagoa do Rancho, 

Mucambo,  Niterói,  Matuto  e  Linda  França,  e  totalizamos  a  participação  de  641 

pessoas conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Número de participantes por localidade nas atividades desenvolvidas pelo Conjunto A do 
Projeto Rondon, Operação Rio dos Siris, em Porto da Folha/SE.
Atividade Cidade Ranchinho Lagoa da Volta
Oficinas de Saúde 81 28 59
Oficinas de Educação 63 30 54
Palestras de Direito 22 24 61
Oficina de Artesanato 80 19 39
Oficina de dança 30 - -
Oficina de Alimentação Saudável 51 - -

Total 327 101 213

As oficinas de saúde tiveram como público alvo os agentes comunitários de saúde, 

técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem,  agentes  de  endemias  e  a  população 

interessada, e discutiu os temas: Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS 

(PNH)  abordando  as  diretrizes  do  acolhimento  dentro  dos  serviços  de  saúde  e 

relacionamento interpessoal para a melhoria na execução do trabalho em equipe. Na 

saúde bucal realizamos uma oficina para confecção de escova dental ecológica com 



bucha vegetal e fio dental alternativo utilizando sacas de batata com meios para 

higiene bucal de famílias carentes. A Saúde da Mulher, Gravidez na Adolescência, 

DST e Aids, Álcool, Tabagismo e Drogas, foram temas discutidos não apenas com 

os  agentes  comunitários  mas  também com adolescentes  e  jovens  em forma de 

palestras e grupos de discussão para tirar dúvidas. Utilizando dinâmicas, vídeos e 

atividades  lúdicas,  discutimos  a  o  relacionamento  interpessoal  com  o  intuito  de 

motivar os participantes a terem um bom relacionamento no ambiente de trabalho, 

mostrando a importância de um ambiente saudável para o trabalho produtivo. 

A Oficina de alimentação saudável foi destinada às donas de casa, merendeiras e 

cozinheiras  do  hospital.  O  objetivo  dessa  oficina  foi  abordar  a  importância  da 

alimentação saudável para a manutenção da saúde, a forma correta de lavagem de 

mãos, as boas práticas de higiene desde o recebimento até o preparo dos alimentos, 

as formas de conservação e o reaproveitamento de alimentos.

Nas  oficinas  de  educação participaram  os  professores  da  rede  municipal  de 

ensino, e a interpretação de textos e atividades lúdicas, foram os principais temas 

trabalhados (Figura  1).  Dentre  os  objetivos desta oficina  estava mostrar  como o 

lúdico  (brincar)  pode  contribuir  no  processo  de  ensino-aprendizagem,  e  de  que 

maneira  pode  ser  aplicado  em  diversos  conteúdos  no  processo  de  ensino.  A 

interpretação de texto e incentivo a leitura foi trabalhada utilizando vídeo publicitário 

e reportagem de televisão, sugerindo uma nova proposta em sala de aula. A saúde 

também foi  discutida  com os  professores  com intuito  de  conscientizar  sobre  os 

cuidados com a sua própria saúde,  como os cuidados com a voz,  mas também 

informá-los  sobre  problemas  que  atingem  seus  alunos,  como  álcool,  drogas  e 

gravidez  na  adolescência.  Também  realizamos  uma  oficina  de  recreação 

direcionada  para  os  professores  que  ministram  a  educação  física  no  Ensino 

Fundamental, com o objetivo de mostrar as atividades adequadas para cada faixa 

etária, e as formas de aplicação, independente do local disponível para a aula. 



Figura 1 – Oficina de Saúde Figura 2 – Oficina de Educação
Na área do  Direito as atividades foram voltadas ao desenvolvimento humano dos 

participantes, abrangendo a discussão de temas na forma de mesa redonda (Figura 

2) dos quais os participantes mais apresentassem interesse por estarem com maior 

envolvimento  em  suas  vidas  cotidianas.  Participaram  integrantes  de  diversos 

conselhos municipais e pessoas interessadas em discutir o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Conselho Tutelar; Estatuto do Idoso, Conselho de Saúde, Código de 

Defesa do Consumidor e Considerações Gerais sobre Direito do Trabalho. Em tais 

atividades, buscou-se esclarecer as dúvidas apresentadas pelos participantes que 

pudessem ajudá-los a buscar a garantia de direitos efetivos, e em caso de violação a 

que órgão legal compete a atribuição de sua defesa. No final de todas as atividades, 

enfatizamos  a  importância  da  participação  popular  na  garantia  dos  direitos, 

ressaltando que todas as nossas leis nasceram de manifestações e que quem não 

cumpre  com  seus  deveres  se  mantém  de  alguma  forma  de  mãos  atadas  para 

pleitear por seus direitos.

As oficinas de artesanato foram desenvolvidas utilizando as técnicas de origami e 

reaproveitamento com garrafas pet e participaram adultos e crianças interessados. 

Na oficina com garrafa pet abordamos o aproveitamento de materiais recicláveis, 

estimulando a coleta seletiva e a preservação do meio ambiente, conscientizando os 

participantes que alguns materiais que vão para o lixo podem ser transformados em 

artesanato.  A  oficina  de  origami  teve  o  intuito  de  levar  um  pouco  da  cultura 

japonesa,  bastante  presente  no  estado  do  Paraná,  e  também como uma forma 

alternativa de recreação para adultos e crianças.



Figura 3 – Palestras de Direito Figura 4 – Oficina de Artesanato

A  oficina  de  dança teve  como  objetivo  principal  levar  um  pouco  da  cultura 

paranaense, através de uma dança típica do Oeste Paranaense, chamada Vanera, 

que é uma variação do vaneirão gaúcho. Os participantes mostraram interesse no 

aprendizado e no último dia, como uma forma de retribuição alguns participantes 

ensinaram aos rondonistas o forró, que é dança típica da cidade. Foi uma oficina 

muito interessante, que permitiu uma maior vivência da cultura nordestina e uma 

troca cultural efetiva, produzindo momentos de descontração e lazer.

Conclusões

O projeto Rondon oferece uma oportunidade ímpar aos acadêmicos universitários de 

conhecerem peculiaridades de diversas regiões do nosso país, e ao mesmo tempo, 

aplicarem o conhecimento que estão adquirindo na sua formação acadêmica. Nesta 

operação, todas as atividades foram avaliadas de forma positiva, com a participação 

efetiva da população que permitiu que os objetivos fossem alcançados. Concluímos 

que  através  de  atividades  de  extensão,  temos  a  possibilidade  de  levar  o 

conhecimento  científico  atualizado  a  populações  que  necessitam  deste 

conhecimento para o seu desenvolvimento humano, social e cultural.
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AGREGAÇÃO DE VALOR AO PESCADO CAPTURADO ATRAVÉS DE 
CURSOS AOS PESCADORES DA COLÔNIA DE PESCADORES NOSSA 
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Juliana Cristina Veit, Arcângelo Augusto Signor, Aldi Feiden, Wilson Rogério Boscolo

Educação

PÔSTER 

PALAVRA-CHAVE: peixe, qualidade, renda.

RESUMO:  A  colônia  de  pescadores  Nossa  Senhora  dos  Navegantes,  sediada  no 
município de Santa Helena/PR, foi fundada no ano de 1993 e conta com 148 pescadores 
e pescadoras registrados. Dos peixes capturados pelos pescadores em torno de 80% do 
total são diretamente comercializados para os atravessadores “peixeiros”, que adquirem 
o pescado e comercializam em outras cidades, porém, o pescador recebe pouco pelo 
pescado capturado, o que compromete sua renda familiar e também a qualidade desse 
peixe, pois os “peixeiros” transportam esse alimento sem nenhum cuidado ou higiene. 
Assim, viu-se a necessidade de capacitar e ensinar os pescadores a valorizar os peixes 
por eles capturados. Com o auxilio do Centro Mesorregional de Difusão de Ciência e 
Tecnologia:  Apoio a Produção de Alimentos Orgânicos (CEMDITEC) e Instituto de 
Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento (CEADES) 20 pescadores foram previamente 
selecionados para participar desses cursos os quais foram divididos em cinco módulos: 
Módulo I - Boas práticas de fabricação de produtos de origem animal; e Industrialização 
do  pescado;  Módulo  II  -  Técnicas  de  processamento  e  conservação  do  pescado;  e 
Agregação de valor e tecnologia do pescado; Módulo III - Peixe na merenda escolar: 
uma alternativa para o pescador;  e  Adaptação da cozinha  industrial  da colônia para 
produção  de  alimentos;  Módulo  IV-  Higienização  pessoal  e  das  instalações;  e 
Processamento  de  pescado:  melhorando  a  apresentação  do  produto  e  Módulo  V 
(prático) - Produção de produtos processados hambúrguer, espetinhos e kibe a base de 
peixe.  Cada  módulo  foi  ministrado  em um período  (4  horas)  uma vez  por  semana 
durante o mês de março de 2011 no período vespertino. Após a conclusão dos cursos foi 
possível observar que estes promoveram uma nova perpesctiva para a atividade e para 
os pescadores, pois trouxe uma esperança renovada de melhoria nas condições de vida e 
do  trabalho  por  eles  desenvolvido.  Depois  de  capacitados  os  pescadores  terão  a 
possibilidade de desenvolver produtos agradáveias aos olhos e ao paladar, seguros do 
ponto de vista sanitário e nutricional, e ainda elevar sua renda familiar e sua satisfação 
profissional de serem pescadores e pescadoras profissionais. 

Contato: juliana_veit@hotmail.com
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Resumo

O  objetivo  deste  resumo  é  apresentar  os  resultados  finais  obtidos  com  o 

desenvolvimento do projeto o qual dá título a esta reflexão. Iniciado em fevereiro de 

2010,  a  empresa  Mazza  Compensados  e  Laminados  possibilitou  o  atendimento  de 

quinze colaboradores em média, no que se refere à alfabetização, trabalho em grupo, 

humanização  e  inserção  destas  pessoas  em  condições  favoráveis  de  convivência  e 

atuação, tanto em seu espaço de trabalho, como fora dele. A primeira atividade realizada 

estruturou-se  no  sentido  de  apresentar  o  projeto  aos  colaboradores  expondo  a 

importância  do  mesmo  como  instrumento  de  nova  consciência  dos  fazeres  que 

compõem o dia-a-dia de uma empresa. Na sequência, elaborou-se uma sondagem no 

sentido de verificar o nível de conhecimento dos mesmos, e a partir desta verificação é 

que as atividades foram planejadas e executadas levando em consideração o nível de 

desenvolvimento  dos  colaboradores  e  perspectivas  de  novas  aprendizagens.  Como 

resultados, visualizou-se uma melhor interação entre o grupo, considerando iniciativa, 

participação, produtividade, motivação, tomada de decisão, entre outras.

Palavras-chave: Educação. Aprendizagem organizacional. Qualidade de vida e 

de trabalho.

1. Introdução



O relato do projeto de extensão intitulado Alfabetização de Adultos por Meio 

dos Saberes e Sabores do Aprender representa muito mais que uma simples descrição de 

atividades que foram desenvolvidas no decorrer do ano de 2010.  O que se pretende é a 

demonstração de que iniciativas são possíveis e que espaços de resistências podem ser 

construídos. 

Nesta perspectiva, o aspecto mais relevante é o que se refere a concepção de 

homem e de trabalhador que se pretendeu construir.  Para Mészaros (2008) educar e 

trazer a tona o que mais importa, ou seja, o “humano”. Educar é lutar contra as amarras 

do  neoliberalismo  que  oprime  e  aliena  o  homem.  Esta  alienação  ocorre  quando  o 

trabalho não se torna mais fonte de aprendizagem, reflexão e apropriação da consciência 

necessária para a transformação da realidade. Durante o trabalho, as atividades tiveram 

justamente  esta  preocupação,  qual  seja,  como  formar  esses  trabalhadores  para  a 

consciência política e participativa?

Pretende-se  que  esta  dinâmica,  permaneça  no  espaço  de  trabalho  dos 

colaboradores bem como na vida cotidiana.  Reforçando que educar é antes de tudo, 

processo humanizador, é tomada de consciência da importância política de cada um de 

nós na construção de outra realidade. Isto implica na ideia inicial de que o homem é ser 

histórico, é o resultado das modificações no mundo do trabalho elaborado dialética e 

historicamente.  Ao  encontro  dessa  afirmação,  Marx  (2002)  considera  que  o  caráter 

social  é  o  caráter  universal  de  todo  movimento,  assim como a  sociedade  produz  o 

homem enquanto homem, assim ela é produzida por ele (p. 139), portanto, podemos 

pensar em uma forma menos hegemônica e excludente de educação, principalmente a 

voltada para a classe trabalhadora.

De outro lado, existe a necessidade de mudança de paradigma e novos modelos 

de gestão, que sejam capazes de praticar a conservação de talentos e a responsabilidade 

social, além de outras ferramentas de administração de pessoal. Knapik (2006) pondera, 

“estamos passando por uma era de constantes mudanças, e a flexibilidade para aceitá-las 

e nos adequarmos a elas torna-se uma ferramenta poderosa nas organizações”. 

A  educação  representa  a  mudança  do  tradicional  Treinamento  e 

Desenvolvimento de Pessoal, para uma perspectiva holística, antropocêntrica e de cunho 

social.  Benefícios  mensuráveis  e  intangíveis  são elencados  a  partir  de iniciativas  de 

educação  nas  organizações,  transformando-a  em  uma  organização  que  aprende,  ou 

aprendizagem organizacional.
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Com o entendimento do papel da educação sob o ponto de vista do trabalhador e 

da  importância  da  consciência  humanizadora,  relacionado  com  a  necessidade  de 

mudança do paradigma da gestão empresarial, que considera aportes de conhecimento 

das áreas pedagógica, de gestão de pessoas, ações sociais e aprendizagem, chega-se ao 

objetivo  deste  resumo:  apresentar  os resultados  do projeto  de extensão mencionado, 

com  vistas  a  socializar  o  conhecimento  e  experiências  apreendidos,  e  permitir 

demonstrar  a  importância  do  papel  do  pedagogo  na  formação  humana  e  social  do 

indivíduo. 

2. Objetivos

2.1 Geral: 

Este projeto objetivou a inclusão de trabalhadores no processo de alfabetização e 

letramento,  utilizando  os  saberes  próprios  de  cada  participante,  e  ao  mesmo tempo 

inserindo novos conhecimentos, revelando os sabores da aprendizagem.

2.2 Específicos: 

Como objetivos complementares, as ações estruturantes do projeto permitiram:

-  Realizar sondagem educacional visando o reconhecimento do nível de escolarização 

dos trabalhadores;

-  Planejar  atividades  a  serem desenvolvidas  durante  o  processo  de  escolarização  e 

humanização;

- Desenvolver as atividades planejadas com vistas à melhoria do nível de escolarização 

e conseqüentemente despertar o sabor pelo aprender;

- Avaliar os resultados obtidos a partir da mudança de comportamento dos trabalhadores 

e qualidade de vida dos mesmos em relação à educação;

-  Possibilitar  aos acadêmicos  do curso de pedagogia  o reconhecimento  do papel  do 

pedagogo na empresa como um dos campos de atuação dessa área.

3. Métodos

A metodologia utilizada contemplou encontros semanais com os colaboradores, 

em que as acadêmicas do curso de Pedagogia organizaram no primeiro momento uma 

sondagem educacional,  com instrumento  prova  escrita  de  distribuição  semântica  de 
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palavras.  Em  seguida,  as  atividades  educacionais  prescreveram  aula  expositiva, 

pesquisas,  dinâmicas  de  grupos,  envolvimento  dos  alunos  nas  atividades,  slides, 

reconstrução do código lingüístico, valor sonoro das letras, letramento. As atividades de 

humanização apreciou trabalho em grupo, dinâmicas de relaxamento, reflexão, acuidade 

visual, gustativa, auditiva, relacionamento interpessoal, releitura de mídias e de mundo. 

A  avaliação  como  processo  permitiu  os  aspectos  qualitativos  e  de  forma  contínua, 

respeitando  o  tempo  de  desenvolvimento  de  cada  pessoa.  Por  fim,  a  avaliação  dos 

resultados  pode ser  descritas  pelo  índice  Hora-homem educação  e  satisfação com a 

qualidade de vida no trabalho.

4. Discussão e Resultados

O resultado  esperado foi  a  apropriação  do  aluno aos  conhecimentos  historicamente 

produzidos  no  que  compete  ao  letramento  e  alfabetização.  Muito  mais  que  simplesmente 

alfabetizar, pretendeu-se que o educando fosse reconhecido como pessoa construtora de uma 

história,  capaz de transformar o seu entorno.  Em relatos da empresa,  o projeto foi avaliado  

como  pioneiro  em  educação  para  colaboradores  e  possibilitou  uma  nova  visão  de  gestão 

empresarial, inserindo o aspecto humano e não somente a produtividade como tema central do  

processo de trabalho. 

Para  os  colaboradores,  identificou-se  uma  oportunidade  de  participação  enquanto 

tomada de decisão na empresa, crescimento pessoal e profissional e reconhecimento em vários  

aspectos.  O  índice  Hora-homem  educação,  que  corresponde  ao  total  de  horas  de  cada 

colaborador  despendida  no  projeto,  foi  de  quarenta  horas  no  ano de  2010,  distribuídas  em 

encontros semanais presenciais de uma hora. A satisfação com a qualidade de vida no trabalho 

foi evidenciada por meio da atuação dos mesmos em relação ao trabalho, à empresa e à vida  

pessoal.

Para as acadêmicas, o projeto se consolidou como um meio de ultrapassar os elementos 

teóricos da formação acadêmica. Isso se justifica uma vez que o que se espera dos acadêmicos  

do curso de Pedagogia é justamente uma práxis, ou seja, a convergência entre teoria e prática. 

Afinal, o grande desafio da formação docente é justamente esse, atenuar a grande distância entre  

o  mundo acadêmico e  as  práticas  de  se  concretizam fora  dele.  Além disso,  as  acadêmicas 

contaram com auxílio financeiro dispendido pela empresa como incentivo ao projeto, à busca de 

novas leituras e pesquisa.

5. Conclusões
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O objetivo deste resumo foi o de apresentar os resultados do projeto de extensão 

Alfabetização de Adultos por Meio dos Saberes e Sabores do Aprender, com vistas a 

socializar  o  conhecimento  e  experiências  apreendidos,  e  permitir  demonstrar  a 

importância do papel do pedagogo na formação humana e social do indivíduo.

Na visão de Karkotli  e  Aragão (2005),  a  gestão de  uma organização  que se 

determina  pela  adoção  de  práticas  de  responsabilidade  social,  caminha  mais 

rapidamente  para  alcançar  uma  espécie  de  maioridade,  assim  entendida  como  a 

verdadeira  cidadania  empresarial,  em  que  os  direitos  e  obrigações  encontram-se 

explícitos no ordenamento do próprio mercado e da sociedade.

Neste  sentido,  a  parceria  adotada  com  a  empresa  Mazza  possibilitou  o 

reconhecimento desta abordagem na realização do projeto, bem como a inserção das 

acadêmicas do curso de Pedagogia no cenário empresarial, traçado pelo pressuposto da 

interdisciplinaridade.  Panorama  este  representado  pelos  colaboradores  que, 

voluntariamente,  aceitaram  o  desafio  de  participar  de  uma  ação  de  incentivo  à 

humanização e ao seu próprio crescimento.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO PERFIL CONCEITUAL DE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO SOBRE CIÊNCIA 
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Área 04 Educação – Ensino médio
Pôster
Justificativa: A prática comum no ensino de Ciências no Brasil  parece estar 
alicerçada em pressupostos que consideram aspectos puramente acadêmicos, 
bem distantes  da realidade que cerca  os  alunos.  A educação em Ciências 
demonstra  privilegiar  um  ensino  que  pouco  contribui  para  a  formação  do 
indivíduo  como  cidadão,  que  seja  significativo  para  a  transformação  da 
qualidade  de  vida  que  os  avanços  científicos  podem determinar  para  uma 
sociedade. Objetivos: O estudo teve como finalidade analisar o perfil conceitual 
de alunos do ensino médio, identificando suas explicações causais sobre o que 
é ciência, quem faz, como se faz e onde é feita ciência, e verificar a forma pela 
qual  são  capazes  de  ir  além  da  descrição  dos  fenômenos,  elaborando 
conceitos  científicos  e  integrando  ao  conhecimento  socialmente  adquirido. 
Metodologia: A pesquisa foi exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa e 
a população constou dos alunos de três escolas de ensino médio de Lages, 
SC,  selecionadas aleatoriamente. A coleta de dados foi efetuada através da 
aplicação de questionário aos alunos e o instrumento de medida constou de 
quatro perguntas abertas. A análise do material escrito foi embasada na leitura 
exaustiva das respostas, procurando agrupá-las, criando uma categorização, 
para melhor contextualização e compreensão das respostas. Contribuições: A 
análise mostra que a maioria dos alunos argumenta criticamente os conceitos 
científicos. No entanto, fica evidente que tais experiências são resgatadas mais 
dos significados vividos socialmente, que apreendidos em salas de aula.  No 
processo  de  aprendizagem  de  ciências,  os  alunos  parecem  não  estar 
envolvidos  com  as  fronteiras  do  conhecimento:  seu  discurso  remete  a  um 
mundo  epistemologicamente  diferente  do  mundo  cotidiano.   As  aulas  de 
ciências devem ser planejadas para que os estudantes ultrapassem a ação 
contemplativa.  As  propostas  de  reflexão  devem  se  tornar  um  objetivo 
estratégico na educação a fim de possibilitar a pensar cientificamente o mundo. 
Ao se apropriar do conhecimento, com a mediação do educador,  os alunos 
passam a desconstruir a idéia sacramentada, de que a ciência é uma coisa, e 
vida é outra, desvinculadas e isoladas.

susana.schlemper@uffs.edu.br  - (46) 9904-6874
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RESUMO: O projeto  de  extensão  “Conhecendo  Melhor  o  Corpo Humano”  é  um 

instrumento de auxílio pedagógico que contribui para a aprendizagem das estruturas 

corpóreas e seus processos de saúde e doença, e esclarece conteúdos complexos 

de forma dinâmica e lúdica, qualificando o ensino de biologia na educação básica. 

Este  trabalho  teve  como  objetivos  principais:  oportunizar  aos  professores  e 

estudantes uma visão holística do corpo humano por meio do aprofundamento de 

conteúdos/temas,  através  da  observação  e  manuseio  de  peças  anatômicas  e 

modelos  anatômicos;  estimular  o  desenvolvimento  da  conscientização  da 

importância da aplicação dos conhecimentos teórico-práticos na vida cotidiana e sua 

relação com os fatos científicos de relevância à saúde e ao bem estar social. Foram 

desenvolvidas atividades teóricas e práticas do corpo humano, que associaram a 

estrutura dos órgãos e sistemas do corpo a sua função.  Foram atendidos 2.260 

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 abril a novembro de 

2010,  nas  dependências  do  Laboratório  de  Anatomia  Humana  da  UNIOESTE  - 

Campus de Cascavel. A forma dinâmica com que as atividades foram desenvolvidas 

tem o  propósito  de  incentivar  o  estudante  a  desenvolver  uma  postura  ativa  no 

processo  de  ensino-aprendizagem,  assumindo  seu  papel  na  construção  de 

conhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Visitas, Anatomia Humana, Extensão Universitária.

INTRODUÇÃO: O termo Anatomia origina-se do grego ana = em partes; temnein = 

cortar,  incisar;  significa  separar  ou  isolar  naturalmente  as  estruturas  das  várias 

regiões do corpo para estudo pelo método de dissecação. Este termo é empregado 

para designar o ramo da ciência que se ocupa do estudo da morfologia, da estrutura 

e  da  arquitetura  do  corpo humano (FREITAS,  2004).  Embora  a  dissecação e  a 

descrição formem a base da disciplina, a importância da Anatomia Humana, hoje, 

está em sua abordagem funcional e nas correlações clínicas. Anatomia Humana é 

uma ciência prática, que, quando aplicada, propicia os fundamentos para entender o 

desempenho físico e a saúde do corpo (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 ter qualidade na formação de um profissional criativo e 



crítico é sempre a intenção. Para isso as instituições criam espaços apropriados, tais 

como  museus.  Os  museus  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  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.

Araujo  et al. (2006), relataram que as atividades em espaços não formais, 

como  museus,  parques,  cinemas  e  teatros  são  importantes  não  somente  por 

constituírem-se  em  locais  potenciais  para  o  processo  de  aprendizagem  de 

conteúdos  escolares,  mas  “também”  pelas  experiências  socioculturais  que 

representa,  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 abril a novembro de 

2010.

Para  sua  realização,  foram selecionados  acadêmicos de  vários  cursos  da 

UNIOESTE que concluíram a disciplina de Anatomia Humana e estavam aptos a 

discorrer a respeito de aspectos morfofisiológicos de todos os sistemas orgânicos 

humanos. Estes acadêmicos receberam orientações do coordenador e professores 

colaboradores  do  projeto  para  atuarem  como  monitores  durante  as  visitas  ao 

laboratório de Anatomia Humana da UNIOESTE.

Em  cada  visita  foi  feita  uma  apresentação  teórico-prática  (Fig.  1),  com 



duração  de  duas  horas  aproximadamente,  utilizando-se  projetor  de  slides,  nos 

primeiros anos de desenvolvimento do projeto, projetor multimídia, maquetes, 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.  1),  e  peças  cadavéricas  isoladas;  h) 

encerramento e registro da visita.

Figura 1- Exposição dos ossos do esqueleto humano durante visita de uma 

escola pública

RESULTADOS  E  DISCUSSÃO: Durante  o  desenvolvimento  do  projeto 

“Conhecendo Melhor o Corpo Humano”, no período de abril a novembro de 2010 

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.  Registraram-se  68  visitas,  totalizando  2.260  visitantes,  de 

escolas  públicas  e  privadas  do  município  de  Cascavel  e  das  regiões  Oeste  e 

Sudoeste do Paraná (Tabela 1). 

Araujo  et  al. (2008)  apontam que os alunos,  quando visitam espaços não 

formais de ensino, desejam observar aspectos que não estão presentes nos livros 

didáticos. Nesse sentido, sugere-se 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, permitir que o ambiente se torne o mais próximo 

possível do que Falk (2001) descreve como espaço onde se opera a aprendizagem 

por livre escolha.

Os resultados obtidos neste estudo são concordes com os de Ferreira (1999), 

quando relata que para o professor a ida a essas visitas 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. 

Este projeto também envolveu a capacitação de estudantes dos cursos das 

áreas  da  Saúde  e  Biológicas  da  UNIOESTE,  tendo  promovido  o  ensino-

aprendizagem  de  Anatomia  Humana  em  contato  direto  com  a  comunidade. 

Proporcionou  aos  monitores  envolvidos  o  conhecimento  de  suas  próprias 

potencialidades, imprescindível para o desenvolvimento pessoal e profissional, o que 

permite  corroborar  com  as  afirmações  de  Nóvoa  (1992),  além  de  possibilitar 

integração entre alunos dos diferentes cursos das áreas da Saúde e Biológicas.

Outro aspecto importante é a interação social, cujo papel do monitor é muito 

importante, não se pode deixar de mencionar também a importância das interações 

sociais que ocorrem dentro do grupo de estudantes. É comum os alunos buscarem 

explicações, elaborarem hipóteses, realizarem questionamentos sobre o observado. 

Essa troca de informações dentro do grupo também contribui para a 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 abril a novembro de 2010

INSTITUIÇÃO NÚMERO DE VISITANTE
Instituições Públicas do Município de 

Cascavel
1.227

Instituições  Públicas  das  Regiões 

Oeste e Sudoeste do Paraná
618

Instituições  Privadas  de  Cascavel  e 

Região
415

TOTAL 2.260

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.  Adicionalmente,  devido  ao seu caráter  extensionista, 

possibilita a integração entre docentes, técnicos e alunos dos cursos das Áreas da 

Saúde e Biológicas da UNIOESTE com a comunidade extra-universitária, mostrando 

que cada vez mais, a universidade está apta e aberta a receber, interagir e informar 

a população.
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RESUMO: A atividade desenvolvida em parceria  entre o Grupo de Turismo 
Rural  “Caminhos do Marrecas”,  o  Instituto  Emater  e  o  Curso de Economia 
Doméstica da Unioeste, foi uma experiência-piloto, tanto no sentido do trabalho 
interinstitucional quanto pela nova formatação do serviço oferecido. A atividade 
foi efetuada junto a Exposição Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de 
Francisco Beltrão (EXPOBEL) em março de 2010. Em primeira instancia, foi 
realizado um treinamento no campus para as acadêmicas e os participantes do 
Grupo de Turismo. Segui-se a divisão das equipes para o trabalho pratico e 
após, foram tabulados os dados e impressões colhidas durante a execução do 
projeto. O trabalho ajudou a divulgar o curso de Economia Doméstica e as suas 
múltiplas  áreas  de  atuação,  dentre  estas  a  de  Extensão  Rural  e  de  Boas 
Práticas em Alimentação. A atividade conseguiu efetuar uma aproximação da 
universidade  junto  ao  segmento  ligado  à  agricultura  familiar  regional, 



qualificando o atendimento ao público do Café Rural em ações contemplando a 
segurança alimentar. Objetivamente, a participação da universidade delineou o 
público  que  foi  usuário  do  Café,  bem  como,  auxiliou  nas  atividades  de 
funcionamento do Café rural, prestou planejamento e ajudou na organização 
dos resultados para as próximas edições do Café Rural. Houve devolução de 
resultados aos envolvidos em uma reunião colegiada no mês de abril de 2010.
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RESUMO:  Este  trabalho  tem  como  objetivo  apresentar  o  projeto  de  extensão 

denominado  “Procedimentos  para  elaboração  de  um  artigo  científico”  que  foi 

desenvolvido no campus da Unioeste de Marechal Cândido Rondon, no segundo 

semestre  de  2010,  para  acadêmicos  do  curso  de  licenciatura  em  Letras 

Português/Espanhol/Alemão/Inglês. O intuito do projeto foi promover a aproximação 

do público alvo com a estrutura básica de artigos e com as normas da ABNT, a fim 

de estimular o conhecimento de textos com teor científico, bem como a publicação 

acadêmica.  Nesse  sentido,  foram  ministradas  15  horas/aula,  como  atividade  de 

extensão  em  três  encontros,  compreendendo  pesquisa  em  periódicos  da  base 

CAPES, contato com a estrutura física da biblioteca e do acervo on line, além do 

suporte  teórico  para  embasamento  de  textos  científicos.  As  aulas  mostraram-se 

eficaz  pela  adesão  do  público  e  pela  avaliação  positiva  dos  participantes.  Além 

disso, verificou-se que o projeto foi uma oportunidade de suprir a necessidade dos 

acadêmicos em relação ao conhecimento e a produção de artigos científicos, uma 

vez que não há uma disciplina específica no curso ou mesmo que explique mais 

detalhadamente a temática. 

PALAVRAS-CHAVE: Artigo científico; Procedimentos metodológicos; ABNT.



 

INTRODUÇÃO

O projeto de extensão intitulado “Procedimentos para elaboração de um artigo 

científico” teve como objetivo repassar conceitos básicos para formulação de artigos 

acadêmicos de acordo com as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, que está vigente no país.  Para tanto, optou-se em delimitar o 

público alvo: 15 acadêmicos dos 1º e 2º anos do Curso de Licenciatura em Letras 

Português/Espanhol/Alemão/Inglês, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE/Campus  de  Marechal  Cândido  Rondon.  A  escolha  dos  participantes 

deve-se à necessidade dos referidos acadêmicos em aprender os mecanismos de 

produção de artigos,  uma vez que é importante  e necessário,  em sua formação 

profissional e acadêmica, o conhecimento de textos científicos. O que nem sempre é 

conseguido durante o ano letivo, uma vez que há várias disciplinas e o tempo fica,  

muitas vezes, restrito para o estudo mais aprofundado das normas e da estrutura de 

tal  gênero textual.  O resultado é que grande parte das turmas não publicam em 

eventos.

Assim,  devido  à  ideia  de  incentivar  esse  contanto  inicial  com  artigos 

científicos desde o início do curso de graduação, é que se norteou a criação e o 

desenvolvimento projeto de pesquisa ora apresentado. Uma necessidade já sentida 

pelas próprias proponentes do projeto.

OBJETIVOS

- Apresentar os principais procedimentos para a elaboração de artigos científicos a 

acadêmicos de 1º e 2º anos;

- Repassar as normas técnicas vigentes no país (ABNT) para a produção de textos 

acadêmicos;

- Mostrar o portal de periódicos da CAPES e como é o seu funcionamento;

- Familiarizar o acadêmico com o espaço da biblioteca do campus rondonense e a 

busca ao acervo;

- Trabalhar com aspectos específicos de textos científicos.

MÉTODOS



As aulas foram ministradas aos sábados para os acadêmicos de Letras, no 

período matutino, no Laboratório de Línguas do Curso de Letras e em sala de aula, 

com carga horária  de 15 horas/aulas.  A metodologia consistiu,  basicamente,  em 

aulas expositivas, apresentações com auxílio do multimídia, navegação na internet, 

debates e pesquisas na biblioteca. Além disso, todas as aulas primaram pelo diálogo 

constante entre os ministrantes e os alunos, para esclarecer dúvidas e verificar o 

aprendizado. 

O curso foi idealizado e desenvolvido no primeiro semestre do ano de 2010 

por acadêmicas do Curso de Pós-Graduação  Stricto Sensu em Letras – nível de 

Mestrado – da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus de 

Cascavel, tendo como coordenadora a professora Doutora Clarice Lottermann. 

O plano de trabalho centrou-se em planejar e fundamentar teoricamente as 

aulas; reservar e organizar o Laboratório de Línguas, utilizado no curso; divulgar o 

projeto, por meio de cartazes e visitação às salas de aula; efetuar as inscrições; 

preparar as apresentações, com a utilização do multimídia; coletar e analisar artigos 

para serem utilizados em sala; ministrar o curso e elaborar o projeto e o relatório 

final.

As aulas aconteceram na sequência de três módulos. O primeiro contou com: 

apresentação  da  equipe  e  do  curso; exposição  da  estrutura  básica  do  artigo 

científico; conceituação do que é um artigo científico; aspectos do uso da linguagem 

adequada ao gênero artigo; orientações sobre pesquisa de periódicos na biblioteca.

O segundo módulo centrou-se na revisão dos conceitos abordados na aula 

anterior; apresentação das normas da ABNT: citações diretas e indiretas, referências 

bibliográficas, sistemas autor/data; nota de rodapé; orientações sobre pesquisa de 

periódicos on line.

No terceiro e último encontro houve a revisão dos conceitos da aula anterior; 

organização de grupos para atividade avaliativa; encaminhamento de um texto para 

cada dupla para análise de artigo científico publicado com as Normas de ABNT; 

debate em torno dos aspectos analisados pelos grupos (título, resumo, introdução, 

objetivos,  justificativa,  metodologia,  referências,  normas,  conclusão,  resultados, 

futuros trabalhos). 

A  avaliação foi  medida pela  participação nas aulas,  pela  presença e pela 

atividade final feita pelos participantes, sendo mais de teor qualitativo. 



Por fim, os discentes puderam avaliar também a atuação dos ministrantes e a 

necessidade de realização do curso, fazendo elogios ou críticas.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Percebeu-se, durante as aulas que o projeto de extensão, que este teve êxito 

em seus objetivos,  o  que ficou evidenciado na discussão em grupo,  quando os 

acadêmicos fizeram a avaliação do curso, no final do último módulo. Eles apontaram 

que  os  conteúdos  abordados  são  de  pertinência  e  aplicáveis  durante  a  vida 

acadêmica ou mesmo profissional como atuantes na área da educação. Sendo que 

os alunos do 2º ano disseram que já haviam sentido a necessidade do conhecimento 

do que era um artigo científico devido à um trabalho repassado em uma disciplina na 

faculdade, situação que também serviu de amostra da importância da realização do 

projeto. 

Notou-se  também que a parte  mais  técnica  é vista  com maior  dificuldade 

entre os alunos, porém é imprescindível o domínio da teoria e das normas para a 

sua  posterior  aplicação  prática.  Sob  este  aspecto,  é  oportuno  enfatizar  que  os 

acadêmicos citaram e solicitaram a necessidade da continuação do projeto,  para 

atender  outros  acadêmicos,  e,  ainda,  oportunizar  uma  segunda  etapa  para  os 

mesmos em que se focalizasse mais a produção textual dos artigos, extrapolando a 

teoria.

Outro aspecto citado pelos discentes diz respeito a ausência de carga horária 

dentro de uma disciplina específica no curso de graduação que trabalhe as noções 

mais técnicas de produção de textos científicos, bem como os métodos necessários 

dentro dessa modalidade textual. Essa posição mostra a preocupação dos alunos 

em querer participar efetivamente (publicação nos anais) dos eventos promovidos 

pela instituição, como por exemplo, a JELL. 

Ficou caracterizado nas aulas,  que os discentes têm curiosidade e muitas 

dúvidas sobre o que foi tratado no projeto, como por exemplo, o funcionamento das 

publicações em revistas  científicas.   Por  tanto,  ficam registradas algumas ideias 

futuras de complementação do projeto ou mesmo um modelo para ser utilizado e/ou 

adaptado em outros campi da Unioeste ou em demais universidades.

CONCLUSÃO



A  partir  dos  apontamentos  realizados  pelos  participantes  do  curso  de 

extensão  ora  apresentado  e  da  reflexão  durante  os  módulos,  conclui-se  a 

necessidade de re-oferta do curso, bem como a implantação de novos módulos que 

abranjam a produção de artigos científicos. Além disso, em um projeto futuro seria 

importante  a inclusão de tópicos sobre  a  atualização do currículo  na Plataforma 

Lattes, da CAPES.

Com a realização do projeto, conseguiu-se apresentar aos discentes aspectos 

pertinentes  sobre  a  publicação  acadêmica  e  ate  incentivar  a  adesão  deles  em 

projetos de iniciação cientifica, oferecidos pela universidade em questão. 

Dessa forma, pretende-se dar continuidade ao projeto, ampliando os objetivos 

e preenchendo as lacunas já demarcados neste trabalho. 
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ARTICULAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA E A INFORMÁTICA VISANDO 

CONTRIBUIR PARA A CIDADANIA NO TERRITÓRIO DA CANTUQUIRIGUAÇU

Jaqueline Zdebski da Silva Cruz, Marcos Paulo Nicoletti, Willian Fernando Roque, Luiz 

Marcomini, Matheus Cataneo, Miriam Hellmann, Sérgio Mascaro, André Luiz Brun, 

Claudia Brandelero Rizzi, Rogério Luis Rizzi

Área temática: Educação.

Modalidade de apresentação: comunicação oral.

Resumo. A  Unioeste,  especialmente  através  de  atividades  de  extensão,  tem  se 

tornado  ao  longo  de  sua  história,  mais  permeável  e  sensível  às  demandas  da 

sociedade, e em particular, as decorrentes dos municípios no seu entorno com baixo 

Índice de desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), como é o caso da Região da 

Cantuquiriguaçu, que é composta pelos 20 municípios com menor IDH-M do estado, 

entre os quais se destaca o município de Catanduvas.

 É neste contexto que se insere este trabalho. Ele apresenta alguns resultados obtidos 

a partir de um Projeto de Extensão da Unioeste intitulado “Uma Articulação entre a 

Matemática  e  a  Informática  como  Instrumento  para  a  Cidadania  e  o  Emprego,  e 

acessibilidade às IES”, o USFMat, que através da articulação entre a matemática e a 

informática buscou oferecer oportunidades envolvendo a cidadania, emprego, renda e 

acesso às instituições de ensino superior. Seu público alvo prioritário foram alunos de 

Catanduvas  que  estavam  no  ensino  médio,  prestes  a  ingressar  no  mercado  de 

trabalho ou em instituições de ensino superior.

Palavras-chave: Cantuquiriguaçu, Unioeste, Renda.



Introdução

O papel da universidade é 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 de populações com baixo IDH-M.

Com  esse  mesmo  objetivo  de  contribuir  para  a  melhoria  da  vida  da  população 

catanduvense, decidiu-se através do edital do Programa Universidade Sem Fronteiras 

-  USF,  do  Governo  Estadual,  contribuir  através  da  criação  e  desenvolvimento  do 

UFSMAT,  cujo  objetivo  principal  foi  o  de  levar  aos  alunos  do  ensino  médio  do 

município  de  Catanduvas  conhecimentos  nas  áreas  de  matemática  e  informática, 

buscando oferecer aos mesmos a oportunidade de capacitação nestas duas áreas 

relevantes  à  formação  do  cidadão,  do  futuro  vestibulando  e  profissional  que  está 

ingressando num mercado de trabalho competitivo.

Contextualização e caracterização do projeto USFMat

Catanduvas é uma pequena cidade do oeste do Paraná e está localizada a cerca de 

50Km da cidade de Cascavel. Possui aproximadamente 9600 habitantes e faz parte do 

território  do  Cantuquiriguaçu.  O  nome  Cantuquiriguaçu  é  resultado  da  junção  dos 

nomes dos três rios que delimitam a região: ao norte o rio Piquiri, ao sul o rio Iguaçu, e  

na fronteira oeste o rio Cantu (IPARDES, 2007).

Segundo o Diagnóstico Socioeconômico do Território Cantuquiriguaçu, a renda é o 

que mais compromete o desempenho da cidade de Catanduvas em seu IDH-M. A 

cidade ocupa a 275a posição no ranking dos 399 municípios paranaenses em termos 

de desenvolvimento.

O total de famílias pobres em Catanduvas, em 2000, era de 43,1%, indicador bastante 

superior à média paranaense, de 20,9%.  Segundo o IBGE (2000), em Catanduvas 

havia 31,7% dos habitantes com idade entre 14 e 17 anos trabalhando, um percentual  

também superior à média estadual, de 28,7%. A condição de uma ocupação precoce é 

mais um fator que demonstra a necessidade da oferta de cursos de capacitação que 

atendam as necessidades desta população.

Com relação ao aproveitamento escolar, o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica  (IDEB),  indicador  de  qualidade  educacional  que  combina  informações  de 



desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou SAEB), indica, através das 

notas obtidas pelos estudantes ao final  das etapas de ensino, que Catanduvas se 

comparada a outras cidades com IDH-M próximos ao seu, apresentou um bom índice 

no IDEB 2005 na educação fundamental. Com relação ao analfabetismo na população 

acima de 15 anos de idade, verifica-se um problema grave da cidade. Há 18,1% de 

analfabetos em Catanduvas, quando a média paranaense é de 9%. (IPARDES, 2007).

De modo geral, em Catanduvas, assim como em todo o Estado, as melhorias do IDH-

M  que  vêm  sendo  verificados  nos  últimos  anos,  tiveram  forte  influência  de 

investimentos  na  área  da  educação  que  registraram,  em  seus  índices,  variações 

percentuais mais elevadas, comparativamente às verificadas aos índices da saúde e 

da  renda  (IPARDES,  2007).  A  educação  cumpre  um  importante  papel  no 

desenvolvimento, daí o objetivo do USFMat  de desenvolver ações educativas visando 

a melhoria das condições de vida dos moradores desta cidade.

Objetivos e Métodos

O objetivo geral do projeto foi o de contribuir positivamente às condições de acesso às 

IES,  à  obtenção  do  emprego,  ao  aumento  da  renda  e  à  inserção  social  dos 

participantes.

Visando identificar o perfil dos alunos participantes do projeto para melhor direcionar 

os  trabalhos  realizados,  aplicou-se  um  questionário  e  através  das  respostas 

apresentadas, constatou-se que os alunos de Catanduvas participantes pretendiam 

ingressar em IES,  inexistentes no município.  No entanto,  consideravam fortemente 

também  a  possibilidade  de  permanecem  trabalhando  na  própria  cidade.  Neste 

contexto,  a  motivação  e  justificativa  em  se  incluir  no  projeto  atividades  que 

contribuíssem para o acesso às IES, capacitação visando emprego e renda e desta 

forma alguns aspectos de como a Matemática e a Informática poderiam contribuir na 

formação de cidadãos mais críticos, se confirmaram como possibilidade e demanda 

concretas. 

Levando em consideração essas especificidades do público alvo e os objetivos do 

USFMat, pôde-se traçar o plano de desenvolvimento baseado nas necessidades dos 

alunos. Os conteúdos matemáticos foram apresentados de uma forma diferenciada, já 

que  todos  os  tópicos  abordados  foram desenvolvidos  com base  na  resolução  de 



problemas voltados à realidade do aluno e de forma articulada com a informática, o 

que permitiu uma melhor compreensão da sua aplicabilidade no cotidiano.

Durante a realização deste projeto, foram ofertadas 54 horas de aula presencial de 

informática  e  66  horas  de  aula  presencial  de  matemática  que  aconteceram  aos 

sábados na escola Dr. João Ferreira Neves, em Catanduvas, e na UNIOESTE, em 

Cascavel. A equipe deslocou-se até a cidade de Catanduvas por 18 vezes para ofertar 

cursos  na  referida  escola  e  os  alunos  estiveram  por  4  vezes  na  UNIOESTE, 

participando de cursos. Foram ofertadas ainda 396 horas de monitorias via Moodle 

que aconteciam em seis horários pré-definidos de segunda a sexta-feira. Como apoio 

às aulas foram elaboradas 14 apostilas totalizando 364 páginas, sendo que destas 175 

são  de  conteúdos  matemáticos  e  189  são  de  conteúdos  de  informática.  Como já 

mencionado, os conteúdos matemáticos foram apresentados aos alunos de forma que 

todos os tópicos abordados foram baseados na resolução de problemas voltados a 

realidade do aluno e no uso da informática como ferramenta de ensino da matemática. 

Além de oferecer disciplinas como álgebra e geometria, certa ênfase, no decorrer do 

projeto,  foram  ministrados  dois  tópicos  específicos:  a  Matemática  Comercial  e  a 

Matemática Financeira. Esses conteúdos foram trabalhados de forma articulada com a 

computação  e  foram  apresentados  com  o  objetivo  de  capacitar  o  aluno  para  o 

mercado de trabalho objetivando contribuir para melhorar suas condições de emprego 

e renda.

A  abordagem  computacional  apresentada  no  projeto  visou  qualificar  o  cidadão 

catanduvense,  participante  do  projeto,  para  compreender  a  dinâmica  de  alguns 

softwares objetivando usá-los para fins pessoais e também em atendimento a certas 

demandas do mercado de trabalho. Por outro lado, softwares foram utilizados  como 

mediadores para oferecer aulas apoiadas pela Internet. Os softwares apresentados e 

utilizados durante a realização do projeto foram o Moodle, Wiris, Debut Video Capture, 

Br Office (Writer, Calc e Impress) e Google Sites (Produção de Páginas Web). 



     Figura 1: Aula de Matemática Figura 2: Aula de Informática

Discussão e Resultados

No último dia de realização de cursos aplicamos um questionário simples aos alunos 

buscando  identificar  limites  e  possibilidades  no  projeto  e  nos  cursos  oferecidos, 

através do ponto de vista  dos alunos.  No apontamento destes, para uma próxima 

edição do projeto, cursos de manipulação de vídeos, fotos e músicas deveriam ser 

acrescentados. Como escolha unânime, o curso sobre o Google Sites foi apontado 

como mais interessante do ponto de vista da informática. 

Um caso particularmente  interessante  foi  o  de  uma aluna  que criou  um site  para 

divulgar as viagens ao litoral que ela organiza como forma de aquisição de uma renda 

extra nos finais de ano. Em seu site a aluna faz toda a parte comercial de propaganda 

do produto que ela oferece: coloca várias informações e ainda apresenta uma galeria 

de fotos que exemplifica  como foram as excursões por  ela  organizadas nos anos 

anteriores. 

Ainda  considerando  o  questionário  aplicado,  podemos  citar  outro  ponto  relevante: 

Quando perguntamos se o aluno já teve a oportunidade de utilizar na prática algum 

dos conteúdos deste curso, as respostas confirmaram nossa expectativa sendo que o 

uso  de  informática  foi  relacionado  quase  que  pela  totalidade  dos  alunos  com  a 

produção de trabalhos escolares. Já a matemática básica foi  utilizada, segundo os 

alunos, como apoio em sala de aula e a matemática financeira foi utilizada por todos 

os alunos, pelo menos uma vez em seu dia-a-dia, nas situações comerciais por eles 

vividas.

Conclusões



A  expectativa  maior  era  de  que  as  ações  realizadas  no  projeto,  articulando  a 

matemática  e  a  informática,  efetivamente  contribuíssem  para  a  inserção  social  e 

formação do cidadão catanduvense, ajudando na acessibilidade por parte dos alunos 

às  instituições  de  ensino  superior e  se  caracterizassem  principalmente  como 

instrumento para a cidadania e o emprego e desta forma contribuíssem, à longo prazo, 

para a melhoria do índice de desenvolvimento humano do município. 

No entanto, no que se refere à avaliação deste tipo de ação, cabe destacar que este é 

um processo lento, que exige maturação, continuidade, perseverança e disponibilidade 

de  recursos.  Os  resultados  decorrentes  deste  tipo  de  trabalho  não  podem  ser 

mensurados de forma imediata. Em suma: é preciso que os conhecimentos oferecidos 

de fato contribuam qualitativamente na vida dessas pessoas, porém, o levantamento e 

avaliação desta condição não é trivial.

Um impacto direto decorrente deste projeto, e este sim mais facilmente mensurável,  

diz respeito à formação e capacitação de acadêmicos de Licenciatura em Matemática 

e da Computação que atuaram como bolsistas graduandos e graduado neste projeto. 

A sua convivência e a prática desenvolvida neste projeto contribuiu para formação 

desses futuros profissionais. Outra contribuição se deve aos professores orientadores, 

que contribuíram para  intensificar  o  contato  entre  a  Educação Básica  Pública  e  o 

Ensino Superior, aumentando o reconhecimento próprio e da Universidade perante a 

comunidade e adquirindo novos conhecimentos a partir da realidade da mesma.

Tendo  o  ano  letivo  de  2010  findado,  os  resultados  dos  concursos  de  vestibular 

mostraram resultados satisfatórios para a equipe, dado que 4 alunas participantes do 

projeto foram aprovadas e  estão frequentando cursos de nível superior. Os cursos 

escolhidos por estas alunas foram: administração, engenharia civil, gestão comercial e 

recursos humanos. Este número aparentemente pequeno é muito importante para a 

avaliação do projeto, levando-se em consideração o fato de que apenas 7 dos alunos 

concluintes estavam cursando a terceira série do ensino médio, e portanto, poderiam 

iniciar um curso em nível superior.

Embora a continuidade do USF ainda esteja no âmbito governamental, algumas ações 

como o oferecimento de cursos para a comunidade acadêmica estão sendo realizadas 

pela nossa equipe com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos realizados no 

projeto. 
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AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO INICIAL E 
CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Luzia Franco Duarte
Janaína Aparecida de Mattos Almeida

PALAVRAS-CHAVE:  Políticas  Públicas;  Programas  oficiais;  Formação 
Docente.

RESUMO:
Por que estudar a formação inicial e continuada de professores da educação 
básica dentro do curso de Pedagogia? Essa é a questão norteadora do projeto 
de pesquisa no trabalho de conclusão de curso em pedagogia, pois na medida 
em que parece uma questão tão óbvia para os meios acadêmicos, caracteriza-
se  como  uma  necessidade  pessoal  de  materializar  uma  compreensão  das 
políticas  educacionais  que  permeiam  o  chão  da  escola  em  suas  diversas 
esferas  de atuação municipal,  estadual  e  federal,  no  sentido  de esclarecer 
qualitativamente  a  relação  dentre  a  formação  docente  e  a  organização  do 
trabalho pedagógico e o assessoramento de formação em serviço desenvolvido 
nas  escolas  públicas.  O  objetivo  da  pesquisa  é  estudar  as  atuais  políticas 
públicas  voltadas  para  a  formação  inicial  e  continuada  dos  docentes  da 
Educação Básica e analisar os programas oficiais que atuam nessa proposta 
formativa.  Para  embasar  nossa  metodologia  de  pesquisa  de  caráter 
bibliográfico  e  documental,  faremos  o  cotejamento  das  ideias  dos  autores, 
elencaremos  concepções,  categorias,  conceitos  e  elementos  não-materiais 
presentes  nas  políticas  e  nos  programas  de  formação  de  docentes  da 
educação Básica. Para atingir os objetivos propostos far-se-á o levantamento e 
a pesquisa bibliográfica e documental das obras eletrônicas e impressas (livros, 
artigos  de revistas  especializadas,  da  mídia  eletrônica,  jornais,  a  legislação 
como  decretos,  resoluções  e  diretrizes  propostas)  que  tratam das  políticas 
públicas voltadas à formação de professores da Educação Básica. Assim, a 
metodologia  de  trabalho  será  mediante  pesquisas,  leituras,  fichamentos  e 
sistematização crítica da bibliografia coletada. Com isso espera-se contribuir na 
sistematização  de  um  panorama  qualitativo  das  políticas  educacionais  de 
formação docente no século XXI, produzir um material bibliográfico que auxilie 
na atuação profissional  do pedagogo pelo Brasil,  ao mesmo tempo em que 



norteiem  um  olhar  pedagógico  mais  apurado,  preciso  e  (re)elaborado 
criticamente  sobre  as  políticas  públicas  voltadas  para  a  realidade  social  e 
educacional rumo a um projeto societal de formação humana ominilateral.   
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BULLING NA ESCOLA: MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO1

Marcia Citadin2

Daniela De Maman 3

Área Temática: Educação

Modalidade de apresentação: Comunicação oral

Palavras-chave: Violência e desempenho escolar, escola, aprendizagem

Resumo: Este trabalho visa refletir a partir do acompanhamento através de visitas 

mensais  em  escolas  da  Rede  Pública  de  Francisco  Beltrão/PR,  mediante  a 

participação no Projeto de extensão da Unioeste: O eca itinerante na escola durante 

o ano letivo de 2010 sobre do fenômeno bulling e o cyberbulling mais conhecido 

recentemente como violência virtual  e seu efeito  na vida e na aprendizagem de 

crianças  e  adolescentes.  O  bullying  é  um  problema  mundial  que  já  vem  se 

arrastando  ao  longo  dos  anos,  na  maioria  das  vezes  de  forma  oculta  e  atinge 

principalmente o ambiente escolar, não estando restrito a nenhum tipo específico de 

instituição.  É  definido  como  um conjunto  de  atitudes  agressivas  sejam elas  em 

formas verbais e físicas, intencionais e repetitivas contra a vítima. Já o Cyberbullying 

é  a  versão  virtual  que  compreende  as  humilhações  e  agressões  por  meios 

eletrônicos, conversas anônimas e que as conseqüências destes fenômenos podem 

trazer danos na vida escolar e até psicológicos aos indivíduos envolvidos, tornando-

os adultos com comportamentos anti-sociais.

 Introdução
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na escola. E-mail: marcia.citadin@hotmail.com

3 Professora  Orientadora.  Docente  na  Unioeste/Campus  de  Francisco  Beltrão/PR.  E-mail: 
danielagremista@hotmail.com



Neste texto procuramos elucidar questões referentes ao Bulling na escola, em 

específico  na  educação  básica,  bem  como,  abordar  as  suas  causas  e 

conseqüências e a participação dos pais na abordagem deste problema. A violência 

nas  escolas  tomou  novas  proporções  não  só  no  Brasil,  mas  no  mundo  todo, 

tornando-se um fenômeno globalizado e passando ser objeto de atenção da mídia, 

de pesquisadores, devido aos contornos que vem assumido. O tema violência nas 

escolas tem suscitado estudos (Abromovay, 2005); (Fernandes, 2005) e pesquisas 

abordando sobre as dificuldades que as escolas vêm enfrentando em seu cotidiano 

sobre as formas de agressões existentes dentro do ambiente escolar. 

Mas, a forma da violência a que se refere este texto não diz respeito somente 

a ações físicas de alunos contra alunos e sim a outro tipo de violência, a psicológica,  

pois  cada vez mais  tem constatado  que as  escolas  -  espaços propícios  para  a 

socialização e de integração social, vem tendo que administrar conflitos gerados por 

diferentes  formas  de  violência  (Abromovay,  2005).  Nas  escolas,  os  fatos  que 

ocorrem não se restringem aos crimes e delitos previstos no Código Penal,  mas 

abrange  dimensões  do  cotidiano  e  dos  relacionamentos  sociais  entre  alunos, 

professores, diretores, pais e demais adultos que participam da comunidade escolar. 

Os próprios meios de comunicação anunciam em seus jornais, que além dos 

danos físicos, sentimento de medo e insegurança prejudicarem o desenvolvimento 

pessoal  e  social  do  aluno,  a  violência  impõem  graves  conseqüências  no 

desempenho escolar  dos estudantes,  apresentando dificuldades de concentração 

nos  estudos  e  se  sentem  desestimulados  a  comparecer  ás  aulas,  alimentando 

situações de reprovação e abandono escolar, configurando assim o que se conhece 

por fracasso escolar.

Assim é possível  caracterizar o Bulling como um dos casos de agressões 

físicas e verbais, pois envolve diferentes formas de violências nas dentro e fora do 

ambiente escolar,  que apesar de não ser atual, passou a ganhar mais destaque 

nessa última década, no contexto escolar através dos meios de comunicação. Os 

meios de comunicação, tais como: rádio, telejornais e programas de entretenimento 

têm se preocupado em mostrar como a violência se propaga em todos os círculos 

sociais.  

Objetivos

A  meta  principal  deste  texto  reflexivo  sobre  o  Bulling  e  o  ciberbulling  é 

estabelecer uma análise das causas deste fenômeno social  no ambiente escolar, 



como  também delinear  as  conseqüências  para  a  vida  cotidiana  das  crianças  e 

adolescentes  e,  ainda  explanar  sobre  possíveis  alternativas  de  soluções  para  a 

erradicação deste fenômeno no meio escolar.

Discussão:

Pode-se dizer que a vítima do Bulling sofre com medos e consequentemente 

não vivência uma infância e uma adolescência harmoniosa, no que diz respeito a 

convivência  no  meio  escolar.  Além  do  fracasso  escolar  citado  anteriormente,  a 

vítima vai ter maior tendência a depressão, pode fingir enfermidades e até mesmo 

provocá-las devido o estado de estresse. Como conseqüência direta do Bulling na 

idade  adulta,  essa  personalidade  pode  perdurar,  causando  dificuldades  nos 

relacionamentos sociais.

Os primeiros trabalhos sobre Bulling nas escolas vieram dos países nórdicos, 

a partir dos anos 1960, por Dan Olweus, na Noruega, e Heinz Leymann, na Suécia 

que a partir disso surgiu um maior interesse da sociedade sobre este problema. Foi 

na  Noruega  com  o  ocorrido  de  suicídio  de  três  crianças  entre  10  e  14  anos, 

motivadas  pela  situação  de  meus-  tratos  a  que  eram  submetidos  pelos 

companheiros da escola que foi criada um campanha nacional contra o Bulling, com 

grande repercussão nos meios de comunicação.

O programa de intervenção proposto por Olweus tinha como características 

principais  desenvolver  regras  claras  contra  o  Bulling  nas  escolas,  alcançar  um 

envolvimento ativo por parte de professores e pais, aumentar a conscientização do 

problema, avançando no sentido de eliminar alguns mitos sobre o Bulling, e prover 

apoio  e  proteção para  as vítimas.  Com o sucesso da Campanha Nacional  Anti-

Bulling realizada na Noruega, diversas campanhas e estudos seguiram o mesmo 

caminho.

Atualmente  as  agressões  tanto  físicas  quanto  psicológicas  estão  sendo 

freqüentes nas escolas e essas agressões geralmente são assistidas pelos alunos e 

de ciência dos professores, os quais argumentam sobre o fato de não saberem agir 

sobre estas situações. Muitas vezes o agredido perde sua auto-estima e, para fugir 

mentalmente do rótulo de “esquisito”, “fracote”, acaba se isolando do convívio social  

ou  violentando outras  pessoas,  gerando um círculo  vicioso.  Para  enfrentar  esse 

problema, os pais devem manter seus olhos abertos para o comportamento do filho, 

que pode estar de qualquer um dos lados: agressor e agredido.



Quando o filho é quem sofre as ameaças e violências, a criança geralmente 

chega triste em casa, perde a fome, fica lacônico, além de “perder” interesse por  

seus brinquedos e materiais. Por ser um assunto vergonhoso para a criança, elas 

preferem não comentar com os pais. Os pais que possuem um diálogo mais próximo 

com o filho conseguem identificar  o  problema com mais facilidade.  Quando isso 

acontece é aconselhável que os pais conversem com as crianças, digam-lhes que o 

que está acontecendo não é culpa delas e que a violência não é uma forma de 

resolver a situação. Se essa medida não resulta em melhoras no comportamento do 

infante, a conversa com um psicólogo é o mais recomendado.

Quando a perspectiva de entendimento tiver outro foco e for sobre a criança 

que está do outro lado da relação,  figurando como agressor,  é  possível  afirmar, 

segundos estudos na literatura da área (Abramovay, 2005); (Kishimoto, 1996) que o 

comportamento costuma ser altivo, com ar de superioridade e agressividade. Falar 

com  a  entonação  de  voz  elevada,  participar  de  gangues  e  aparecer  em  casa 

portando coisas que os pais desconhecem também pode ser um sinal  de que a 

criança está praticando o Bulling. Também é necessário lembrar que esse tipo de 

conduta  pode  ser  resultante  de  sua  educação  e  convivência  com  pais 

desatenciosos, omissos e hostis.

Outro ponto de vista sobre o assunto diz respeito aos sujeitos que compõem 

este tripé de violência são os espectadores, que podem ser tanto colegas de escola 

quanto  professores,  zeladores  e  demais  trabalhadores  do  estabelecimento  de 

ensino. O espectador na maioria das vezes assiste a tudo sem se manifestar, em 

alguns casos participa como cúmplice das agressões temendo contrariar o agressor, 

que por sua vez também pode voltar-se contra ele. 

Tentando caracterizar o Bulling de modo mais conceitual Fernandes (2005) 

afirma que:

O abuso entre colegas ou Bulling refere a uma ação, na qual um indivíduo é 
agredido  e  intimado  por  outro(s)  individuo(s),  convertendo-se  em vítima 
incapaz de defender a si mesma. Para que uma agressão seja considerada 
abuso ou mau trato deve atender aos seguintes requisitos: A ação deve ser 
repetida, por tempo prolongado, relação de desequilíbrio de poder, de falta 
de defesa e agressão podendo ser física, verbal ou psicológica (p.47).

Deste modo podemos conceber que o Bulling é um tipo de violência que pode 

ocorrer tanto em instituições públicas de ensino quanto particulares e também pode 



ser  identificado pelos  professores  por  meio  de observação  e  discussão  sobre  o 

comportamento individual de cada aluno. 

Atualmente é visível nas instituições a preocupação dos professores diante 

dessa situação e em como tratar  os problemas ligados a violência no  ambiente 

escolar. As escolas na maioria das vezes acionam o Conselho Tutelar como forma 

de solucionar essas formas de violência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente criado pela Lei N° 8.069, de 13 de 

Julho de 1990 aborda no Artigo 227 da Constituição Federal do Brasil dizendo na 

sua íntegra: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Método:

Optou-se por realizar  uma investigação bibliográfica, para a elaboração deste 

texto sobre os aspectos que levam as crianças e os adolescentes a violência verbal 

ou  física  contra  seus  colegas,  tentando  averiguar  as  possíveis  alternativas  para 

compreender  e  modificar  essa  situação.  Como  última  alternativa  resta  aos  pais 

recorrerem  a  advogados  e  núcleos  de  defesa  dos  direitos  da  criança  e  do 

adolescente, como o próprio Conselho Tutelar.

Conclusão

No decorrer dos últimos tempos e com o surgimento das novas tecnologias, 

tanto em casa quanto na escola, o bulling tornou-se ainda mais perverso, adquirindo 

novos  contornos  que  deram  origem  a  outro  fenômeno,  conhecido  como 

cyberbullying.

Assim é prioritário que os profissionais da educação tenham conhecimento do 

que seja o Bulling, as causas e as conseqüências de sua presença nas instituições 

escolares. Atualmente é possível identificar no contexto escolar comportamentos e 

atitudes  agressivas  por  parte  dos  alunos  e  como  conseqüências  das  atitudes 

agridem tanto a integridade física, quanto psicológica de colegas e professores. Os 

acontecimentos mais freqüentes nas escolas são as agressões verbais ou ameaças.

As formas de Bulling mais comuns em ambientes escolares são: agressões 

físicas  e  verbais;  ameaças;  brigas;  chantagens;  apelidos;  trotes;  roubo;  racismo; 

xenofobias  –  entre  outros  tipos  de  diferenças  antropológicas  -  intimidações; 



piadinhas;  assédios;  xingamentos;  alienações;  abusos;  discriminações  e  várias 

outras formas de se ridicularizar uma pessoa.

Portanto  quando  o  professor  percebe  que  as  crianças  estão  recebendo 

apelido, que é uma agressividade verbal,  deve interferi,  criando regras, lançando 

estratégias, e trabalhando valores morais e éticos como, solidariedade, cooperação, 

amizade,  criar  atividades  prazerosas,  certamente  à  probabilidade  de  agressão 

diminuirá (Kishimoto 1996, p. 71).

O cyberbullying é semelhante ao bulling só que é praticado com recurso às 

novas tecnologias, sejam elas o telemóvel ou a internet. Uma das diferenças entre 

ambos é a suposta vantagem que o agressor possui pelo anonimato que a internet 

possa oferecer,  dificultando a vítima a descobrir  quem é o agressor.  O que está 

preocupando os professores e as famílias reside no fato de que os insultos virtuais 

podem se espalhar rapidamente, contaminando todas as pessoas que conhecem a 

vítima (Massarolo, 2010), pois as agressões circulam na internet através de redes 

sociais, comunidades, emails, torpedos, vídeos, blogs e fotologs, entre outros, com 

uma velocidade muito maior do que teriam fora do mundo virtual. Os insultos podem 

assumir a forma de calúnias, ofensas, perseguições, rumores, boatos maldosos e 

imagens forjadas sobre a vítima.

O  perfil  dos  praticantes  do  cyberbullying  esta  normalmente  vinculado  à 

adolescentes sem limites, insensíveis, insensatos, inconseqüentes e empáticos. No 

entanto, existem relatos acerca de adultos que fazendo passar por adolescentes, 

agridem  crianças  e  adolescentes,  valendo-se  de  uma  suposta  superioridade 

intelectual para amedrontar e desmoralizar as vítimas.

Por isso educadores podem estar desenvolvendo dentro da escola programas 

de intervenção que tenham regras claras contra o bulling, fazendo com que os pais e 

professores  participem  ativamente  desse  processo,  provendo  apoio  e  proteção 

individualmente para as vítimas e com acompanhamentos de psicólogos, centros de 

lazer, esportes e cultura na escola, no bairro ou na comunidade para que estabeleça 

relações pessoais de afeto, amizade e respeito dentro e fora do ambiente escolar.

No entanto a escola junto com a família deve proporcionar aos educandos um 

ambiente  rico  em  harmonia,  que  contribua  na  formação  de  seres  humanos 

autênticos,  participativos,  com auto-estima elevada, pois assim estarão formando 

pessoas que se amam, que se cuidam, que se aceitem, se respeitam e se fazem 

respeitar, se sentem seguras de si,  reconhecendo seus valores e virtudes, assim 



como suas limitações. Vale dizer, que muitas dúvidas surgem e poucas respostas 

são  conclusivas  ao  tratarmos  do  fenômeno  bulling  na  vida  das  crianças  e  dos 

adolescentes,  bem como  da  sociedade,  pois  tal  problema  está  sem sombra  de 

dúvida, presente em muitas instituições de ensino, ainda que oculto. 
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RESUMO: 

A cadeia produtiva da seda envolve um conjunto de etapas consecutivas, ao longo 
das quais o casulo do bicho-da-seda é processado e transformado em fios e tecidos 
de seda. A produção da seda é de relevante importância na agroindústria brasileira, 
além do que, auxilia na preservação ambiental  e proporciona trabalho no campo 
com a produção de ovos, o cultivo de amoreiras e a criação do bicho-da-seda. Na 
cidade oferece trabalho na indústria  de  tecelagem, confecção  e no comércio de 
seda. Todos estes aspectos da sericicultura tornam o bicho-da-seda uma ferramenta 
educacional  preciosa  que  pode  ser  explorada  nas  escolas.  Neste  sentido,  foi 
organizado e realizado na Unioeste a Mostra da Cadeia Produtiva da Seda para as 
escolas de Ensino Fundamental e Médio de Cascavel-PR, de forma a motivar alunos 
e professores nesta área do conhecimento humano. A mostra compreendeu espaços 
contendo as fases do ciclo de vida do Bicho-da-Seda, industrialização do casulo e 
demais subprodutos da cadeia produtiva, propiciando a interação do material com os 
visitantes. A mostra despertou muita curiosidade e interesse pelo assunto, tornou o 
aprendizado agradável e dinâmico, motivando os alunos a participarem ativamente 
da construção do próprio conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Bicho-da-seda, cadeia produtiva, ensino.

INTRODUÇÃO: 
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A cadeia produtiva da seda envolve um conjunto de etapas consecutivas, ao 

longo das quais o casulo de seda do bicho-da-seda, Bombyx mori (Lepidoptera, 

Bombycidae), é processado e transformado num de seus produtos, os fios e tecidos 

de seda. 

O  agronegócio  da  seda  no  Brasil  representa  uma  atividade  econômica 

relevante, tanto pela geração de riquezas e fixação do homem no campo  quanto 

pela preservação ambiental. Assim, a sericicultura proporciona trabalho no campo 

com a produção de ovos (sementagem), o cultivo de amoreiras e a criação do bicho-

da-seda e, na cidade, na indústria de fiação e torção de seda crua, na tecelagem, na 

confecção e no comércio de seda (Yamaoka,1997).

O ciclo  biológico  de B.  mori tem início  a  partir  do  ovo,  do  qual  eclode a 

lagarta, cujo desenvolvimento se divide em cinco ínstares ou idades. Na quinta idade 

o inseto passa a tecer o casulo de seda, formado por um único fio com cerca de 

1.000 metros de comprimento. Este fio protéico (fibroína e sericina) é produzido e 

expelido pelas glândulas sericígenas, inicialmente de forma líquida, que ao entrar  

em contato com o ar imediatamente se solidifica. Após a construção do casulo, a 

lagarta se transforma em crisálida e, posteriormente, em mariposa; fase adulta que 

sai do casulo para o acasalamento, seguida da postura dos ovos que darão início a 

um novo ciclo de vida (OKAMOTO e PORTO, 2006).

A lagarta é a única fase do ciclo de vida em que o inseto se alimenta, onde se 

utiliza exclusivamente de folhas da amoreira. Assim, a condução do amoreiral  de 

acordo  com  as  técnicas  recomendadas,  constitui  prática  fundamental  para  a 

atividade  sericícola,  além  do  manejo  adequado  do  bicho-da-seda.  As  folhas  da 

amoreira são armazenadas em barracões de criação ou sirgarias, onde também são 

criados os insetos, durante todo este estágio do ciclo de vida até o momento em que 

produzem o casulo, no final da quinta idade (TINOCO et al, 1991).

Os  casulos  são  produzidos  em  armações  de  papelão  ou  plástico, 

denominadas  bosques,  o  criador  coleta  os  casulos  nos  bosques  e  os  vende  à 

indústria  para  fiação.  A  proporção  de  fio  por  casulo,  denominado  índice  de 

transformação industrial, é de cerca de 15%, o que indica a necessidade de 6,67kg 

de casulo para a obtenção de um quilo de fio de seda. Esse índice, no entanto, pode 

ser maior, em função de avanços tecnológicos nas raças do bicho-da-seda (OKAWA, 

1992).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(economia)


Quanto  aos  aspectos  qualitativos,  o  casulo  pode  ser  classificado  em três 

categorias: o de primeira qualidade, destinado à confecção; o de segunda, destinado 

à tapeçaria; e o duplo, de qualidade inferior utilizado no artesanato (FAESP, 2000). 

O  casulo  de  seda,  além  de  contribuir  na  área  têxtil, dos  quais  são 

confeccionados  diversos  tipos  de  tecidos,  é  usado  também  na  produção  de 

cosméticos, artesanatos, acessórios e bijuterias. Indústrias nutricionais transformam 

e fornecem subprodutos da seda, tais como, ração de pupa para uso animal e pupa 

desidratada  ou  enlatada  para  uso  humano 

(www.portuguese.alibaba.com/products/silkworm-chrysalis.html, 2008).

Estes  aspectos  da  sericicultura  englobando  produção,  criação, 

processamento, industrialização e comercialização de um produto de origem animal, 

somado aos aspectos sociais e ambientais, tornam o bicho-da-seda uma ferramenta 

educacional preciosa que pode ser explorada nas escolas de ensino fundamental e 

médio. 

A organização  de  mostras  de  materiais,  além  de  reunir  um  conjunto  de 

informações relevantes acerca daquilo que se observa, induzindo a correlação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos, é uma atividade dinâmica e prazerosa. Assim, a 

mostra  de  materiais  torna-se  um  recurso  didático  importante,  pois  atua  como 

instrumento de informação estimuladora do processo ensino e aprendizagem. 

Neste  sentido,  o  presente  trabalho apresentou os  processos de criação e 

processamento da agroindústria da seda através da realização da Mostra da Cadeia 

Produtiva da Seda para as escolas de Ensino Fundamental e Médio de Cascavel, de 

forma a  motivar  alunos  e  professores  nesta  área  do conhecimento  humano.  Da 

mesma forma, a mostra foi aberta à comunidade em geral.

OBJETIVOS: 

Organizar e realizar a mostra do ciclo de vida do bicho-da-seda e da cadeia 

produtiva da seda, de forma a motivar professores e alunos da educação básica 

para um ensino vivencial. 

MÉTODOS: 

A Mostra  da  Cadeia  Produtiva  da  Seda  foi  organizada  na  UNIOESTE  - 

Campus de Cascavel, Paraná, Brasil, no dia 26 de agosto de 2010 e compreendeu 



espaços contendo as fases do ciclo de vida do Bicho-da-Seda, industrialização do 

casulo e demais subprodutos da cadeia produtiva. Nesses espaços os espécimes e 

materiais expostos foram organizados em etapas seqüenciais: do ovo a mariposa; o 

processamento do casulo para a obtenção dos fios de seda; e os tecidos e roupas 

de seda. 

A Mostra atendeu escolas de Ensino Fundamental e Médio da rede pública e 

particular de ensino, do município de Cascavel, Paraná, e a comunidade em geral. 

Assim, inicialmente,  os visitantes assistiram a uma palestra de aproximadamente 

dez minutos, onde foram transmitidos vídeos educativos sobre o ciclo de vida e a 

importância econômica do bicho-da-seda. Na seqüência foram encaminhados aos 

estandes do ciclo de vida do bicho-da-seda que se encontravam vivos (ovo, lagarta,  

crisálida  ou  pupa,  mariposa  e  casulo),  estandes  dos  diferentes  produtos 

industrializados do casulo (fibras, fios, tecidos e confecções de roupas e decoração) 

e  aos  estandes  de  subprodutos  (cosméticos  e  alimentação  para  uso  animal  e 

humano). 

As visitas foram agendadas e durante a Mostra os visitantes, subdivididos em 

grupos de cerca de sete pessoas, percorreram os estandes na forma de rodízio. Em 

cada estande um monitor, discente do curso de Ciências Biológicas da Unioeste, fez 

uma apresentação de aproximadamente 5 minutos sobre as informações pertinentes 

ao  espaço.  Dessa  forma,  cada  apresentação  da  cadeia  produtiva  teve  duração 

média de uma hora, no período diurno, totalizando 6 horas de visitação para um 

número de cerca de 400 visitantes.

RESULTADOS e DISCUSSÃO:

A  mostra  da  cadeia  produtiva  da  seda  ocorreu  de  forma  dinâmica  e 

possibilitou aos alunos e comunidade a visualização de todos os estágios do ciclo de 

vida  do  bicho-da-seda  e  dos  seus  produtos  e  subprodutos.  Além  disso,  seu 

manuseio despertou a curiosidade e atenção, permitindo o relacionamento com as 

informações oferecidas durante o desenvolvimento da mostra e da palestra, onde 

foram utilizados vídeos relacionados com a sericicultura. Segundo Fischer (2003), 

vídeos  didáticos,  são  gravados  de  programas  com  objetivo  de  ensinar,  e 

normalmente estão vinculados a determinada área de conhecimento ou a programas 

curriculares de ensino.



Nos estandes do ciclo de vida,  os insetos expostos estavam vivos, o que 

tornou a exposição muito atrativa e dinâmica, pois os visitantes puderam observar 

vários processos do ciclo acontecendo no momento da visita. Em cada estande foi 

explicado detalhes pertinente à fase em que se encontravam. O crescimento e a 

muda das lagartas foi enfatizado, pois é nesta fase que o inseto produz o casulo, 

que na empresa sericícola é a matéria prima para a produção de fios e tecidos. 

No ensino de ciências e biologia, o interesse por um assunto pode nascer a 

partir de uma simples observação, sem que haja necessidade de qualquer raciocínio 

lógico. Segundo  Krasilchik  (2004),  quando  os  organismos  ou  fenômenos  são 

observados  diretamente  se  obtém  uma  parcela  significativa  das  informações. 

Fernandes (1998), coloca ainda, que no mundo natural é muito mais simples cativar  

a atenção e o interesse dos alunos.

A  mostra  foi  uma  atividade  que  agradou  muito,  por  ser  dinâmica  e  de 

linguagem visual,  auxiliou de maneira significava, tanto na compreensão do ciclo 

vital e do processamento do casulo para a obtenção dos fios de seda, tecidos e 

roupas de seda quanto  nos termos técnicos utilizados. Segundo Padilha e Pereira 

(2008), o uso de atividades dinâmicas é uma alternativa metodológica que possibilita 

a interação do estudante com o objeto, em um processo ativo de transformação na 

busca do conhecimento. 

Vários trabalhos realizados nessa linha de pesquisa ressaltam a importância 

dos recursos lúdicos na motivação do aluno (Oliveira et al.,2006).  São lúdicas as 

atividades que propiciem a  vivência plena do “aqui-agora”,  integrando a  ação,  o 

pensamento e o sentimento. As atividades devem instaurar um estado de inteireza, 

pode ser uma dinâmica de integração grupal ou de sensibilização. Mais importante, 

porém,  do  que  o  tipo  de  atividade  é  a  forma  como  é  orientada  e  como  é 

experimentada, e o porquê de estar sendo realizada (Almeida, 2009).

A recolha de um conjunto de informações relevantes acerca daquilo que se 

observa,  permite  descrever  e  interpretar  melhor  o  fenômeno  estudado,  sendo, 

através de uma análise cuidada da aula, que se criam as condições necessárias 

para aceder a um conhecimento mais aprofundado acerca do seu funcionamento e, 

sobretudo  dos  fatores  que  concorrem  para  a  sua  qualidade  (www.cf-francisco-

holanda.rcts.pt/public/elo7/elo7_49.htm, 1999).

Assim, a mostra de um material que muitas vezes fazem parte do cotidiano 

do aluno estimula a observação levando ao entendimento do conteúdo. Incentivar o 

http://www.cf-francisco-holanda.rcts.pt/public/elo7/elo7_49.htm
http://www.cf-francisco-holanda.rcts.pt/public/elo7/elo7_49.htm


aluno para o estudo depende da atuação do professor. É ele quem deve buscar a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem, trazendo conteúdos significativos e 

compreensíveis, além de métodos adequados de ensino, o que certamente resultará 

na motivação dos mesmos, pois os alunos esperam por uma aula interessante e 

desafiadora (Martins et al., 1999). 

CONCLUSÕES: 

 A mostra da cadeia produtiva da seda foi dinâmica durante a visitação. Atuou como 

um instrumento de informação, que despertou muita curiosidade e interesse pelo 

assunto. A observação e a aproximação do material em estudo torna o aprendizado 

mais  agradável  e  dinâmico,  motivando  os  alunos  a  participarem  ativamente  da 

construção  do  próprio  conhecimento,  Assim,  nossos  resultados  mostram  que  é 

possível  tornar  as  aulas  de  ciências  e  biologia  mais  atrativas,  utilizando-se  de 

recursos que seduzam o aluno ao aprendizado.
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CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES DAS ESCOLAS 

ITINERANTES DO MST NO PARANÁ

Janaine Zdebski da Silva1; Liliam Faria Porto Borges2; Janete Ritter3.

Resumo

O presente trabalho busca apresentar como se desenvolveu o Projeto de Extensão 

“Capacitação e Formação Continuada de Educadores das Escolas Itinerantes do 

MST”  vinculado  ao  Projeto  Universidade  Sem Fronteiras,  Sub-Projeto  “Apoio  às 

Licenciaturas” entre março de 2009 e janeiro de 2011, analisando sua importância 

ao  abrir  um  espaço  de  diálogo  da  Universidade  com  as  Escolas  Itinerantes, 

buscando  ampliar  a  compreensão  das  concepções  basilares  da  Educação  do 

Campo, contribuindo na apreensão teórica dos educadores que dão fundamentação 

para  tal  concepção  educativa.  Destacaremos  a  importância  deste  espaço  ao 

resgatar o papel da extensão enquanto um dos eixos da Universidade e possibilitar a 

ampliação da formação continuada de coordenadores e professores das Escolas 

Itinerantes do estado Paraná que se comprometem com a construção diária de uma 

escola atrelada à luta pela terra, bem como, a necessidade de políticas de formação 

permanentes para estes educadores, que ela não se dê apenas por meio de projetos 

como este, que embora de qualidade, sejam provisórios.

1 Bolsista do Projeto de Extensão “Capacitação e Formação Continuada de Educadores das Escolas 
Itinerantes  do  MST”  já  concluído;  Pedagoga  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  – 
UNIOESTE  e  discente  Programa  de  Pós-Graduação  stricto  sensu em  Educação  -  nível  de 
Mestrado/PPGE – da Unioeste, Campus de Cascavel, integrante do GPPS.

2 Doutora em Educação, docente da UNIOESTE, pesquisadora do GPPS, Coordenadora do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo e coordenadora do projeto de extensão.

3Doutoranda  pela  UNICAMP,  membro  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Políticas  Sociais  (GPPS); 
Coordenadora  do  Curso  de  Pedagogia  para  Educadores  do  Campo;  Professora  orientadora  do 
Projeto de Extensão “Capacitação e Formação Continuada de Educadores das Escolas Itinerantes do 
MST” já concluído; Professora do Colegiado de Pedagogia.



Palavras-chave: Universidade; Educação do Campo; Movimentos Sociais. 

Área temática: Educação/Apresentação oral.

Introdução

O Projeto de Extensão “Capacitação e Formação Continuada de Educadores 

das Escolas Itinerantes do MST” vinculado ao Projeto Universidade Sem Fronteiras,  

Sub-Projeto  “Apoio  às  Licenciaturas”  nasceu  de  uma  demanda  criada  pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST - que, ao buscar construir  

uma educação que valorize a vida no campo numa perspectiva coletiva, vê como 

elemento  fundamental  a  constante  formação  pedagógica  e  política  de  seus 

educadores4.

Esse projeto teve por objetivo capacitar os coordenadores pedagógicos das 

escolas  de  acampamento  do  Estado  do  Paraná,  buscando  ser  um  espaço 

sistemático de estudos e debates acerca de questões teóricas enquanto fundamento 

para pensar a educação adequada a formação da luta pela terra.

Sua efetivação se deu ao realizar encontros com os coordenadores das onze 

Escolas  Itinerantes  do  Paraná  buscando  discutir  temáticas  importantes  que 

pudessem  contribuir  na  construção  de  uma  escola  apropriada  à  realidade  dos 

sujeitos acampados e uma educação que valorize a vida no campo, considerando os 

camponeses como sujeitos que possuem laços culturais e valores relacionados à 

vida na terra.

 Durante os encontros, além de subsídios teóricos, prezou-se pela reflexão 

sobre a prática pedagógica nessa escola, chamada Itinerante dada a especificidade 

que anuncia: de se fazer escola independente do espaço escolar e itinerar com as 

famílias acampadas quando necessário para travar a luta pela terra. 

A organização desses encontros de formação dos coordenadores ocorreu a 

partir da definição da temática a ser abordada, sendo selecionados textos vinculados 

4 Na escola do MST, as pessoas que trabalham na secretaria, com a merenda, na biblioteca, além 
dos responsáveis pelas turmas, oficinas, ciranda Infantil e EJA, são [...] educadores. (MST, 2009a,  
p.34).



ao tema e definido um plano de trabalho para estudo dos mesmos por parte dos  

professores  das  Escolas  Itinerantes;  durante  esses  estudos  os  coordenadores 

sistematizam as dúvidas dos professores e questões que geraram debate com o 

intuito  de  colocá-los  para  discussão  no  coletivo  de  coordenadores  durante  o 

encontro. 

Foram  realizados  cinco  encontros  de  formação  continuada,  dos  quais 

participaram diretamente sessenta coordenadores de escolas e indiretamente cerca 

de cento e cinqüenta professores. Para realização desses cursos de formação foram 

convidados docentes com reconhecida produção na área que poderiam contribuir no 

debate.

As  temáticas  eram  definidas  coletivamente,  buscando  responder  as 

demandas das escolas, e os encontros eram planejados a partir da interlocução com 

o Setor de Educação do MST no Paraná por meio de reuniões periódicas. 

Algumas das temáticas discutidas nos encontros foram: Escola Itinerante: um 

contraponto a escola capitalista?;  Projeto Político Pedagógico da Escola Itinerante; 

Pistrak e sua obra:  Fundamentos da Escola do Trabalho;  Educação e Trabalho: 

possibilidades e limites do trabalho como princípio educativo; Estudo do Prefácio da 

obra A Escola Comuna de Pistrak; A organização do trabalho pedagógico da Escola 

Itinerante: limites e desafios.

O Projeto de Extensão que viabilizou estes encontros realizou um Seminário 

de encerramento dos encontros de formação, chamado II  Seminário das Escolas 

Itinerantes do Paraná, do qual participaram todos os coordenadores e professores 

que  direta  ou  indiretamente  se  beneficiaram  dos  encontros  e  estudaram  as 

temáticas. Além da UNIOESTE, a  Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior - SETI por meio do Programa Universidade Sem Fronteiras - USF, a 

Fundação  para  o  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -  FUNDETEC,  a 

Secretaria  de  Estado  da  Educação  –  SEED  -  Departamento  da  Diversidade  - 

Coordenação  da  Educação  do  Campo;  e  a  Fundação  Araucária  ajudaram  a 

promover  o  evento,  contribuindo  com  o  alojamento,  transporte,  certificação  e 

material de consumo. Ainda no que tange a alimentação houve a participação do 

Banco de Alimentos de Cascavel.

O Seminário se realizou de 26 a 29 de outubro de 2010, na Fundetec, Cascavel – 

PR, contando com a participação de cerca de 150 professores, onde foi  feito uma 

http://www.seti.pr.gov.br/
http://www.seti.pr.gov.br/


avaliação das perspectivas da Escola Itinerante no Estado do Paraná, como também da 

política  e  questões  pedagógica  dos  sujeitos  que  constroem esta  escola:  comunidade 

acampada, educadores e educandos, tendo por referencia a proposta de escola que se 

quer construir, as práticas da Escola itinerante e a vida no acampamento.

Foram  reservados  momentos  de  discussão  por  escola,  quanto  aos  desafios 

desta em cada acampamento, e também para os Grupos de Trabalho, sendo eles: GT1: 

Escola e Comunidade, GT2: Ensino e Aprendizagem, GT3: Trabalho e Auto-Organização 

dos Estudantes  ,  GT4:   Escola  Itinerante e  Política  Pública,  GT5:  Plano de Ensino e 

Relação com a Realidade.

Objetivos

Destacamos a importância deste espaço enquanto possibilidade de interlocução 

da comunidade acadêmica com os Movimentos Sociais ao interligar os conhecimentos 

produzidos na Universidade aos saberes produzidos nas práticas sociais de sujeitos 

que atuam na Educação do Campo, na busca por ampliar o debate acerca do tema e  

qualificar a educação nas Escolas Itinerantes, aprimorando o conhecimento científico 

dos  educadores  pressupondo  uma  troca  de  conhecimentos  e  experiências,  uma 

socialização  dos  saberes  de  ambos  ao  possibilitar  formação  continuada  a  estes 

coordenadores e professores.

Métodos

A equipe de  bolsistas reuniu-se  mensalmente  para estabelecer uma série  de 

estudos e debates que contribuíram com as questões trazidas pelos coordenadores 

nos  encontros.  Definida  a  temática  do  próximo  encontro,  seguiam  os  estudos 

preparatórios e a organização da oficina que se realiza na UNIOESTE. A partir da 

participação nos Encontros de Formação dos Coordenadores das Escolas Itinerantes, 

a equipe de bolsistas, nas reuniões semanais, estabelecia um programa de estudos 

acerca das principais demandas surgidas no encontro. Para além dos estudos que 

subsidiavam os encontros, os bolsistas se debruçaram sobre o desenvolvimento do 

Projeto no que se refere à construção de uma efetiva interlocução da Universidade 

com o Movimento Social, fazendo acompanhamentos e visitas aos acampamentos e 

após  discussões  sistematizavam  suas  apreensões.  O  trabalho  burocrático-

administrativo que o Termo de Cooperação impôs aos integrantes do projeto também 

era  pauta  das reuniões e dias de trabalho,  quanto a organização e prestação de 



contas da compra de passagens e alimentação necessários aos educadores durante 

os encontros. 

Discussão e Resultados

As  temáticas  abordadas  durante  os  encontros  de  capacitação  dos 

coordenadores, escolhidas após reunião com o Setor de Educação do MST, mostram 

a necessidade do entendimento das contradições que perpassam a construção diária 

da Escola Itinerante e as práticas pedagógicas na mesma, uma vez que ela é Política  

Educacional,  portanto,  financiada  pelo  Estado  e  se  faz  escola  num  espaço  de 

contestação da lógica burguesa, do Estado burguês, que é o acampamento. 

Elencamos como resultado a continuidade e aprofundamento  da formação 

continuada para professores das escolas Escolas Itinerantes do Paraná, sendo elas: 

Escola  Sementes  do  Amanhã,  no  acampamento  Chico  Mendes,  em Matelândia; 

Novo Caminho do Campo, no acampamento Quatro de Setembro, em Céu Azul;  

Terra Livre(Terra Livre),  em Santa Tereza do Oeste;  Zumbi  dos Palmares (1 de 

Agosto)  e  Oziel  Alves  (Casca  Nova),  em  Cascavel;  Paulo  Freire  (Reduto  de 

Caraguatá), em Paula Freitas; Caminhos do Saber (Maila Sabrina), em Ortigueira;  

Escola  Itinerante  (Mestiça),  em  Rio  Bonito  do  Ivaí;  Carlos  Mariguella  (Elias 

Gonçalves de Meura), em Planaltina do Paraná; Che Guevara (Che Guevara), em 

Guairaçá; e Anton Makarenko (Companheira Roseli Nunes), em Amaporã.

As discussões travadas nos encontros revelaram um importante caminho de 

maturidade na reflexão teórica dos envolvidos, que ao entenderem a importância 

desse espaço vinham potencializando-o com o objetivo de amadurecer  questões 

relativas à Educação do Campo e, sobretudo, à escola de acampamento, dadas as 

especificidades dessa escola colada à luta social travada pelo Movimento Social a 

que ela pertence e, portanto pautada na lógica de transformação social.

Esse  espaço  de  debates  foi  proveitoso  para  ambos  os  lados,  para  a 

Universidade:  ao  debater  e  interiorizar  fundamentos  da  Educação  do  Campo; 

entender as problematizações travadas como razão de ser de novas pesquisas, e 

poder  dialogar  com  um  Movimento  Social  que  mostra  amadurecimento  teórico 

acerca dos temas que se propões a discutir, o que, no conjunto de suas práticas, 

tem permitido um acúmulo de experiências extremamente significativo. É um espaço 

rico também para o MST que tem a oportunidade de capacitar os coordenadores 

pedagógicos e educadores das Escolas Itinerantes; discutir e amadurecer questões 



referentes  a  prática  pedagógica  na  sua  escola  e  poder  ampliar  o  debate  da 

Educação do Campo vinculado à Escola Itinerante, pois,

[...] o Movimento tem buscado se apropriar e dialogar com as 
discussões realizadas nas universidades para refletir e avançar 
em suas experiências e trajetória enquanto Movimento Social à 
luz dos problemas e desafios da atualidade. (MST, 2009b, p. 
05).

Vale ressaltar  que o comprometimento tanto dos extensionistas quanto do 

MST  possibilitou  a  qualificação  da  universidade  enquanto  espaço  de  formação 

continuada, e seu encerramento traz a necessidade de luta por outros espaços que 

possibilitem a continuidade dessa formação que se concretizem como políticas de 

Estado e não dependam apenas de projetos provisórios como este.

Conclusões

A  possibilidade  de  qualificação  dos  educadores  da  Escola  Itinerante  na 

Unioeste, vem mostrando o papel  de uma Instituição pública frente à sociedade, 

contribuindo através da Extensão para  abertura  da interlocução da Universidade 

com  os  Movimentos  Sociais,  sendo  um  espaço  rico  para  ambos  os  lados  ao 

qualificar  reflexões  e  práticas  e  possibilitar  o  aprofundamento  das  discussões 

relacionadas à educação, sobretudo à Educação do Campo, uma vez que os cursos 

de  Pedagogia  e  Licenciaturas  nem  sempre  se  debruçam  a  esse  estudo,  é  um 

espaço que vem possibilitando o amadurecimento teórico e troca de experiências, 

como  decorrência  do  alargamento  desse  diálogo.  Entendemos  ainda  que  a 

Universidade cumpre importante papel na ampliação da Educação do Campo e seu 

princípio fundante de dar acesso à educação de qualidade a todos os sujeitos em 

respeito ao espaço em que constroem sua vidas.
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CIÊNCIA SOCIAL: MÓDULO DE MATEMÁTICA ENSINANDO VALORES 

Renata Camacho Bezerra¹, Evandro Carlos Andretti², 

Maiara Aparecida Sassi Cristan³, Suellen Cristina Foletto 4 , Kelly Roberta Mazzutti 

Lubeck5, José Ricardo Souza6.

1- Docente do Colegiado de Matemática, UNIOESTE, Foz do Iguaçu/PR e-mail: 

renatacamachobezerra@gmail.com; 

2- Acadêmico de Matemática UNIOESTE, Bolsista do Programa PTI C&T / FPTI-BR

 Foz do Iguaçu/PR e-mail: evandroandretti@gmail.com; 

3- Acadêmica de Matemática UNIOESTE, Bolsista do Programa PTI C&T / FPTI-BR Foz do 

Iguaçu/PR e-mail: maiara.asc@pti.org.br;

4- Acadêmica de Matemática UNIOESTE, Bolsista do Programa PTI C&T / FPTI-BR Foz do 

Iguaçu/PR e-mail: suellen.cf@pti.org.br;
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6 – Docente do Colegiado de Matemática, UNIOESTE, Foz do Iguaçu/PR e-mail: 
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO: Tendo  em  vista  que  as  condições  sociais  não  favoráveis  dificultam 

diretamente  o  processo  de  aprendizagem,  a  Estação  Ciência  que  é  um  centro 

interativo de ciências e o projeto de extensão intitulado Módulo de Matemática se 

uniram ao Núcleo Criança de Valor (NCV) de forma que a ciência, de fato, pudesse 

chegar ao alcance de todos. O NCV é uma entidade sem fins lucrativos que tem 



como  finalidade  implementar,  gratuitamente  em  caráter  permanente,  atividades 

sócio-educativas,  nutricionais e culturais  para crianças carentes de 3 a 15 anos. 

Diante de uma realidade muitas vezes desanimadora, esta parceria vem a ser fonte 

de motivação, instigando a curiosidade e o interesse das crianças que do projeto 

participam. 

Palavras-chaves: Ensino de Matemática; Estação Ciência; Ação Social.

INTRODUÇÃO

A  Estação  Ciência  é  um  centro  de  Ciências  interativo  voltado  a  transmitir  os 

conceitos  de  Biologia,  Física,  Astronomia,  Matemática,  Educação  Ambiental, 

Informática e Saúde de forma lúdica,  com dinâmicas inovadoras e  o estímulo  a 

experimentos.  Sendo assim,  o Projeto Estação Ciência – Módulo de Matemática 

realiza – se através de uma parceria entre a UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, 

o  Curso  de  Licenciatura  em Matemática  através  dos  discentes  e  docentes  e  o 

Programa  PTI C&T / FPTI-BR que custeia bolsas para os acadêmicos. Os alunos 

bolsistas criam e recriam as atividades de forma que estas sejam lúdicas sem perder 

o  foco  científico  no  caso  matemático.   Este  projeto  se  estende  ainda  ao  NCV, 

levando  atividades  matemáticas  culturais,  desenvolvidas  em  seus  laboratórios  e 

voltadas para não só completar a educação que as crianças recebem mais também 

para auxiliar em seus processos de aprendizagem e de desenvolvimento.

OBJETIVOS

Desmistificar  a  Matemática,  fazendo  dela  parte  do  dia  a  dia  dessas  crianças 

permitindo um desenvolvimento de seus raciocínios e com isso também compartilhar 

valores.

MÉTODOS

Através de atividades prontas vistas sobre um novo foco científico,  ou ainda, de 

atividades (re)  criadas  e  programadas em conjunto  com os  participantes,  sendo 

estas apropriadas as suas dificuldades escolares e sociais  buscando assim uma 



interação  entre  com  o  universo  científico  utilizando-se de  experimentos  e 

exposições, com o objetivo de despertar o senso investigativo e criativo de todos os 

participantes.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A partir do trabalho realizado percebemos o quanto metodologias alternativas são 

importantes no processo de ensino e aprendizagem da Matemática e o quanto estas 

se  alteram de acordo com o cenário  no  qual  se pretende aplicar.  No entanto  a 

mudança mais significativa notada é, sem dúvidas, a comportamental, a partir da 

convivência e do contato com novos conteúdos as crianças adquirem novos hábitos, 

passando  a  se  portarem  de  forma  menos  agressiva  e  ainda  se  tornando  mais 

participativas  e  confiantes  acarretando  em  melhoras  em  seus  desempenhos 

escolares e sociais. 

O Módulo de Matemática atende aproximadamente 50 crianças somente no período 

da manhã que voltam as suas respectivas escolas e também para suas casas com 

uma nova perspectiva de futuro acreditando, a cada dia mais, na educação como 

uma importante ferramenta para melhorar suas vidas e de seus familiares.

CONCLUSÃO

A Matemática em geral é muito exigida nas atividades cotidianas, essas possibilitam 

que essa interação entre a disciplina dos livros e a das ruas seja percebida pelas 

crianças, independente de suas realidades, facilitando a aprendizagem. Como se 

realizam  quase  sempre  em  grupos,  oferecem,  também,  melhoras  na  forma  de 

convívio dos participantes.
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CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO DE HISTÓRIA PELO 

LABORATÓRIO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – LEC

Gilvana Machado Costa; Douglas Josiel Voks

Educação

Comunicação Oral

Palavras  -  chave:  Ensino  de  história;  Materiais  didáticos;  Laboratório 
Multidisciplinar de Educação Continuada.

Há certo tempo na historiografia o livro didático vem sendo pauta de uma 
discussão em relação aos seus problemas, é que, na tentativa de se produzir 
um livro acessível, o qual todos possam entendê-lo, tem se reproduzido uma 
história  factual,  na qual  não se  explicam e nem se analisam os fatos;  são 
apenas narrados. Isso se constitui em um problema na medida em que o livro 
didático na maioria das vezes é o único recurso que o professor tem disponível.

Ter apenas o livro como instrumento em sala de aula reforça para os 
alunos que este material se constitui em portador do saber e, portanto, portador 
de uma verdade. Não é por acaso que o livro didático de História tem sido alvo 
de  inúmeras  análises  e  críticas,  assim  como  a  atuação  do  profissional  do 
ensino de História. Afinal quem produz os livros didáticos? Passamos um bom 
tempo na academia questionando a distância entre universidade e a escola, 
que  quando  formados  talvez  por  acomodação  ou  péssimas  condições  de 
trabalho, simplesmente deixamos de lado todas as discussões em torno dos 
materiais  didáticos,  que  acabamos  por  fim,  reproduzindo  todo  um discurso 
contido nos ditos manuais do professor.

Partindo  destas  questões,  nós  enquanto  estagiários  do  3º  ano  de 
História da Unioeste, produzimos um vídeo, mostrando que é possível produzir 
um material diferente que permita o questionamento dos alunos e uma melhor 
interação  entre  professor/aluno.  Desta  forma,  essa  oficina  tem por  objetivo 
apresentar problemas e possíveis soluções no que diz respeito à utilização de 
materiais didáticos em sala de aula,  além de compartilhar a experiência da 
confecção e utilização de recursos didáticos na área de história produzidos por 
estagiários a partir da experiência do estágio em uma 7º série. O material a ser 
apresentado foi  produzido em parceria com o Laboratório Multidisciplinar de 
Educação  Continuada  –  LEC  da  UNIOESTE  Campus  Marechal  Cândido 
Rondon. Trata-se de um vídeo que tem como tema central a incorporação de 
estrangeirismos  em  nossa  sociedade  atual,  portanto,  esperamos  contribuir 
dividindo nossa primeira experiência como professores, pois os problemas do 
livro didático são inúmeros, mas ainda podemos escolher a forma de ensinar.
Email: gilvana_.costa@hotmail.com; douglas_voks@hotmail.com.
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Curso de Governança e Aperfeiçoamento para Secretárias do Lar

Caroline Cristina Lizardo1

Dalila Ferreira2

Priscila Vasconcellos Chiattone3

Área temática: Educação

Comunicação Oral

Resumo

Através de parceria com o Programa Voluntariado Paranaense – Provopar, 

alunos e professores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste/Foz 

do Iguaçu, ministram aulas de temas relacionados ao desempenho das atividades 

de Secretária do Lar e Governança. Trata-se de um curso destinado a qualificar 

mão-de-obra e desta forma, melhorar a qualidade de vida das famílias carentes de 

Foz  do  Iguaçu.  Os  alunos  e  alunas  inscritos  têm  a  oportunidade  de  receber 

informações sobre os direitos e deveres do empregado doméstico, aulas práticas 

de manipulação de alimentos,  serviços de mesa,  recepção de visitas,  aulas de 

governança e ainda fazer estágio de governança em estabelecimentos da rede 

hoteleira cadastrados no Provopar.

1 Discente do Curso de Direito, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– Unioeste/ Foz do Iguaçu. Email: carollizardo@hotmail.com
2 Discente do Curso de Hotelaria, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – Unioeste/Foz do Iguaçu. Email: daliih_sti@hotmail.com
3 Coordenadora do Projeto de Extensão “Secretário (a) do Lar”, Profa. Dra. do Curso de Hotelaria, Centro de 
Ciências  Sociais  Aplicadas,  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  Unioeste/Foz  do  Iguaçu.  Email: 
priscilachiattone@hotmail.com



Palavras-chave: secretária do lar, mercado de trabalho, governança.

Introdução

Mão-de-obra  qualificada  é  uma  necessidade  cada  vez  mais  urgente  no 

mercado, em especial quanto às Secretárias do Lar, importantes aliadas da famílias 

modernas,  pois  nos  últimos  tempos  muitas  mulheres  têm  se  dedicado  à  vida 

profissional  e  não  têm  mais  tempo  para  tomar  conta  de  todas  as  atividades 

domésticas  (GOMIDE;  FERREIRA,  FERREIRA,  2007).  Segundo  Teixeira  et  al. 

(2007,  p.20)  “uma casa organizada além de facilitar  a vida,  melhora a saúde,  o 

humor e a harmonia”.

O  projeto  de  extensão  “Secretária  do  Lar  e  Governança”  da  Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste tem por objetivo profissionalizar pessoas 

de baixa renda que trabalhem em atividades domésticas ou que tenham interesse 

em se capacitar para o exercício das atividades de governança. As aulas ocorrem na 

sede do Provopar/Foz do Iguaçu de duas a três vezes por semana, totalizando 124 

horas  de  curso.  São  administradas  aulas  teóricas  e  práticas  nas  áreas  de 

gastronomia, governança, cuidados com crianças e idosos, legislação, segurança do 

trabalho, educação ambiental, elaboração de currículos, limpeza, administração do 

lar e preparo de festas.

Objetivos

São objetivos do Projeto de extensão “Secretária do Lar e Governança”:

-  Proporcionar  a  aplicação  do  aprendizado  da  vida  acadêmica  em  prol  da 

comunidade.

- Inserir os acadêmicos num universo de troca de informações e conhecimentos com 

a comunidade.

- Profissionalizar os alunos inscritos no curso oferecido pelo projeto de extensão.

- Inserir a comunidade carente de Foz do Iguaçu no mercado de trabalho.

Métodos



As aulas do curso de Governança e Aperfeiçoamento para Secretárias do Lar 

ocorrem na sede do Programa Voluntariado Paranaense – Provopar/Foz do Iguaçu. 

Os palestrantes são alunos e professores da Unioeste dos cursos de Hotelaria, 

Administração  e  Direito,  servidores  da  Unioeste,  membros  dos  Bombeiros,  do 

Serviço de Apoio às micro e pequenas empresas – SEBRAE, da Companhia de 

Saneamento  do  Paraná  –  SANEPAR,  da  Companhia  Paranaense  de  Energia 

Elétrica – COPEL, bem como voluntários inscritos no Provopar.

O  curso  é  ministrado  de  duas  a  três  vezes  por  semana,  em  aulas  com 

duração de quatro horas, totalizando 124 horas de curso. O conteúdo é dividido em 

aulas  teóricas  e  práticas.  Dentre  as  atividades  práticas  realizadas  oferece-se: 

primeiros socorros; limpeza, técnicas de arrumação da cama e rodízio dos colchões; 

organização  de  malas  para  viagem;  técnicas  de  lavanderia;  técnicas  de  corte  e 

costura;  preparo  de  alimentos;  mise  en  place;  elaboração  de  currículos,  dentre 

outros.

Discussão e Resultados

Alunos da Unioeste, em conjunto com instrutores do Projeto, elaboraram um 

Manual para Secretárias do Lar cuja finalidade é a utilização pelos participantes do 

curso.  A primeira edição do Curso aconteceu em 2008 e vários dos alunos que 

passaram pelo Projeto conseguiram emprego devido a esta profissionalização.

Em pesquisa feita com os alunos concluintes das turmas de 2008 constatou-

se entre eles maior facilidade de ingressar no mercado de trabalho, uma vez que, 

dos 20 entrevistados, 40% conseguiram um emprego estável com renda mensal fixa 

e  60%  conseguiram  vagas  para  trabalhar  como  diaristas.  Todos  entrevistados 

receberam elogios de seus empregadores, parentes e amigos pelas novas práticas 

aprendidas  e  melhoria  no  seu  desempenho.  Em  pesquisa  feita  com  os  alunos 

inscritos para a 3ª turma de 2010, todos os entrevistados disseram ser para eles 

muito importante o oferecimento deste tipo de curso.

No que tange ao oferecimento do Curso de Governança,  trata-se de ideia 

acrescida ao projeto a partir da primeira turma do ano de 2011. Por ser uma cidade 

turística,  com ampla rede de hotéis,  a área de governança proporciona diversas 

vagas de emprego para a população iguaçuense, e como não poderia ser diferente,  



também  necessita  de  qualificação  de  mão-de-obra.  Pelo  PROVOPAR  ser  um 

programa de voluntariado de grande estima na cidade, foi facilitada a oportunidade 

de os alunos realizarem estágio em hotéis cadastrados por este.

 

Conclusões

Projetos cuja finalidade seja a profissionalização só têm a contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, dando ao trabalhador a 

expectativa de um emprego digno. Com base nas atividades já desenvolvidas pelo 

Projeto “Secretária do Lar e Governança”, pode-se afirmar que os trabalhadores, em 

sua  maioria,  aguardam apenas  uma  oportunidade  que  lhes  proporcione  adquirir  

maiores conhecimentos sobre a área em que trabalham, buscando assim melhorias 

em sua qualidade de vida.
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CURSO DE GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS: FORMAÇÃO DE ACADÊMICOS E 
ATENDIMENTO À COMUNIDADE EXTERNA
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Área Temática: ÁREA 04 - EDUCAÇÃO
Modalidade de apresentação: pôster

PALAVRAS-CHAVE: Letras, Gramática do Português, PEL.
RESUMO:  O  Curso  de  Gramática  do  Português  é  uma  atividade  extensionista 
promovida  por  docentes  e  acadêmicos  do  curso  de  Letras  Português/Espanhol/ 
Inglês/Italiano (UNIOESTE/Cascavel) que atende à comunidade acadêmica e externa 
por meio de Curso vinculado ao Programa de Ensino de Línguas (PEL). O projeto, que 
contará com 80 horas de atividade, teve início em dezembro de 2010 e se estenderá 
até  dezembro  do  corrente  ano.  As  aulas,  iniciadas  em  fevereiro,  são  ministradas 
semanalmente,  a  31 alunos matriculados no Curso,  por  acadêmicos que atuam na 
preparação e no desenvolvimento das aulas, sob orientação e acompanhamento das 
docentes coordenadoras da atividade. Além das aulas, promovem-se, quinzenalmente, 
encontros do Grupo de Estudo, com as docentes e os acadêmicos participantes do 
projeto, para estudo e revisão dos conteúdos abordados, seleção e preparação dos 
materiais utilizados nas aulas do Curso. O projeto objetiva cooperar com o papel da 
Universidade em estabelecer interação ativa e produtiva com a sociedade, propiciando 
a  esta  acesso  a  conhecimentos  veiculados  na  esfera  acadêmica.  De  forma  mais 
pontual,  o  Curso  objetiva  possibilitar,  tanto  aos  acadêmicos  participantes  quanto  à 
comunidade  externa  atendida,  o  aprofundamento  de  conhecimentos  relativos  à 
estrutura  da  língua  portuguesa,  a  nível  morfológico  e  sintático,  considerando-se  a 
organização da frase e dos enunciados a partir  dos conceitos gramaticais.  No que 
tange aos acadêmicos de Letras, que atuam como monitores, objetiva-se contribuir não 
apenas  para  o  aprofundamento  de  conhecimentos  relativos  à  estrutura  da  língua 
portuguesa,  conhecimento  esse essencial  para sua formação,  mas também para o 



processo de formação docente, já que lhes é possibilitada a experiência prática da 
docência. Vale ressaltar que houve grande procura pelo Curso.  Essa demanda, que 
não pôde ser totalmente suprida nesse momento, retrata a preocupação de estudantes 
e profissionais de áreas diversas com o uso e o domínio da modalidade padrão da 
língua portuguesa, o que, por sua vez, explicita não só a viabilidade do projeto em 
questão, mas também o compromisso que precisa ser assumido pela Universidade na 
direção de se contribuir efetivamente para sanar as necessidades que emergem da 
comunidade local.  

Formas de contado: 

NOME COMPLETO: Sanimar Busse (coordenadora)
E-mail: sani_mar@yahoo.com.br 
Telefone: (45) 3322 0219
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E-mail: alcione_corbari@hotmail.com
Telefone: (45) 9919-3790

NOME COMPLETO: Maricélia Nunes dos Santos
E-mail: maricelianuness@hotmail.com
Telefone: (45) 8826-5625

NOME COMPLETO: Wânia Cristiane Beloni
E-mail: waniacb@hotmail.com
Telefone: (45) 9967-5431



DESAFIOS E PERPECTIVAS NA BUSCA DA UNIDADE DE CONTEÚDO

Aparecida Favoreto

Edaguimar Orquizas Viriato

Ireni Marilene Zago Figueiredo

Área Temática: Área 04 - Educação

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

Resumo: 

O projeto, financiado pela SETI/USF, desenvolvido com docentes e discentes dos 

Colégios  José  de  Anchieta  e  XIV  de  Novembro,  nos  Municípios  de  Ibema  e 

Cascavel, visou o fortalecimento da formação inicial e continuada de graduandos e 

professores das séries finais do Ensino Fundamental e do  Ensino Médio, a partir da 

discussão teórico-metodológica nas diversas áreas do conhecimento, cuja dinâmica 

para o desenvolvimento das atividades contemplou Grupos de Estudo e Oficinas 

Pedagógicas na UNIOESTE e nas Escolas. A interlocução realizada nos Grupos e 

nas Oficinas Pedagógicas produziu um campo fértil de discussão e interação entre 

os professores que culminaram na elaboração de planos de aulas na perspectiva da 

Metodologia da Mediação Dialética (MMD). O projeto possibilitou o enfrentamento do 

conhecimento fragmentado e descontextualizado, que não contribui com a formação 

de uma consciência histórico-social do homem.

Palavras-chave: Método, Metodologia, Conhecimento

Resumo Expandido:



O trabalho tem por finalidade socializar a experiência do projeto de extensão 

intitulado  Pedagogia: desafios e perspectivas na busca da unidade de conteúdo1, 

desenvolvido  com professores,  equipe pedagógica  e  alunos das séries  finais  do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio2.  

O  Projeto,  financiado  pela  Secretaria  de  Estado  da  Ciência,  Tecnologia  e 

Ensino  Superior  (SETI),  governo  do  Estado  do  Paraná,  vinculado  ao  Programa 

Universidade sem Fronteiras, visou o fortalecimento da formação inicial dos alunos 

da  graduação  da  UNIOESTE  e  da  formação  continuada  dos  professores  da 

Educação Básica, a partir de estudos e desenvolvimento de atividades pedagógicas 

que buscavam como desafio a unidade do conteúdo escolar. 

A dinâmica para o desenvolvimento do projeto contemplou Grupos de Estudo 

e  Oficinas Pedagógicas realizadas na UNIOESTE e  nas escolas.  A interlocução 

realizada nos Grupos de Estudo e nas Oficinas Pedagógicas produziu um campo 

fértil  de discussão e interação entre os professores de História,  Filosofia,  Ensino 

Religioso, Inglês, Matemática, Física e Ciências, que culminaram na elaboração de 

planos  de  aulas  que,  com  base  na  perspectiva  da  Metodologia  da  Mediação 

Dialética  (MMD)3,  privilegiou-se  a  articulação  entre  diferentes  áreas  do 

conhecimento na relação entre o conteúdo escolar e a prática social. 

Especificamente  nas  Oficinas  Pedagógicas,  os  docentes  elaboraram,  num 

primeiro  momento,  os  planos  de aula  com orientação  da equipe  do  projeto.  Na 

sequência, socializaram os planos, visando a reflexão/aprimoramento da abordagem 

dos  conteúdos  na  perspectiva  da  MMD.  A  partir  desta  reflexão  coletiva,  os 

professores  das  duas  escolas,  assessorados  pela  coordenadora,  professoras 

colaboradoras e bolsistas do projeto, desenvolveram as aulas planejadas, em suas 

respectivas  disciplinas.  Os  últimos  encontros  realizados  na  Universidade  e  nas 

Escolas foram dedicados para a avaliação das atividades desenvolvidas durante o 

projeto. 

1 O Projeto contou com a seguinte equipe da UNIOESTE –  Campus de Cascavel: Coordenadora: 
Edaguimar Orquizas Viriato;  Professoras Orientadoras:  Aparecida Favoreto  e Ireni  Marilene Zago 
Figueiredo;  Pedagoga  Recém-Formada:  Juliana  Cristina  Janke  e  Priscilla  Leonardo  da  Silva; 
Discentes dos Cursos de Licenciaturas de Matemática: Patricia Camara Martins; de Biologia: Aline 
Szymanski; de Letras: Ana Cristina Garbato e Julia Silva Orso; de Pedagogia: Harumi Souza Omori 
de Oliveira e Aparecida França Villwock.
2 O Projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual José de Anchieta – Ensino Fundamental e Médio e 
do Colégio XIV de Novembro, vinculados à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná 
(SEED/PR), situados nos Municípios de Ibema e Cascavel.
3 Cf. ALMEIDA, J. L. V. de; OLIVEIRA, E. M. de; ARNONI, M. E. B. Mediação dialética na educação 
escolar: teoria e prática. São Paulo: Edições Loyola, 2007.



Como resultado do Projeto de Extensão, destacamos o fato de que a escola 

pública  surge  do  movimento  contraditório  da  sociedade,  assim,  a  sociedade 

capitalista se constituiu e se desenvolveu a partir da divisão entre as classes e da 

divisão do trabalho e, de forma contraditória, necessitou manter a unidade na e da 

produção. Neste sistema produtivo, ao passo em que os homens são mutilados e 

transformados  em  aparelhos  automáticos  de  um  trabalho  parcial,  por  outro,  o 

sistema  aumenta  a  capacidade  produtiva,  acelera  o  ritmo  das  comunicações, 

incentiva  a  troca  e  aglomera  pessoas  em grandes centros.  Neste  movimento,  o 

mesmo processo que exclui o trabalhador do saber produtivo, exige que ele esteja 

habilitado às variações do trabalho, à fluidez de funções e a mobilidade nas relações 

de troca. 

Nesta  relação  contraditória,  tanto  o  público  quanto  o  privado  buscam 

alternativas para enfrentar os problemas sociais e manter a integração social. De um 

lado, em tese o privado defende que a escola deveria formar homens para o novo 

sistema  produtivo,  fornecendo-lhes  o  conhecimento  básico  para  desenvolverem 

suas atividades de trabalho. Do outro, o público, centrado no interesse de manter a 

integração  social,  defende  que  a  escola  deveria  formar  o  homem  para  a 

solidariedade e o compromisso social.

Nesta  direção,  o  interesse  público  e  o  privado  defendem  um  modelo  de 

formação que não se negam, pois em última instância, na prática escolar, cultiva-se 

a subserviência do homem ao capital. Em outras palavras, podemos afirmar que o 

Estado capitalista, ao gerir a escola pública, limitado a uma sociedade marcada pela 

divisão social, aglutina os interesses privados, visto que, na correlação de forças, 

tem-se  predominado  os  interesses  da  propriedade  privada.  Portanto,  embora  o 

discurso propagado seja o de uma escola “democrática”,  na realidade,  o que se 

observa  é  a  adequação  de  homens  para  servir  o  mundo  capitalista.  Em última 

instância, o Estado gerencia em benefício da manutenção da propriedade privada.

Sem  esgotar  a  discussão,  podemos  afirmar  que  a  adequação  reside  na 

organização  do  currículo  que  oficialmente  reproduz  conteúdos  fragmentados  e 

descontextualizados  do  mundo  do  trabalho;  no  método  que  se  restringe  na 

linearidade dos fatos e em repetições de conceitos abstratos; no fortalecimento da 

ideologia  burguesa  que  reforça  a  ideia  de  que  todo  esforço  individual  será 

compensado com sua ascensão social.



Por fim, é válido destacar sempre que todo elemento social traz consigo a 

contradição. Neste caso, a escola, se por um lado, traz em sua prática educativa a 

conformação  do  homem ao  capital,  por  outro,  trabalha  com conhecimentos  que 

podem desenvolver a consciência crítica no que se refere às forças produtivas e 

relações sociais capitalistas. Alias,  este é o desafio para todos aqueles que não 

concordam com a tese do “fim da história”4. 

O  Projeto  não  encerra  todas  as  reflexões  inerentes  ao  processo  de 

constituição  e  desenvolvimento  da  escola  púbica  e  o  debate  entre  o  interesse 

público e o privado, apenas levanta algumas temáticas que merecem estudos mais 

aprofundados.  Dentre  as  quais,  destacamos  a  relação  entre  teoria  e  prática 

educacional, pois a prática não sendo pura é a prática objetivada (individual e social)  

pela  teoria.  A  práxis  é  uma  ação  transformadora  consciente  do  mundo  natural, 

humano e social  (PEREIRA, 1982, p. 77). Assim sendo, a práxis, é resultado de 

forças contraditórias e se realiza de diferentes formas e níveis de intervenção sobre 

o mundo natural, social e humano.  

Desta forma, a educação escolar,  os conteúdos escolares não podem ser 

entendidos e/ou resumidos como qualquer habilidade manual de aplicação prática 

ou imediata. Conhecer exige compreender as relações entre as coisas e os seus 

fundamentos explicativos. Uma educação escolar que possa conduzir à crítica ao 

regime capitalista exige, antes de tudo, pensar pela perspectiva da totalidade das 

relações sociais e forças produtivas, o que inclui considerar o desenvolvimento e a 

organização do trabalho pedagógico realizado em sala de aula. 

No  interesse  de  socializar  brevemente  os  avanços  teórico-metodológicos 

alcançados com o desenvolvimento do Projeto de extensão,  ressaltamos que ao 

abordar  a  unidade  entre  teoria  e  prática  foi  possível  relacionar  a  produção  do 

conhecimento  escolar  com o mundo do trabalho,  problematizando a transmissão 

unilateral de informações, ou seja, o caráter estritamente utilitário do conhecimento 

e, portanto, limitado às exigências do mercado de trabalho. 

Tratou-se  de  considerar,  no  decorrer  dos  Grupos  de  Estudos  e  Oficinas 

Pedagógicas, os elementos sociais, econômicos, políticos e ideológicos do processo 

de produção/socialização do conhecimento.  Ir  além daquilo  que os olhos podem 

descrever exige captar a complexidade do processo de organização da produção e 

4 Sobre este aspecto sugerimos a leitura de Francis Fukuyama “O fim da história e o último homem” e 
de seu crítico Perry Anderson “O Fim da História: de Hegel a Fukuyama”.  



das relações sociais, ou seja, do processo de produção da vida social. Dessa forma, 

o  projeto  possibilitou  a  reflexão  em  torno  do  conhecimento  fragmentado  e 

descontextualizado,  o  qual  não  contribui  com  a  formação  de  uma  consciência 

histórico-social do homem. 
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Dificuldades de aprendizagem: investigando o problema - Fase IV

Maria Lídia Sica Szymanski 

Emanoela Costa Barreto Pantar

RESUMO

Este  Projeto  foi  desenvolvido  em  uma  escola  da  Rede  Pública  Estadual  de 
Cascavel,  através  de  uma  bolsista  contemplada  com edital/PROEX N.°  20/2010 
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES AFIRMATIVAS PARA INCLUSÃO SOCIAL EM 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO, envolve ainda, as atividades de alunas com bolsas 
de estudo para pesquisa. Ele se propôs a atender crianças de 6ª. e 7ª. Séries que 
apresentavam dificuldades de apreensão do conteúdo escolar e foram selecionadas 
para  participar  pela  professora  de  Português.  O desenvolvimento  das  atividades 
centrou-se  no  cotidiano  dos  alunos  na  escola,  nas  suas  dificuldades,  buscando 
diagnosticar e encaminhar possíveis soluções diante das dificuldades apresentadas, 
nas  áreas  de  Leitura  e  Escrita.  É  importante  grifar  que  este  Projeto,  que  já  se 
desenvolve há seis anos, vem construindo um espaço permanente de discussão 
teórico-metodológica do processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para o 
desenvolvimento  intelectual  das  crianças  atendidas,  amadurecimento  teórico  da 
bolsista selecionada e das demais alunas participantes e melhor integração entre 
universidade e escola. Também ofereceu possibilidade de rearticular o debate entre 
teoria e prática, oferecendo subsídios para reformular as discussões e pesquisas 
realizadas  na  universidade.  O  projeto  tem  possibilitado  a  participação  de  seus 
integrantes em eventos científicos com a publicação das reflexões e resultados nos 
anais desses eventos.

Ainda  que  a  questão  das  dificuldades  de  aprendizagem  esteja 

constantemente sendo colocada no contexto educacional, há pouca clareza sobre os 

conceitos a ela relativos. 

 Em 1981 o National Joint Comittee for Learning Disabilities (Comitê Nacional 

de  Dificuldades  de  Aprendizagem),  nos  Estados  Unidos  da  América,  órgão  que 



normatiza os assuntos referentes aos distúrbios de aprendizagem, com a intenção 

de prevenir a ocorrência de erros de interpretação, após longa discussão, publicou a 

seguinte definição para distúrbio de aprendizagem 

Distúrbios  de  aprendizagem  é  um  termo  genérico  que  se 
refere a um grupo heterogêneo de desordens manifestas por 
dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala, 
leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Estas 
alterações são intrínsecas ao indivíduo e presumidas como 
devidas à disfunção do sistema nervoso central. Embora um 
distúrbio de aprendizagem possa ocorrer concomitantemente 
com outras condições desfavoráveis (por exemplo, alteração 
sensorial,  retardo  mental,  distúrbio  social  ou  emocional)  ou 
influências  ambientais  (por  exemplo,  diferenças  culturais, 
instrução insuficiente/inadequada, fatores psicogênicos),  não 
é resultado direto dessas condições ou influências. (HAMMIL 
et allii, 1988, p.217)

Essa definição, mais tarde retomada por Moysés e Collares (1992) coloca 

como distúrbios,  dificuldades intrínsecas ao indivíduo, que tem como causa uma 

disfunção  do  sistema  nervoso  central.  E,  esclarece  que  essa  disfunção  ou 

distúrbio pode ocorrer simultaneamente com outros aspectos desfavoráveis,  quer 

relacionados  a  condições  orgânicas  como  alterações  sensoriais,  atraso  no 

desenvolvimento cognitivo ou distúrbios emocionais, quer relacionados a questões 

decorrentes do contexto social em que esse indivíduo se insere, como ocorrências 

no processo de aprendizagem tais como mudanças constantes de professor ou de 

escola,  diferenças culturais  ou  falhas no processo de ensino,  mas não resultam 

dessas ocorrências.

Percebe-se  nessa  definição,  uma  tentativa  de  isolar  os  distúrbios  de 

aprendizagem,  distinguindo-os  de  dificuldades  decorrentes  de  outras  causas 

orgânicas,  emocionais  ou  pedagógicas.  Ou  seja,  quando  o  problema  de 

aprendizagem ocorre com resultado direto de uma dessas outras causas, não será 

classificado  como  distúrbio  de  aprendizagem,  ainda  que  essa  dificuldade  esteja 

presente.



Transtorno  é  outro  termo  que  aparece  nas  discussões  sobre  as 

dificuldades  de  aprendizagem,  o  qual  segundo  a  classificação  internacional  de 

doenças, elaborada pela Organização Mundial de Saúde, é  

usado por  toda a classificação,  de forma a evitar  problemas 
ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como “doença” 
ou “enfermidade”. “Transtorno” não é um termo exato, porém é 
usado para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou 
comportamentos  clinicamente  reconhecível  associado,  na 
maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções 
pessoais.

Acerca dos Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades 

Escolares, o documento coloca que

(...) são transtornos nos quais os padrões normais de aquisição 
de habilidades são perturbados desde os estágios iniciais do 
desenvolvimento.  Eles  não  são  simplesmente  uma 
conseqüência de uma falta de oportunidade de aprender nem 
são  decorrentes  de  qualquer  forma  de  traumatismo  ou  de 
doença  cerebral  adquirida.  Ao  contrário,  pensa-se  que  os 
transtornos  originam-se  de  anormalidades  no  processo 
cognitivo,  que  derivam  em  grande  parte  de  algum  tipo  de 
disfunção biológica (CID – 1992). 

Verifica-se,  portanto,  que  o  CID  IV  segue  a  definição  apresentada  pelo 

National Joint Comittee for Learning Disabilities, norteamericano.

Já  o  termo  Dificuldades  ou  problemas  de  aprendizagem  é  utilizado  por 

Fernández  (1991)  para  referir-se  a  sintomas  ou  “fraturas”  no  processo  de 

aprendizagem,  as  quais  ocorrem  em  quatro  níveis:  o  organismo,  o  corpo,  a 

inteligência  e  o  desejo.  A  dificuldade  para  aprender,  segundo  a  autora,  seria  o 

resultado  da  anulação  das  capacidades  e  do  bloqueio  das  possibilidades  de 

aprendizagem de um indivíduo. 

Nota-se nessa definição, em primeiro lugar, que não há referência a qualquer 

problema  neurológico  ou  no  sistema  nervoso  central.  Assim,  Fenandez(1991) 

relaciona as dificuldades de aprendizagem aos seguintes fatores: 

1. Causas externas à estrutura familiar e individual: originariam 
o problema de aprendizagem reativo, o qual afeta o aprender 
mas  não  aprisiona  a  inteligência  e,  geralmente,  surge  do 
confronto entre o aluno e a instituição;



2. Causas internas à estrutura familiar e individual: originariam 
o problema considerado como sintoma e inibição, afetando a 
dinâmica de articulações necessárias entre organismo, corpo, 
inteligência e desejo, causando o desejo inconsciente de não 
conhecer e, portanto, de não aprender;

3.  Modalidades de pensamento  derivadas de uma estrutura 
psicótica, as quais ocorrem em menor número de casos;

4.  Fatores  de  deficiência  orgânica:  em  casos  mais  raros. 
(Fernadez1991)

 

PEREIRA (2011), analisando a questão das dificuldades da sala de aula no 
Ensino Fundamental, afirma que 

Observando  um  aluno  pouco  interessado  nos  conteúdos  e 
atividades escolares pode, à primeira vista, atribuir essa falta 
de motivação a fatores emocionais, familiares, financeiros, a 
característica  de  personalidade,  preferência  por  outras 
situações não ligadas à escola, como jogos, cinema, música, 
entre outros.  No entanto,  a  motivação de um aluno e suas 
causas não é um assunto que se limite à família, a ele próprio 
ou a outras condições fora da situação escolar. O que ocorre 
normalmente é uma combinação de fatores, resultando num 
sistema de interações multideterminadas. De maior relevância 
é o que acontece dentro da escola e da própria classe.

De fato, é importantíssimo que se analise o que acontece dentro da escola 

e da sala de aula.  Como a criança aprende a lidar com a aprendizagem. Como 

aprende  a  enfrentar  as  dificuldades  inerentes  ao  processo  de  aquisição  do 

conhecimento. Quais são as expectativas do professor sobre essa criança, as quais 

gradativamente  passam a ser  da  própria  criança.  Esses são alguns dos muitos 

conceitos que a criança vai formulando sobre o mundo, mas mais importante ainda, 

sobre si própria. 

Com Vygotski (1994), o processo de aprendizagem passou a ser considerado 

como algo que só pode ocorrer na interação social. Conforme o sujeito se apropria 

do conhecimento culturalmente produzido, vai evoluindo das formas elementares de 

pensamento  para  formas  mais  abstratas,  e  nesse  processo  a  aquisição  da 

linguagem é fundamental, pois é ela que estrutura o pensamento. Vygotski destaca 

a  importância  do  outro,  enquanto  mediador  nesse  processo  de  construção  do 

conhecimento, e mais ainda, na constituição do próprio sujeito, o qual inserido em 



um  contexto  simbólico,  vai  se  apropriando  da  linguagem  e  estruturando  seu 

pensamento. 

Partindo dessas idéias, percebe-se a importância dos professores e colegas 

no processo de ensino aprendizagem, pois é na interação social que esse aluno se 

constitui como sujeito pensante, ampliando seus conhecimentos sobre si mesmo e 

apropriando-se  da  linguagem  oral,  da  leitura  e  da  linguagem  escrita,  aqui 

destacadas pela sua importância na aprendizagem das demais disciplinas e por se 

articularem com as questões estudadas no presente Projeto. 

Assim,  ter  dificuldade  de  aprendizagem  ou  ser  indisciplinado  não  são 

características  transmitidas  geneticamente,  já  que  essas  características  não  são 

“inatas”. Várias são suas causas. O modelo econômico capitalista que inserindo a 

mulher no mercado de trabalho a afasta da educação de seus filhos, a crise da Lei 

paterna, a influência da televisão ao expor a criança a cenas inadequadas para a 

idade (e o que significa isso se ela já está exposta ao vivo e a cores a essas cenas 

em seu próprio contexto), a falta de autoridade dos professores ou as características 

pessoais  do  aluno.  Entretanto,  a  busca  de  fatores  isolados  para  explicar  essas 

questões,  acaba  por  se  tornar  inócua.  Na  verdade,  há  uma  multiplicidade  de 

influências  que  recaem  sobre  a  criança  e  o  adolescente  ao  longo  do  seu 

desenvolvimento.

Tomando-se  essas  questões  como  eixo  articulador,  desenvolve-se  este 

Projeto  de  Extensão,  há  seis  anos na  mesma escola  estadual  de  um bairro  da 

periferia cascavelense.  Articula-se a um Projeto de Pesquisa, sobre as questões 

levantadas, desenvolvido por alguns docentes do Grupo de Pesquisa Aprendizagem 

e Ação Docente – GPAAD.  Coordenado e orientado pelas docentes Dra. Maria Lidia 

Sica  Szymanski  e  Dra.  Carmen  Teresinha  Baumgärtner,  visa  auxiliar  na 

aprendizagem da leitura e da escrita, alunos de 6° e 7° séries, da Educação Básica, 

de uma escola estadual de Cascavel. 

METODOLOGIA



O  Projeto  de  Extensão  Dificuldades  de  Aprendizagem:  Investigando  o 

problema – Fase IV visa auxiliar alunos de 6° e 7° séries, 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.

Participantes

No ano de 2010 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.   

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. 



O COTIDIANO PEDAGÓGICO

Muitas vezes os alunos encontravam-se agitados e sem interesse em fazer as 

atividades. Nesse caso, era necessário parar os trabalhos, solicitando que esses 

alunos sentassem ou  não ficassem andando pela  sala.  Essa falta  de  disciplina, 

então,  dificultava  a  apropriação  os  conteúdos  da  aula.  Quando  eles  sentiam 

dificuldades na realização das atividades, as reações mais frequentes eram irritação 

e  bloqueio.  A  vontade  era  de  desistir.  Nesse  momento  conversava-se 

individualmente e tentava-se ajudá-los. 

Os alunos se interessavam por atividades dinâmicas, pelas leituras de contos 

e textos literários e solicitava-se que lessem, analisassem, discutissem e criassem 

seus próprios  textos.  Em seguida os  alunos eram auxiliados a  reescreverem os 

textos corrigindo os erros.

Ao  final  do  processo,  organizou-se  e  publicou-se  um livro  O Mundo das 

diferenças, selecionando-se um texto da cada aluno o qual foi impresso juntamente 

com a sua fotografia, sendo que a capa do livro - a escola por eles frequentada - foi 

desenhada  por  uma  das  crianças.  Esta  iniciativa  objetivou  além  de  dar  um 

endereçamento aos textos por eles elaborados, valorizá-los e divulgar o trabalho 

desenvolvido pelos alunos na comunidade escolar em que estão inseridos.

RESULTADOS

Para avaliação dos resultados, realizou-se uma entrevista com as 

professoras que ministravam as aulas regulares de Português na escola.

A seguir, transcrevem-se os dados coletados:

Entrevistadora-Ocorreu alguma mudança significativa,  depois  que  esses  
alunos entraram no projeto? 

Professoras  -  Sim,  melhoraram  muito  na  questão  do  respeito  com  os 
professores, com os amigos, esperavam sua vez para falar, estavam mais 
atentos às explicações dos professores. Sentiam-se felizes e realizados por 
estarem produzindo. Demonstravam satisfação pelas atividades realizadas, 
e mostravam para a professora e  os amigos suas produções. 



Entrevistadora - Houve melhoras nas notas?

Professoras  -  Sim,  alunos  que  antes  estavam  abaixo  da  média, 
conseguiram  recuperar  suas  notas  e  passaram  de  ano.  Os  alunos 
aprenderam  muito  com  o  projeto.  Na  produção  escrita  a  melhora  foi 
surpreendente,  uma  diferença  também  observada  foi  que  os  alunos 
melhorando  a  aprendizagem,  passaram  a  produzir  em  sala  de  aula  e 
mostrar para o professor, o que não ocorria antes.

Entrevistadora – Em relação ao livro que foi produzido pelos alunos, qual  
foi a repercussão?

Professoras  -  Eles  se  sentiram  entusiasmados,  na  realização  do  livro, 
mesmo porque foi obra deles. Ficaram felizes.

Entrevistadora –  Gostaríamos de saber  o progresso de cada aluno que  
participou do projeto?

Professoras - Em geral os alunos foram recuperados pelo projeto, apenas 
em um caso,  não  notei  mudança.  Entretanto,  alguns  alunos  são  muito 
indisciplinados,  os pais não se interessam, são omissos, não respondem 
os bilhetes, não aparecem na reuniões, são de famílias pobres, isso acaba 
bloqueando o aluno e o professor não tem muito o que fazer.

Entrevistadora  - Vocês tem sugestões para o projeto?

Professoras  -É  muito  importante  esse  trabalho que é  realizado  com os 
alunos, porque na sala de aula, só conseguimos olhar o geral, não dá para 
fazer um trabalho individualizado e agir conforme a particularidade de cada 
um. Sugiro que reforcem a leitura, trabalhem a oralidade deles, na sala é 
difícil extrair uma leitura, não se sentem a vontade, quando peço para eles 
lerem até um pequeno verso de uma poesia, se recusam.

Todos os alunos passaram para a série seguinte. É necessário refletir, sobre 

o caso do aluno que não evoluiu.  Recusava-se a fazer as atividades, ainda que 

estivesse comparecendo aos encontros, ou seja, nas oficinas agiu como em sala de 

aula. O que faltou para que ele se permitisse aprender? Essa é uma questão sobre a 

qual trabalhar-se-á na próxima fase do Projeto, 2011. 

CONCLUSÃO



É  preciso  que  ocorra  uma  reflexão  sobre  a  questão  da  dificuldade  de 

aprendizagem,  pois  algumas  crianças  vão  para  o  projeto  aparentemente  sem 

dificuldades para aprender, outras não apresentam dificuldades de aprendizagem e 

sim problemas quanto à disciplina. Quando se analisa um grupo, embora pequeno 

verificam-se diferentes problemas, não se trata apenas de uma mesma situação que 

se repete em todos os casos.

Constata-se, muitas vezes, a associação entre indisciplina e dificuldade para 

aprender.  Verifica-se  que  a  indisciplina  está  ligada  ao  contexto  social  que  é 

vivenciado  pela  criança,  assim antes  de  considerar  a  criança  com dificuldade  é 

preciso  pensar  na  história  vivida  por  cada  um  alguns  desses  alunos  que  são 

encaminhados. 

Um dos problemas mais  frequentes  refere-se  ao próprio  traçado  da letra, 

algumas crianças não conseguem entender o que escrevem, eles avançam na serie, 

isto é são aprovados, sem dominar conceitos básicos da escrita isso faz com que 

eles  apresentem  uma  grande  defasagem  em  relação  à  esperada  na  série  que 

frequentam.

Constatou-se  que  apenas  dois  alunos  possuíam  grande  dificuldade  para 

aprender. Os outros 37 alunos não possuíam problemas cognitivos que impedissem 

ou retardassem o processo de aprendizagem. Também não podem ser culpados 

pela falta de interesse. É preciso considerar as condições que a sociedade, a família 

e a escola lhes ofereceu e oferece, as quais tanto podem contribuir facilitando como 

dificultando o processo de aprendizagem. 

Portanto, é consternante conjecturar quantas crianças, nesta e em diferentes 

escolas, capazes de aprender estarão em situação semelhante, alijadas do processo 

pedagógico, incluídas pela exclusão, à espera de providências como esta oferecida 

por este Projeto.
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RESUMO

Este projeto tem por objetivo romper com a tradição de manterem-se os 

alunos em passividade, e de se identificar conhecimento e cultura como uma 

soma  de  conteúdos  estanques  e  descontextualizados  da  vida  de  nossos 

alunos,  pois  uma formação humana com valores  vai  além da formação de 

conceitos  científicos,  permitindo  também  o  desenvolvimento  de  habilidades 

para  o  mercado  de  trabalho,  bem  como  a  formação  de  profissionais 

conscientes  e  respeitadores  do  meio  ambiente.  Nesse  sentido,  surgiu  essa 

pesquisa onde são realizadas ações envolvendo adolescentes da rede pública 

de ensino, intimamente voltados para a atuação em ONGs, na preparação para 

o mercado de trabalho e auxilio na formação de uma cooperativa de mulheres 

do bairro Universitário. O referido projeto está em andamento, contando até o 

seguinte momento com cerca de 1.180 indivíduos beneficiados.

Palavras  -  chave: Educação  Ambiental,  Ações  Socioambientais, 

Sensibilização.

 INTRODUÇÃO

Nesse panorama de crise ambiental, a difusão de trabalhos no âmbito 

escolar  e  em  espaços  informais  torna-se  fundamental,  a  fim  de  revitalizar 

comunidades educativas,  comerciais,  políticas,  de assistência a saúde e da 



vida cotidiana, de maneira que os princípios ambientais manifestem-se como 

princípios de educação, administração e política (CAPRA, 1994).

Nesse contexto,  a educação ambiental  surge como uma necessidade 

atual, de maneira que as questões socioambientais vêm sendo alvo de maiores 

e mais freqüentes discussões, em decorrência da gravidade da degradação do 

meio natural e social (WOJCIECHOWSKI, 2006).

Discussões  relativas  á  temáticas  ambientais  levadas  ao  campo 

educacional  implicam  em  mudanças  das  práticas  pedagógicas  tradicionais, 

pois  se  referem a  um  processo  que  vai  além  de  lidar  com  concepções  e 

reflexões  especificas  e  relevantes,  não  deve  se  restringir  a  simples  oferta 

dessas  informações,  mas  trabalhar  de  modo  amplo  com  conhecimentos, 

valores e ações (CARVALHO, 2000). 

Recorrendo a Salviato (2009, 14):

[...]  a  elaboração  de  orientações  didáticas  flexíveis  que 
objetivem o alcance da aprendizagem significativa de nossos 
estudantes quanto aos conhecimentos cientificamente aceitos 
são  necessárias.  Esta  flexibilidade  refere-se  ao  uso  de  um 
pluralismo metodológico nas ações didáticas, que considerem 
os  diferentes  estilos  cognitivos,  visto  que  as  tendências 
educacionais contemporâneas caracterizadas pela mudança do 
perfil  dos  estudantes  á  medida  que  a  sociedade  sofre 
constantes transformações quanto aos interesses individuais e 
coletivos, demandam estratégias que consideram o pluralismo 
social, cultural e intelectual vigentes nas salas de aula.

É preciso romper com a tradição de apenas transmitir  conhecimento, 

nesse contexto os alunos não são estimulados a pensar, a construir seu próprio 

conhecimento. Um forte exemplo dessa maneira de conduzir o processo de 

ensino e aprendizagem são as aulas expositivas que se fazem presente na 

maioria  das  salas  de  aula  atualmente,  o  aluno  totalmente  passivo  apenas 

recebe o conhecimento,  não ocorrendo uma aprendizagem significativa  dos 

conteúdos.

De  acordo  com  Zabala  (1998),  quando  se  fala  em  aprendizagem 

significativa dos conteúdos de ensino deve ficar claro que estes não remetem 

somente aos conceitos científicos que permeiam um determinado tema. Além 

da  instrução  cientifica,  existem  conceitos  voltados  á  formação  cidadã  do 

individuo, que diz respeito ao desenvolvimento de atitudes e valores, e também 

outros  tipos  de  conhecimentos  tão  necessários  quanto  á  aprendizagem 



conceitual.  Todo  conteúdo,  por  mais  específico  que  seja  sempre  estará 

associado e, portanto, será aprendido junto com conteúdos de outra natureza.

É  preciso  romper  com  a  tradição  de  manterem-se  os  alunos  em 

passividade, e de se identificar conhecimento e cultura como uma soma de 

conteúdos estanques e descontextualizados da vida de nossos alunos,  pois 

uma  formação  humana  vai  além  da  formação  de  conceitos  científicos, 

permitindo  também  o  desenvolvimento  de  habilidades  para  o  mercado  de 

trabalho, bem como a formação de profissionais conscientes e respeitadores 

do meio ambiente.

Nesse contexto, a Universidade Estadual do este do Paraná por meio do 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares (NEI/PROEX), vem desenvolvendo desde 

01/10/2009 o projeto: “EDUCAÇÃO E CIDADANIA: O CLUBE DA ECOLOGIA”.

OBJETIVOS

O  presente  projeto  vem  realizando  atividades  educativas  e  oficinas 

ambientais, visando suprir as principais dificuldades apresentadas pela criança 

ou  adolescente  através  de  materiais  de  apoio  didático  e  estudos 

sistematizados. O desenvolvimento das atividades é centrado no cotidiano do 

aluno e na sensibilização sobre as relações ecológicas sobre o Meio Ambiente 

e  Ciências  da  Vida.  Em  suma,  o  projeto  visa  promover  a  interação  entre 

Universidade e a Comunidade, sendo desta forma uma oportunidade de abrir 

as  portas  da  universidade  para  crianças  e  adolescentes  de  uma  parcela 

excluída da sociedade com o acesso a projetos da Universidade, desenvolver 

novas áreas de pesquisa e formação de licenciandos da UNIOESTE.

MÉTODOS

O projeto já alcançou um público de 1.180 alunos do ensino fundamental 

e médio da rede pública de Cascavel, bem como de cidades próximas, sendo 

estes  de  baixa  renda,  envolvendo  escolas  e  ONGs,  que  são  divididos  em 

grupos de no máximo 30 pessoas. Esses grupos participam, periodicamente, 

de atividades educativas e oficinas ambientais. 



Semanalmente são realizadas palestras educativas, dinâmicas e oficinas 

com  alunos  da  ONG  Guarda  Mirim,  sobre  a  temática  socioambiental, 

realizando  também  a  inclusão  digital  dos  mesmos.  Tais  atividades  são 

desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas com apoio da 

Informática.

Ações  envolvendo  mulheres  da  comunidade  do  bairro  universitário 

também são realizadas, buscando a organização de uma cooperativa, visando 

a  confecção  de  artesanato  com  materiais  potencialmente  recicláveis, com 

futura obtenção de renda para as famílias das integrantes. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As ações desenvolvidas junto a ONG Guarda Mirim vêm beneficiando 

um total de 160 alunos por ano. Partindo do pressuposto de que os trabalhos 

desenvolvidos pela ONG preparam adolescentes com famílias de baixa renda 

para  o  mercado  de  trabalho,  incorporando  questões  socioambientais  á  tais 

temáticas  possibilita  a  ampliação  da  formação  de  profissionais  com  a 

percepção e relação com as causas ambientais, além de capacitá-los com a 

inclusão digital, ministrando um curso de informática.

Além dessas atividades, são realizadas palestras em colégios da rede 

publica  de  ensino  na  cidade  de  Cascavel  e  em  cidades  próximas,  sob  a 

temática socioambiental,  englobando temas ambientais e transversais, tendo 

em mente a real  necessidade de ambos. Foi  beneficiado um total  de 1.180 

pessoas, incluindo crianças, adolescentes e senhoras da comunidade. 

Visando  a  formação  de  uma  cooperativa,  são  realizadas  ações  com 

senhoras  da  comunidade,  incorporando  oficinas  de  biscuit,  artesanato  com 

materiais recicláveis, além de noções de informática e conceitos ambientais. 

Dessa maneira,  os  conceitos  ambientais  são difundidos no seio  familiar  de 

varias maneiras: seja através das crianças e adolescentes, ou as mães, avós, 

gerando uma maior probabilidade de surtir efeito. O presente projeto encontra-

se em fase de desenvolvimento.

CONCLUSÕES



Qualquer ação que difunda idéias sustentáveis a fim de sensibilização é 

de  suma  importância.  Incorporar  noções  socioambientais  á  formação  de 

adolescentes que estão em pleno processo de construção de sua identidade 

pode  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  em  defesa  de  uma  melhor 

qualidade  de  vida, apoiada  no  respeito  ao  meio  ambiente.  Através  dos 

questionários  aplicados  antes  e  após  as  atividades  é  possível  perceber  a 

compreensão de conceitos indispensáveis para uma vida sustentável. Partindo 

desses  princípios,  ações  em  defesa  do  meio  ambiente  são  necessárias  e 

urgentes em todas as faixas etárias, mas principalmente entre os adolescentes, 

assim  a  escola  pode  ser  um  instrumento  de  difusão  de  valores 

socioambientais.  Acentua-se,  portanto,  a  mudança  proposta  por  Carniatto 

(2007) de postura e a adoção de novos valores, as quais, necessariamente, 

devem ser objetivos e preocupação desta geração e das novas civilizações, em 

busca  do  direito  à  vida  e  à  dignidade  humana,  buscando-se  com  esses 

pressupostos, enfocar que as ações de caráter educativo, devem assumir o 

importante papel para construção de sociedades sustentáveis.
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Resumo:

Esta atividade de extensão “Educação do Campo: sistematizar a proposta em 
curso  para  fortalecer  o  processo”,  faz  parte  do  projeto  “Sistematização  e 
acompanhamento do curso de Nível Médio: Teorias e práticas Integrando o 
currículo  -2006-2010”.  Tem como objetivo principal  fortalecer  a  proposta  de 
educação do campo em andamento no estado do Paraná, integrada ao Projeto 
Vida  na  Roça  –  PVR,  a  partir  da  sistematização  do  trabalho  pedagógico 
desenvolvido no Colégio São Francisco do Bandeira – CESFB, no município de 
Dois Vizinhos, na forma de um Caderno Pedagógico. Para a organização deste 
caderno tem como base os relatos do trabalho com os educandos e as escritas 
dos educadores sobre suas experiências, colocando-se também a perspectiva 
de conhecer a educação do campo enquanto uma proposta para as escolas 
públicas do campo no PR como possibilidade pedagógica e de política pública. 
O CESFB é uma das poucas escolas do campo no estado que desde 1998 
passa  a  implementar  o  Ensino  Médio  no  campo.  A  partir  de  2006  inicia  o 
desenvolvimento  de  uma  proposta  de  educação  que  busca  a  abertura  da 
escola  à  prática  social  do  campo,  possibilitando  aos  jovens  situarem-se, 
produzirem leitura de mundo, dialogarem sobre si e sobre seus projetos de vida 
e assim juntamente com o coletivo de educadores e comunidade, construírem 
aprendizados  em  que  se  relacione  o  conhecimento  historicamente 
sistematizado com a realidade e o meio onde estão inseridos. Este trabalho 
desenvolveu-se  através  de  estudos  e  orientações  a  partir  do  projeto  em 
andamento  no  colégio,  na  escrita  de  relatos  do  trabalho  pedagógico,  na 
sistematização das escritas dos educadores e participação de eventos sobre a 
temática,  integrando-se também à coordenação  do projeto  e  aos  principais 
colaboradores:  NRE de DV e entidades do PVR.  Espera-se alcançar  maior 
conhecimento e apropriação da proposta deste curso de nível médio através da 
organização dos relatos e escritas apresentando-a no Caderno Pedagógico, 
processo este que se integrou à proposta de educação do campo em curso no 
local  e,  principalmente  buscará  transformar  este  material  em subsídio  para 
outras escolas de Ensino Médio no campo.



Palavras-chave: Educação do campo. Ensino Médio. Escolas do Campo.



Educação patrimonial: ensino de história e práticas pedagógicas 
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Área Temática: Educação

Modalidade de apresentação: comunicação oral

Resumo:o artigo vincula-se ao projeto de extensão Memórias e identidades: as  
narrativas de “antigos” e crianças já em desenvolvimento na Unioeste, Campus 
de Francisco Beltrão e  tem como objetivo  geral  criar  momentos de encontro 
entre “antigos”  e  crianças tendo como elo as ondulações do fio  narrativo  da 
história  do  município. As  atividades  são  realizadas  desde  2008;  nos  dois 
primeiros anos na Escola Municipal Bom Pastor e no ano de 2010, no segundo 
ano do segundo ciclo, na Escola Municipal São Cristóvão. Para fundamentação 
teórica das ações nos valemos das contribuições de Balandier  (1999),  Horta 
(2008), Polak (1992), Siman (1997), Marques (2000) dentre outros.

Palavras-chave: Educação Patrimonial, Memórias e Narrativas

Introdução: Para Horta (2008) uma das características principais do trabalho com 

educação patrimonial é a “experiência direta” em relação ao patrimônio e cultura de 

um determinado lugar. Essa relação afetual com o espaço favorece a identificação, 

a  formação  do  sentimento  de  pertença  e  uma  relação  crítica  com  a  forma  de 

apropriação e fruição dos espaços urbanos. Nesses processos, há uma espécie de 

1 Professora no Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de 
Francisco Beltrão, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação, Campus de Cascavel, 
Doutora em educação, e-mail: mrqs.sonia@gmail.com
2 Aluna do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão, Bolsista Ações Afirmativas PROEX, juciyess@hotmail.com
3 Aluna do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão, Bolsista Ações Afirmativas PROEX.  elizezica@hotmail.com 
4 Aluna do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Francisco 
Beltrão, Bolsista Ações Afirmativas PROEX, mariluzmolon@hotmail.com. 



“alfabetização  cultural”,  movimento  de  leitura,  apreensão  da  realidade  sócio-

histórica de seu lugar de vida.  Diante da solicitação da professora e das reflexões 

sobre  ensino  de  história  estabelecemos  ações  para  o  trabalho  com  educação 

patrimonial nas séries que estudam a história do município de Francisco Beltrão. 

Duas questões parecem cotidianas quando nos referimos ao ensino de história nas 

séries iniciais: a) as referências há um tempo passado que, para muitas crianças, se 

mostra  demasiado  distante  e  ausente  de  seu  cotidiano,  de  forma  que  têm 

dificuldade de relacionar os fatos  estudados como suas vivências; as relações entre 

o tempo histórico no qual se enquadram os conteúdos escolares e as possibilidades 

de  apreensão  do  conceito  de  tempo  para  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 da criança. 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 colabora para que as crianças constituam um 

conceito  de história,  de memória e de cotidiano,  enraizados na vida e em suas 

vibrações. Essa percepção assinala a importância da memória (individual e coletiva) 

para a educação. Para Balandier (1999) a constituição de uma teoria da memória 

não envolve apenas analisar as imagens e reminiscências - feição profícua à ação, 

implica a necessidade de gerar uma teoria do lugar - o corpo, no qual se estabelece 

o conjunto de procedimentos sobre os quais a memória opera. Nessa perspectiva, 

somos remetidos ao conceito de liberdade postulado por Bergson, quando sustenta 

a “função libertadora e criadora da memória” e assevera que “a memória desaperta 

o nó a que se submete a necessidade” (BALANDIER, 1999, p. 48). Ao refletir sobre 

a memória coletiva, Halbwachs estabelece algumas questões que apresentamos 

para análise:

a) a memória coletiva tira sua força e duração daquilo que tem por suporte um 

conjunto de homens, de indivíduos que se entendem enquanto membros do grupo; 

e  para  quem  cada  memória  individual  é  um ponto  de  vista   sobre  a  memória 

coletiva; 

b) a relação com o espaço e as imagens espaciais, bem como o contorno material,  

no sentido de entrar em composição e contribuir para o funcionamento da memória  



coletiva.  Todos  os  traços,  as  inscrições  e  as  obras  dos  quais  os  lugares 

permanecem  os  suportes,  tudo  aquilo  que  é  incorporado  a  estes  através  da 

simbolização  e  do  imaginário,  são  também  necessários  à  manutenção  e 

diferenciação das memórias coletivas, particulares aos grupos que delas asseguram 

a conservação;

 c) essas memórias só são compreendidas em sua relação com as temporalidades,  

com os tempos sociais e com a duração; a questão é clara: como uma sociedade, 

qualquer que seja, poderia existir,  subsistir,  tomar consciência de si mesma sem 

assumir um conjunto de acontecimentos presentes e passados, se ela não tivesse o 

poder de retomar o curso do tempo, se não soubesse repassar incessantemente os 

traços que deixou de si mesma. (BALANDIER, 1999, p. 48-49).         

      É interessante pensar que, durante muito tempo, a memória coletiva, ainda que 

chamasse  atenção  dos  cientistas  sociais,  não  era  reconhecida  como  objeto  de 

pesquisa (optava-se por contorná-la). Balandier afirma que na sobremodernidade, a 

memória ressurgiu com toda força tornando-se “objeto de todas as preocupações: 

dos intelectuais, engajados em uma nova descoberta dos lugares de memória, dos 

poderes, guardiões mais atentos dos arquivos e dos patrimônios, organizadores das 

comemorações  incessantemente  organizadas,  dos  indivíduos  preocupados  em 

remediar  a  fragmentação  de  seu  trajeto  de  vida,  em  se  inscrever  em  uma 

genealogia, em escapar de um tempo gerador de crises sem fim” (BALANDIER, 

1999, p. 51).  Pollak (1989) insiste na significação de se reconhecer a seletividade 

da  memória,  da  mesma  forma  que  reitera  o  processo  de  negociação  que  se 

estabelece entre memória individual e coletiva. 

Já referimos os diferentes elementos que compõe a memória, é importante 

lembrar  que a mesma comporta  fenômenos de projeção e  transferência que se 

manifestam na memória individual ou coletiva. Sabemos que a memória é seletiva, 

pois seus registros envolvem esquecimentos, reorganizações e que não se atém à 

vida  física  dos indivíduos – a  ultrapassa.   Assim,  como afirma Pollak  (1992)  “a 

memória é um fenômeno construído [...] os modos de construção podem tanto ser 

conscientes  como inconscientes  [...]  a  memória  individual  grava,  recalca,  exclui, 

relembra...O mesmo um tempo gerador de crises sem fim” (BALANDIER, 1999, p. 

51).  Pollak  (1989)  insiste  na  significação  de  se  reconhecer  à  seletividade  da 

memória, da mesma forma que reitera o processo de negociação que se estabelece 

entre  memória  individual  e  coletiva.  Já  referimos  os  diferentes  elementos  que 



compõe a memória, é importante lembrar que a mesma comporta fenômenos de 

projeção  e  transferência  que  se  manifestam na  memória  individual  ou  coletiva. 

Sabemos que a memória é seletiva, que seus registros envolvem esquecimentos, 

reorganizações e  que não  se  atém à  vida  física  dos  indivíduos  –  a  ultrapassa. 

Assim, como afirma Pollak (1992) “a memória é um fenômeno construído (...)  os 

modos  de  construção  podem  tanto  ser  conscientes  como  inconscientes  (...)  a 

memória  individual  grava,  recalca,  exclui,  relembra...  O mesmo autor  estabelece 

uma relação fenomenológica entre memória e identidade-imagem de si, para si e 

para os outros “.

Objetivos: 

Objetivos Geral:  criar momentos de encontro entre “antigos” e crianças tendo 

como elo as ondulações do fio narrativo da história do município. 

Objetivos Específicos: 

- conhecer e valorizar a história, memória de diferentes atores e contextos; 

- promover discussões entre ensino de história, memória e narrativa e educação 

patrimonial;

-  desenvolver  atividades  teórico-metodológicas  entre  alunas  do  Curso  de 

Pedagogia e escola do Ensino Fundamental;

- fortalecer vínculos comunitários e despertar o sentimento de pertença a um 

grupo com identidades historicamente constituídas;

- produzir material didático que favoreça o trabalho com educação patrimonial em 

escolas do município de Francisco Beltrão.



I. Fotografia das ações: aula5 na casa de um morador “antigo”

Metodologia:  Na  metodologia,  nos  valemos  das  etapas  para  educação 

patrimonial indicadas por Horta (2008): observação (percepção sensorial, função 

e  significado  de  objetos,  imagens...);  registro  (textos,  desenhos  e 

aprofundamento da análise como forma de consolidar o conhecimento sobre o 

que foi  estudado);  exploração (análise do problema e pesquisa em diferentes 

fontes);  apropriação  (recriação  do  que  foi  trabalhado  valendo-se  de  múltiplas 

linguagens).  O projeto Integra escola e universidade por  meio da cooperação 

mútua em atividades de ensino, pesquisa e extensão; No desenvolvimento das 

atividades,  favorecemos  a  discussão  dos  conceitos  de  memória,  ensino  de 

história  e  educação  patrimonial;  Atividades  propostas:  1)  Criar,  nas  aulas  de 

história,  atividades semanais que favoreçam a narração; 2) Discussão teórico-

metodológica  sobre  memória,  narrativa,  educação  patrimonial  e  ensino  de 

história;  3)Planejamento  e  execução reunindo os  participantes  do projeto,  em 

atividades como: encontro de “antigos” narrando fatos cotidianos. Como exemplo 

podemos citar neste ano (2008) tivemos uma narradora que assistiu o início da 

Revolta  dos  Posseiros  de  1957  (movimento  tradicionalmente  estudado  no 

município), da janela da casa em que trabalhava como empregada doméstica.; 

Roda  de  “contação”  de  histórias;  Apreciação  de  fotos  selecionadas  pelos 

envolvidos  (crianças  e  “antigos”);  Identificação  de  lugares  e  atividades 

desenvolvidas  em  diferentes  temporalidades  (cartografia  dos  espaços  de 

sociabilidade); Visitas guiadas ao museu; Registro escrito (Diário de encontros - 

contendo observações, desenhos e impressões); Registro fotográfico; Reflexão 

sistemática sobre as atividades executadas e seus desdobramentos (avaliação 

das ações e atividades); Organização de material didático (livro com artigos sobre 

educação patrimonial, livro com imagens e atividade para uso em sala de aula,  

produção  de  vídeo-documentário  com  narrativas  dos  moradores  “antigos”, 

materiais necessários a execução das aulas).

Discussões e resultados: Assim, as atividades desenvolvidas com as crianças 

da turma participante do projeto, graduandos do curso de pedagogia e pessoas 

5 As fotografias apresentam alunos da terceira série da escola que é desenvolvido o projeto. Temos 
documento escrito dos pais das crianças autorizando o uso das fotografias em eventos de divulgação  
do projeto. 



“antigas” do município, favorecem a interação, por meio da narrativa, diferentes 

faixas  etárias,  possibilitando  o  respeito  às  formas  de  conhecimento  e  a  vida 

social; O projeto propõe encontros, nos quais as narrativas sobre o lugar de vida 

de crianças e  “antigos”  sejam o  elo  para  desenvolver  ações voltadas para  a 

educação patrimonial sobre o município de Francisco Beltrão. Essas atividades 

favoreceram a produção do livro Sudoeste do Paraná “ Diversidade e ocupação 

territorial “.

Conclusão: As ações desenvolvidas no projeto integram escola e universidade 

por meio da cooperação mútua em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Assim, as atividades desenvolvidas com as crianças da turma participante do 

projeto,  graduandos do curso de pedagogia e pessoas “antigas”  do município 

integram, por meio da narrativa, diferentes faixas etárias, favorecendo o respeito 

às formas de conhecimento e a vida social; Ademais, há uma dinamização das 

aulas de história que favorece o diálogo: com profissionais e pesquisadores que 

trabalham  com  educação  patrimonial;  alunos  participantes,  pais,  narradores 

“antigos”,  comunidade  tais  ações  que  favorecem o  conhecimento  da  vida  do 

município em diferentes temporalidades.   

Referências 
BALANDIER,  Georges  O  Dédalo:  para  finalizar  o  século  XX,  Rio  de 
Janeiro:Bertrand Brasil, 1999.
CAMBI, Franco. História da Pedagogia.São Paulo: Editora Unesp, 1999.
COSTA,  Célia  Maria  Leite,  FRAIZ,  Priscila  Moraes  Varella.  Acesso  à 
informação nos arquivos brasileiros. Estudos Históricos, Rio de Janeiro,vol 2, 
n. 3, 1989
D’Alessio, Márcia M.  Reflexões sobre o saber histórico. São Paulo: editora 
Unesp, 1998.
HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. Guia Básico de Educação Patrimonial . 
Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Museu Imperial, 
1999
LEJEUNE, Philippe. O Guarda memória. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n 
19, 1997
LE GOFF, Jacques. A nova história. Lisboa:Editora 70, 1995.
MARQUES, Sônia Maria dos Santos.  Professora de História: concepções e 
práticas. Porto Alegre: 2000, 193 p. (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Educação – Faculdade de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre: 2000.
____.  Pedagogia  do  estar  junto:  éticas  e  estéticas  no  Bairro  de  São 
Sebastião  do  Rocio.  Porto  Alegre:  2008  (Doutorado)  –  Programa  de  Pós-
Graduação em educação, Faculdade de Educação, Educação -  Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 2008.
NASCIMENTO, Silvania S. O papel do organizador da ação em espaços não  



escolares. Belo Horizonte: FAE/UFMG. Texto mimeo
POLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro,vol 2, n. 3, 1989.
____.Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro,vol 5, n. 
10, 1992.
REIS, José Carlos.Nouvelle Histoire e o tempo presente. São Paulo: Ática, 
1992.



ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA OFICINAS DE EDUCAÇÃO 
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Área temática: Educação.

Modalidade de apresentação: Comunicação oral.

Resumo

Este  projeto  de  extensão  versa  sobre  a  implantação  de  oficinas  sobre 

conteúdos relacionados às  ciências naturais  e  a conservação do meio  ambiente 

através  de  atividades  que  pretendem  aliar  recursos  teórico-metodológicos  que 

integram interdisciplinarmente conhecimentos das áreas de Geografia, Ciências e 

Pedagogia. As atividades serão desenvolvidas por meio de módulos de oficinas, que 

depois  de  ministradas  serão  objeto  de  acompanhamento  para  futuros 

aperfeiçoamentos, que subsidiarão  a continuidade deste projeto de extensão. Uma 

das  etapas  que  ocorre  paralelamente  a  preparação  dos  materiais  didáticos  e 

pedagógicos que serão utilizados durante as oficinas de educação ambiental é a 

elaboração  da  construção  de  uma  apostila  com  atividades  didáticas  que  possa 

posteriormente ser disponibilizada para que sejam aplicadas em sala de aula pelos 

professores da rede ensino fundamental. O escopo final desta atividade é ressaltar a 

1  Bolsista de extensão do CCH do campus de Francisco Beltrão – PR. Roberto Carlos 
Rech: robertocarlosrech@hotmail.com; Fone: (46) 88024572

2  Professora do curso de Geografia do Campus de Francisco Beltrão – PR Rosana Cristina 
Biral Leme: rosanabiral@hotmail.com; Fone: (46) 3523-5248.
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importância de se ter material didático referente à Educação Ambiental disponíveis 

nas escolas públicas de ensino fundamental da região.

Palavras  chave:  Educação  ambiental;  Materiais  didáticos;  Processo  ensino-

aprendizagem.

Introdução: 

As questões relacionadas ao meio ambiente tornaram-se objeto central  de 

atenção em várias partes do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento 

e,  embora  inúmeras  conferências  sejam  realizadas,  novas  políticas  criadas  e 

acordos  ambientais  mundiais  constituídos,  vivencia-se  um  período  de  grandes 

incertezas em relação ao futuro do planeta, sobretudo, face a falta de sensibilização 

da  população  em  relação  à  necessidade  de  uma  nova  matriz  de  produção  e 

consumo para as sociedades contemporâneas.

      O  alheamento  de  importante  parcela  da  população,  em  face  da 

indispensabilidade de uma nova forma de relacionar-se com a natureza advêm, em 

grande parte, do não conhecimento de alternativas ao processo de exploração (e 

consequentemente degradação) da natureza estabelecidos convencionalmente.

      Um instrumento que favorece a formação de tais alternativas é o processo 

educativo, que encontra nas séries iniciais, provavelmente, o terreno mais fértil em 

relação à formação de sujeitos sensíveis a um novo perfil de desenvolvimento, que 

atribua  importância  equivalente  ao  crescimento  econômico  e  bem  estar  social, 

também  à  possibilidade  de  manutenção  da  biodiversidade  e  dos  mecanismos 

responsáveis pela dinâmica equilibrada da biosfera.

Dentre  esses  processos  educativos,  podemos  encontrar  a  Educação 

Ambiental que vem sendo apontada como uma das possíveis saídas para a perda 

dessa sensibilidade humana em relação ao meio ambiente. Esta deve ser aplicada 

não somente em sala de aula, mas em todos os âmbitos, como coloca Tozoni-Reis 

(2008), que para este processo educativo ser completo deve ser aplicada tanto no 

âmbito  formal  que  é  na  escola,  não-formal  e  informal  que  são  os  valores  e 

conhecimentos adquiridos cotidianamente. 

Assim  como  coloca  Scarlato  e  Pontin  (1992),  a  Educação  Ambiental 

atualmente esta cada vez mais presente  nas escolas, mas vem sendo desenvolvida 

em outras instituições públicas e privadas, como igrejas, associações de bairros e 



clubes alem de nossas próprias casas.  Percebe-se que aos poucos a Educação 

Ambiental  vem  ganhando  mais  fôlego  no  nosso  meio,  o  que  é  de  extrema 

importância para a que a mesma atinja o máximo de pessoas possíveis.

Este  projeto  de  extensão  versa  sobre  a  implantação  de  oficinas  sobre 

conteúdos relacionados às  ciências naturais  e  a conservação do meio  ambiente 

através  de  atividades  que  pretendem  aliar  recursos  teórico-metodológicos  que 

integrem  os  conhecimentos  das  áreas  de  Geografia,  Ciências  e  Pedagogia. 

Portanto, trata-se de uma iniciativa multidisciplinar de ensino, pesquisa e extensão 

que será iniciada com os alunos das escolas municipais urbanas do município de 

Marmeleiro e, posteriormente, será ampliada a toda a rede deste município.    

As atividades  serão  desenvolvidas  por  meio  de  módulos  de  oficinas,  que 

depois  de  ministradas  serão  objeto  de  acompanhamento  para  futuros 

aperfeiçoamentos, visando o estabelecimento de futuras etapas para este projeto de 

extensão.

Objetivos: 

O  projeto  visa  possibilitar  aos  educandos  e  aos  educadores  do  Ensino 

Fundamental  do  Município  de  Marmeleiro  o  contato  com  diferentes  recursos 

metodológicos, que propiciem a maior compreensão e sensibilização dos educandos 

para com as questões referentes aos processos físicos, biológicos e químicos da 

natureza  e  o  modo  como  a  atuação  humana  pode  interferir  positiva  e/ou 

negativamente nesses processos. 

Já colocando mais especificamente, os propósitos do projeto visam: Enfatizar 

as discussões relacionadas à esfera de consumo humano solidário e consciente; 

Proporcionar a observação e compreensão dos mecanismos de auto-regulação da 

natureza;  Exemplificar  processos  de  interferência  antrópica  na  dinâmica  dos 

elementos  da  natureza;  E  analisar  possibilidades  de  utilização  alternativas  dos 

recursos naturais para o desenvolvimento sustentável da humanidade.

Além  de  desenvolver  conceitos  básicos  aos  alunos  sobre  o  que  é:  meio 

ambiente, ecossistema, ecologia, Educação Ambiental, visando colocar-los a par da 

esfera do conhecimento ambiental.

 Procedimentos Metodológicos:



 

Para  construir   a  idéia  da  atuação  humana  como  principio  metodológico 

transformador de práticas sociais cotidianas que repercutem em todos os elementos 

da  vida  de  uma  sociedade,  Tozoni-Reis  (2008)  o  ressalta  a  importância  da  a 

existência de um eixo entre cidadania e meio ambiente  como principio da Educação 

Ambiental  ,  então para sermos realmente cidadãos,  devemos ter  consciência da 

nossa atuação e de nossa intencionalidade sobre o meio em que vivemos. Partindo 

deste pressuposto, buscamos estabelecer  atividades que pudessem ser utilizadas 

na perspectiva da construção de práticas que não apenas  revertessem em benefício 

à melhoria ambiental, mas que auxiliasse a compreensão de quais motivos causam 

tais problemas ambientais e desdobramentos sociais e econômicos de tais impactos.

As oficinas serão realizadas no segundo bimestre deste ano com grupos de 

aproximadamente  quarenta  educandos  cada,  correspondentes  a  cada  uma  das 

séries acompanhadas pelo projeto. As atividades serão selecionadas e executadas 

de acordo com a faixa etária dos mesmos, variando de contação de estórias até 

atividades fundamentadas em experimentos das ciências naturais.

As atividades desenvolvidas nas escolas nas 3ªs a 4ªs séries do município de 

Marmeleiro serão:

• Contação de estórias: “Família Sujo” a cerca da necessidade de manutenção do 

cuidado com o corpo,  com o ambiente doméstico e com todos os ambientes 

frequentados;

• Compreensão  dos  Ciclos  Biogeoquímicos:  realização  de  experiências  sobre 

Evaporação  da  água,  formação  de  nuvens  e  precipitação,  decomposição  de 

materiais e construção de terrário;

• Características  físicas  da  água: capacidade  da  água  de  absorver  o  calor; 

transporte de componentes químicos; porque a água salgada não congela e a 

compreensão da densidade dos líquidos e dos sólidos;

• Alterações  provocadas  pela  ação  humana:  formação  de  chuva  ácida  e 

determinação de acidez da água, aquecimento global e rareamento da camada 

de ozônio;

• A respeito do lixo: quem produz o lixo; quais os tipos de lixo; para onde vai todo o 

lixo produzido; o que podemos fazer para melhorar a situação a respeito do lixo;

• Mudanças no comportamento e a construção de práticas mais adequadas ao 

equilíbrio socioambiental: atividades de valorização dos processos de reutilização 



e práticas de trocas solidárias.

Discussão e Resultados Esperados

A proposta de elaboração de oficinas de educação ambiental para as séries 

iniciais do ensino fundamental apresentada neste projeto de extensão corrobora com 

inúmeros princípios pertinentes à Política Nacional de Extensão, principalmente no 

que diz  respeito  aos  processos de integração  entre  a  universidade  e  sociedade 

visando à transformação e o crescimento recíprocos. 

     O fundamento legal e metodológico que subsidia as práticas propostas nesta 

oficina está inserido no conceito de educação ambiental, que segundo a Lei Federal  

9.795/99, pode ser compreendida como: 

Os  processos  por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade 

constroem valores  sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (Art. 1º da Lei Federal 9.795/99). 

Também  tem  força  constitucional  a  determinação  de  que:  “a  educação 

ambiental  é  um  componente  essencial  e  permanente  da  educação  nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo” (Art. 1º da Lei Federal 9.795/99). 

Esta determinação ocorre pelo fato de a educação ambiental  se constituir 

num  processo  educacional  muito  abrangente,  que  se  propõe  atingir  todos  os 

cidadãos  por  meio  de  atividades  didáticas  e  teórico-metodológicas  contínuas  e 

participativas, visando fundamentar a construção de valores críticos e a capacidade 

de  perceber  os  processos  que  originam  e  que  fomentam  o  crescimento  dos 

problemas ambientais. Assim como Ab’Saber (1991) ressalta que deve haver maior 

harmonia entre as pessoas e “menos desigualdades no interior da sociedade” para o 

desenvolvimento de uma vida sadia que possa atingir a todos.

De  acordo  com  Dias  (1994)  os  processos  educativos  que  são 

desempenhados durante o processo de organização de conhecimentos básicos, tal 

organização  permite  que  este  conhecimento  possa  ser  alimentado  de  forma  a 



construir as redes de informações e valores que os sujeitos precisam para viver em 

sociedade, com a possibilidade de participar e formar cidadãos críticos, autônomos e 

capazes de criar novos modelos de desenvolvimento compatíveis com o equilíbrio 

entre os seres. 

Através  desse  projeto  visamos  e  que  talvez  seja  o  principal  propósito, 

propiciar  a construção  de  conceitos  básicos  da  dinâmica  e  funcionamento  dos 

elementos naturais e a sensibilização dos educandos para com os processos de 

degradação  dos  recursos  naturais  e  a  necessidade  do 

estabelecimento/fortalecimento dos valores de  partilha, colaboração, interação por 

meio da sensibilização à cooperação entre os membros de uma sociedade.

Bem como a instrumentalização do professor, em relação a procedimentos 

didáticos, teóricos e metodológicos sobre a questão ambiental.

E  enfim  ao  final  do  projeto  a  organização  de  materiais,  para  pesquisa 

acadêmica sobre o processo de Educação Ambiental e formação de conceitos com 

crianças pequenas. Além da elaboração de materias didáticos que possam ficar a 

disponibilidade  das  escolas  de  ensino  fundamental  para  aplicação  com os  seus 

alunos.

Pode-se notar muito facilmente, a precariedade ou mesmo a grande falta de 

materiais didáticos inerentes a Educação Ambiental nas escolas públicas de toda 

região. Em vista disso, nosso projeto espera contribuir para que tal situação mude. 

Esperamos ao final do projeto contribuir  com uma parcela de ajuda para construção 

de  novos  valores  nos  alunos,  a  fim  de  que  quando  adultos  tenham  melhor 

consciência do uso do meio ambiente, e formem uma sociedade mais justa, não só 

as pessoas, mas com todos que habitam o planeta terra.
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ENDEREÇAMENTO COMO COMPONENTE PARA MONITORAÇÃO DA ESCRITA 
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Área temática: Educação
Modalidade de apresentação: Comunicação oral

RESUMO:  Atualmente,  muito  tem  se  discutido  a  respeito  do  fracasso  escolar, 
principalmente no ensino da Língua Portuguesa. Na perspectiva de contribuir para 
essas discussões, apresenta-se, neste trabalho,  discussões e resultados de uma 
pesquisa  quanti-qualitativa,  articulada  à  um projeto  de  extensão  universitária.  O 
estudo foi  realizado com textos de alunos de 6ª e 7ª  série,  diagnosticados com 
defasagem de aprendizagem, pela escola. Tais alunos participaram do projeto de 
extensão,  o  qual  objetivou  realizar  ações  para  a  superação  das  dificuldades  de 
aprendizagem  da  linguagem  escrita  desses  alunos.  Essa  pesquisa  serviu  de 
subsídio para a elaboração de atividades e encaminhamentos didático-pedagógicos 
aplicados no projeto durante o ano de 2010.

PALAVRAS-CHAVE: interação, enunciado concreto, produção escrita. 

INTRODUÇÃO

Desde o início da década de 80, o ensino escolarizado de Língua Portuguesa 

tem sido alvo de discussões, de pesquisas acadêmicas, dada a importância que o 

domínio da língua, nas suas mais variadas formas de registro, representa para o 

homem em suas relações sociais.  Em documentos oficiais,  como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a leitura e a escrita têm sido o eixo da discussão, no 

que  se  refere  ao  fracasso  escolar,  devido,  tanto  por  dificuldade  em alfabetizar, 

quanto por não conseguir garantir o uso eficaz da linguagem.

Para a participação social  efetiva do homem, é fundamental  o domínio da 

língua oral  e  escrita,  pois  é  por  meio  dela  que ele  se  comunica,  tem acesso à 

informação,  expressa  seus  desejos  e  pontos  de  vista,  partilha  e  constrói  

conhecimentos. Assim, é responsabilidade da escola garantir o acesso aos saberes 

linguísticos (PCN, 1997).



Dessa  maneira,  produzir  linguagem,  para  os  PCN,  significa  produzir 

discursos. Ou seja,

Significa  dizer  alguma  coisa  para  alguém,  de  uma  determinada 
forma,  num  determinado  contexto  histórico.  Isso  significa  que  as 
escolhas feitas ao dizer, ao produzir um discurso, não são aleatórias 
–  ainda  que  possam  ser  inconscientes  -,  mas  decorrentes  das 
condições em que esse discurso é realizado (PCN, 1997, p. 25).

Assim,  transportando-se  os encaminhamentos  contidos  nos  documentos 

oficiais para o âmbito do ensino de Língua Portuguesa, percebe-se a necessidade 

de o aluno, nas suas produções textuais, orais e escritas, receber uma orientação 

adequada, que lhe permita se expressar a partir de seu posicionamento como um 

sujeito sócio-histórico, participante de uma situação de comunicação.  

No aspecto da produção textual, Geraldi (1993) afirma existir  dois tipos de 

atividades escolares: a produção de textos, em que se produzem textos na escola, e 

a redação, em que se produzem textos para a escola. Nesta última, por não existir 

uma situação de comunicação e interlocutores definidos, o autor aponta para o risco 

de  haver  muita  escrita  e  pouco  texto,  o  que  caracterizaria  uma  estratégia  de 

preenchimento. Assim, Geraldi (1993) estabelece cinco aspectos que, segundo ele, 

por mais ingênuos que possam parecer, são necessários para a produção de um 

texto, em qualquer modalidade. São eles:

a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz 

para
 quem diz (...);
e) se  escolham  as  estratégias  para  realizar  (a),  (b),  (c)  e  (d). 
(GERALDI,
1993, p. 137).

Essa  proposta  de  Geraldi  (1993)  dialoga  com  a  teoria  interacionista 

bakhtiniana, em que toda a enunciação é uma resposta a um enunciado proferido 

anteriormente,  ou  seja,  é  necessário  se  ter  o  que  dizer  para  se  realizar  uma 

produção textual (oral ou escrita), e esse enunciado será produzido levando-se em 

conta os interlocutores e a situação de comunicação. A estrutura da enunciação será 

proferida pelos aspectos acima descritos, pois “a situação de comunicação social 



imediata e o meio social mais amplo determinam completamente (...) a estrutura da 

enunciação” (BAKHTIN, 2004, p. 113).  

A  partir  dessas  considerações,  observamos  a  necessidade  de  que  as 

produções textuais, orais e escritas, solicitadas, pela escola, aos alunos, apresentem 

um encaminhamento ou endereçamento (termo que será utilizado nesse trabalho) 

com  finalidade  e  interlocutores  definidos  (mesmo  que  imaginários).  Assim, 

possibilitará ao aluno posicionar-se numa situação real de comunicação, na qual ele 

se constitua como sujeito que tem o que dizer,  para quem dizer,  e, a partir  daí, 

escolher as estratégias adequadas para produzir enunciados concretos, enunciação 

(adequação da linguagem, estilo e formato do gênero). 

OBJETIVOS

Objetiva-se  por  meio  desse  trabalho  apresentar  os  resultados  de  uma 

pesquisa quanti-qualitativa de análise de produção textual, sem endereçamento, e 

com  endereçamento  estabelecido,  de  alunos  de  6ª  e  7ª  série  do  Ensino 

Fundamental, participantes de um projeto de extensão universitária desenvolvido por 

docentes e acadêmicos dos cursos de licenciatura em Letras e em Pedagogia, da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel-PR. A pesquisa teve por 

objetivo  identificar  as  dificuldades  de  aprendizagem  da  linguagem  escrita  mais 

recorrentes  na redação desses alunos,  analisando-se aspectos  da ortografia,  da 

coesão e da coerência textuais, assim como a adequação do texto ao gênero do 

discurso. Pretendeu-se ainda comparar a presença de tais problemas de escrita na 

produção  textual  sem  endereçamento,  e  na  produção  com  endereçamento  e, 

observando-se a permanência/superação das dificuldades de aprendizagem entre 

os dois tipos de encaminhamento. 

Logo,  esperamos  que  textos  cujos  encaminhamentos  foram  solicitados 

apresentem  menos  alterações  linguísticas  daqueles  textos  que  não  tiveram  o 

endereçamento previamente definido.

MÉTODOS

O conteúdo presente nesse resumo procede de oficinas realizadas no projeto 

de extensão “Mediação didático-pedagógica: dificuldades na escrita de alunos com 

defasagem de aprendizagem”, coordenado pela Dra Carmen Teresinha Baumgärtner 

(Letras)  e  pela  Dra  Maria  Lidia  Sica  Szymanski  (Pedagogia).  O  projeto  é 



desenvolvido por  bolsistas  de extensão  e  de  pesquisa  (da  área  de  Letras  e  de 

Pedagogia) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em uma escola pública 

estadual  de  ensino,  situada  no  município  de  Cascavel/PR,  zona  urbana.  o  qual 

objetiva  atender  alunos  de  6ª  e  7ª  série  do  Ensino  Fundamental  que,  segundo 

avaliação  feita  pela  escola,  apresentam  dificuldades  na  aquisição  da  linguagem 

escrita e da leitura. As discussões e resultados contidos aqui são decorrentes de 

uma  pesquisa  quantitativa-qualitativa  realizada  com  22  textos de  alunos 

participantes do projeto de extensão.  

A  coleta  dos  textos  foi  realizada  durante  o  andamento  das  atividades 

extensionistas de 2010, entre o período de agosto a novembro, e se deu a partir de 

dois tipos de produção textual: produção sem endereçamento e produção textual 

com endereçamento. Após a coleta, as redações foram analisadas seguindo-se uma 

tabela diagnóstica1 elaborada e adequada pelas pesquisadoras e fundamentada em 

Zorzi  (1997),  a  qual  visava  identificar  as  dificuldades  de  aprendizagem  mais 

recorrentes nas redações destes alunos em relação à escrita ortográfica da Língua 

Portuguesa,  coerência  e  coesão  textual.  A  tabela  apresentava  33  critérios  de 

avaliação para a análise dos textos sem endereçamento e 34 critérios para a análise 

dos textos com endereçamento. Tal distinção de quantidade de critérios avaliativos 

ocorreu  porque  os  textos  com  endereçamento  também  eram analisados  com o 

critério que visava perceber se o aluno apresentava problemas em organizar o seu 

texto de acordo com o gênero do discurso do qual a produção textual fazia parte.

A análise dos textos com endereçamento e sem endereçamento foi realizada 

em momentos diferentes e, posteriormente, comparou-se os resultados obtidos nas 

duas análises, os quais serão comentados neste trabalho. O propósito de realização 

dessa pesquisa foi fornecer subsídios para a elaboração de atividades de extensão 

com os alunos participantes, tendo em vista que esta apontou as dificuldades de 

aprendizagem mais recorrentes nas produções textuais dos mesmos. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os  encaminhamentos  didático-pedagógicos  das  produções  textuais 

analisadas foram diferenciados. Assim, 11 dos textos analisados foram classificados 

como “sem endereçamento”,  visto que a proposta de “redação” não contemplava 

uma  finalidade  e  interlocutores  definidos:  “Produzir  um  texto  sobre  sua  infância 

1  A referida tabela encontra-se nos anexos deste artigo. 



contando uma situação de medo que você viveu. + - 15 linhas” (essa proposta era 

antecedida por duas questões a respeito do tema “medos infantis”). 

Já os outros 11 textos foram classificados como “com endereçamento”, pois a 

sua proposta previa uma finalidade e interlocutores definidos: depois de assistirem a 

um pequeno filme infantil, os alunos reuniram-se em duplas para recontar a história 

por escrito. Na aula seguinte, individualmente, os alunos reescreveram a versão da 

história deles e criaram um final para ela (a história original não apresentava um final  

definido). Esses contos constituiriam um livro, o qual seria socializado, tanto entre os 

alunos participantes do projeto, quanto entre a comunidade escolar. 

Na análise dos textos “sem endereçamento” constatou-se 917 ocorrências no 

total, sendo, dentre as 33 categorias presentes na tabela diagnóstica, a categoria de 

legibilidade  no  traçado  das  letras  a  mais  significativa,  com  457  alterações, 

representando 43, 40% do total. Em seguida, as categorias que apresentaram maior 

ocorrência  de  alterações,  foram,  respectivamente:  emprego  adequado  da 

acentuação  e  emprego  adequado  da  pontuação,  com  87  alterações  cada, 

representando  9,5%  cada;  emprego  adequado  de  letras  maiúsculas/minúsculas, 

com 79 alterações, referindo-se a 8,6% do total; presença de alterações quanto ao 

apoio na oralidade, com 46 alterações, representando 5% do total e, em, 5º lugar na 

ordem  das  dificuldades  mais  recorrentes,  o  problema  de  letras  com  grafia  

incompleta, com 40 alterações, referindo-se a 4,36% do total. 

Já na análise dos textos “com endereçamento” verificaram-se 796 alterações 

no total, sendo, dentre 34 categorias presentes na tabela de análises desses textos,  

novamente  a  categoria  de  legibilidade  das  letras  a  que  apresentou  maior 

recorrência, com 457 alterações desse tipo, representando assim 57,77% do total. 

Respectivamente,  as  outras  quatro  categorias  que  se  apresentaram  mais 

significativas foram: emprego adequado da pontuação, com 67 alterações, 8,47 % 

do total;  emprego adequado de letras maiúsculas/minúsculas, com 45 alterações, 

representando 5,68% do total;  emprego adequado das relações grafema/fonema, 

com mais de uma correspondência sonora, com 29 alterações, totalizando 3,66% e,  

em  5°  lugar,  o  emprego  adequado  da  acentuação,  com  28  alterações,  o  que 

representa 3,56% do total.

A diferença de alterações observadas nos textos “sem endereçamento”, se 

comparadas à dos “com endereçamento”, foi de 121 alterações. O fato de os textos 

“com  endereçamento”  apresentarem  121  alterações  a  menos,  pode  ser  uma 



evidência de que, ao assumir o papel de locutor de um enunciado com finalidade e 

interlocutores estabelecidos, haja maior cuidado com a escrita,  tendo em vista a 

situação de produção textual em que o produtor do texto se inscreve. Considerando 

que, segundo Bakhtin (2003), as ações de linguagem se dão nas relações sociais  

entre interlocutores concretos, situados num dado tempo e espaço, conhecendo-se 

o  contexto  real  de  interlocução,  o  produtor  do  texto  dispõe  de  elementos  para 

monitorar a escrita. 

Percebeu-se  que  os  três  problemas  que  apresentaram  maior  recorrência 

foram os mesmos, tanto nos textos com, quanto nos sem endereçamento. Porém, o 

problema da presença de apoio na oralidade não foi uma das cinco categorias mais 

pontuadas na análise dos textos “com endereçamento”. Nossa hipótese é de que 

isso  seja  decorrente  do reconhecimento,  pelo  autor  do  texto,  da  diferença entre 

língua oral e escrita e, consequentemente, o seu maior monitoramento na produção 

textual.     

Observando-se os resultados dessa pesquisa, um dos pontos que chama a 

atenção é que o problema de legibilidade das letras é uma dificuldade que ainda 

afeta esses estudantes, alunos dos 3° e 4º ciclos do Ensino Fundamental, séries na 

qual esse problema já deveria ter sido superado.   

CONCLUSÃO

Concluiu-se que, apesar da similaridade dos resultados na análise dos textos 

com e sem endereçamento, há uma tendência de melhoramento da escrita quando 

os  textos  são  produzidos  com  encaminhamento,  estabelecendo-se  finalidade  e 

interlocutores  concretos.  Constatou-se,  também,  que  os  alunos  tomaram  mais 

cuidado  quanto  ao  uso  de  expressões  próprias  da  linguagem oral,  no  discurso 

escrito,  e  quanto à influência da oralidade na escrita,  sendo que a diferença da 

categoria  referente  ao  apoio  na  oralidade,  entre  os  textos  com  e  sem 

endereçamento, foi de 27 alterações (46 alterações em textos sem endereçamento e 

19 alterações em textos com endereçamento).

Portanto,  os  resultados  deste  estudo  mostram  que  a  produção  textual 

orientada por um endereçamento definido possibilita a formação de escritores mais 

atentos  quanto  à  escrita,  capazes  de  produzir  textos  coerentes,  coesos  e  que 

atendam a situação de interlocução estabelecida.
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ÁREA TEMÁTICA: EDUCAÇÃO

COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO: A Matemática é apontada geralmente como uma das disciplinas em que 

os  alunos  da  educação  básica  apresentam  maiores  dificuldades  quanto  ao  seu 

aprendizado sendo a principal responsável, na maioria das vezes, pela repetência e 

evasão escolar. Partindo disso, o projeto que relatamos (Estação Ciência: Módulo de 
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Matemática)  têm  o  propósito  de  desenvolver  atividades  onde  são  criadas 

metodologias alternativas que tem como objetivo principal contribuir com o processo 

de ensino e aprendizagem da Matemática, especialmente nas séries iniciais. 

Palavras-chaves: Ensino; Lúdico; Metodologias Alternativas.

INTRODUÇÃO

A  Estação  Ciência  é  um  centro  de  Ciências  interativo  voltado  a  transmitir  os 

conceitos  de  Biologia,  Física,  Astronomia,  Matemática,  Educação  Ambiental, 

Informática e Saúde de forma lúdica,  com dinâmicas inovadoras e  o estímulo  a 

experimentos.  Sendo assim,  o Projeto Estação Ciência – Módulo de Matemática 

realiza – se através de uma parceria entre a UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu, 

o  Curso  de  Licenciatura  em Matemática  através  dos  discentes  e  docentes  e  o 

Programa  PTI C&T / FPTI-BR que custeia bolsas para os acadêmicos. Os alunos 

bolsistas criam e recriam as atividades de forma que estas sejam lúdicas sem perder 

o foco científico no caso matemático.

OBJETIVOS

As  atividades  criadas  e/ou  recriadas  têm o  intuito  de  desmistificar  o  ensino  da 

Matemática, são trabalhadas de forma lúdica, através de metodologias alternativas 

onde almejamos que a disciplina seja percebida como uma construção social e que 

se trace conexões com a realidade.

MÉTODOS

No Módulo de Matemática buscamos a interação entre a comunidade acadêmica, a 

comunidade externa e o universo científico, através de experimentos e exposições, 

com o objetivo de instigar o senso investigativo e criativo de todos os participantes. 

As atividades na maioria das vezes são mediadas por jogos com características 

didáticas, e que exploram o contexto dos alunos, no entanto, em geral, não estando 

exatamente  associado  ao  conteúdo  escolar  dos  alunos  naquele  momento, 



despertando assim um interesse amplo e deixando de lado uma idéia de que o que 

se está fazendo é uma aula. Os grupos, entidades e escolas interessadas agendam 

visitas à Estação Ciência que além deste espaço, conta também com o de Física, o 

de Informática, o de Biologia e Saúde. Os alunos permanecem em cada módulo 

cerca  de vinte  minutos,  o  que  acaba  sendo pouco  para  o  desenvolvimento  das 

atividades.  Por  este  motivo  buscamos  despertar  o  interesse,  deixando  que  os 

conteúdos em si,  sejam abordados e trabalhados pelos professores regentes de 

cada turma. Cada módulo tem uma dinâmica própria e, no Módulo de Matemática, 

desenvolvemos uma atividade diferente seguindo as necessidades de cada novo 

roteiro,  que  é  alterado  trimestralmente  baseado  em  temas,  fazendo  assim  que 

existam relações entre os módulos de forma interdisciplinar. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Uma mudança imediata pode ser observada nas crianças, que entram no módulo 

muitas vezes sem “gostar” de Matemática e saem querendo voltar para outra visita. 

Por parte dos professores que acompanham a visita é visto que estes procuram os 

monitores com o objetivo de obter mais alternativas de atividades. As experiências e 

atividades  são  descritas  e  catalogadas  formando  assim  um  acervo  que  tem 

pretensão de ser utilizado na realização de oficinas para os docentes interessados, 

com o objetivo de que estes possam criar e recriar atividades baseados em nossa 

experiência. 

CONCLUSÃO

Esta  parceria  entre  a  universidade  e  o  PTI  que  procura  tornar  a  Matemática 

acessível a todos contribui para despertar o interesse dos alunos, acabando assim 

com o mito de que a Matemática é um “Monstro”, substantivo utilizado por LINS 

(2004) para designar a diferença entre a Matemática Acadêmica e a Matemática das 

ruas. 
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RESUMO: A escola, diante do papel que possui de trabalhar com a língua padrão, 
tem o grande desafio de, ao cumprir com esse objetivo, levar o aluno a reconhecer  
as variantes linguísticas, analisar as origens e os aspectos da fala do seu grupo.  
 Esta pesquisa tem o objetivo de analisar os principais procedimentos pedagógicos 
utilizados  no  material  didático  da  Sala  de  Apoio  à  Aprendizagem,  de  Língua 
Portuguesa, considerando-se o trabalho com a variação linguística, para propor uma 
unidade didática que contemple as questões da fala dos alunos em sala de aula; e 
com  isso  contribuir,  por  um  lado,  para  combater  o  preconceito  linguístico  com 
relação às variedades populares; e por outro, melhorar os níveis de aprendizagem e 
reflexão sobre a língua. Pretende-se responder, aqui, as seguintes questões: (i) que 
procedimentos pedagógicos são utilizados pelo material didático presente na Sala 
de Apoio à Aprendizagem para trabalhar as questões relativas à variação linguística, 
como  variedades  de  prestígio,  variedades  populares,  dialetos,  norma,  gírias, 
estigma, preconceito,  bem como as variantes dos alunos?;  (ii)  de que forma o/a  
professor(a)  intervém quando os  alunos utilizam variedades estigmatizadas?;  (iii) 
como  o  trabalho  com  os  fenômenos  presentes  na  fala  pode  contribuir  para  a 
aprendizagem, compreensão e reflexão sobre a língua. Para tanto, toma-se por base 
estudos da Sociolinguística variacionista, sobretudo, as pesquisas desenvolvidas por 
Bagno (1999; 2007), Bortoni-Ricardo (2001; 2005), Scherre (2005), entre outros.

Palavras-chave: língua portuguesa; variação linguística; ensino.

INTRODUÇÃO

O Programa Salas de Apoio à Aprendizagem foi criado em 2004 pela SEED, 

seu objetivo é atender às defasagens de aprendizagem apresentadas pelas crianças 
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que frequentam o ensino regular da 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental. A Sala 

de  Apoio  à  Aprendizagem  atende  os  alunos,  no  contraturno,  nas  disciplinas  de 

Língua Portuguesa e Matemática, com o objetivo de trabalhar as dificuldades no que 

diz respeito à aquisição dos conteúdos de oralidade, leitura, escrita, e também às 

questões relacionadas às quatro operações básicas. 

A implementação  das  Salas  de  Apoio  à  Aprendizagem  foi  instituída  pela 

Resolução n° 371/08 da SEED/PR, a qual em seu art. 1º resolve: “Criar as Salas de 

Apoio  à  Aprendizagem,  a  fim  de  atender  os  alunos  da  5ª  série  do  Ensino 

Fundamental,  nos  estabelecimentos  que  ofertam esse  nível  de  Ensino  no  turno 

contrário ao qual estão matriculados”.

E a Instrução nº 022/08, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(2008)  que  propõe:  “Critérios  para  a  abertura  da  demanda  de  horas-aula,  do 

suprimento e das atribuições dos profissionais das Salas de Apoio à Aprendizagem – 

5ª série do Ensino Fundamental, da Rede Pública Estadual”.

Ambos os documentos foram redigidos por  técnicos da SEED, a proposta 

objetiva a reversão do fracasso escolar nas 5ª séries do Ensino Fundamental, bem 

como atende aos dispositivos legais que incidem sobre o direito a uma educação 

que subsidie os alunos no desenvolvimento de sua cidadania.

Segundo  Bortoni-Ricardo  (2005,  p.  15),  a  escola  não  pode  negar  o 

conhecimento da língua na modalidade padrão sob “pena de se fecharem as portas, 

já estreitas, de ascensão social. O caminho para democracia tem como ponto de 

partida a distribuição justa dos bens culturais e entre os quais a língua é o mais  

importante”. 

Na  escola,  a  língua  padrão  deve  ser  trabalhada  como  mais  uma  das 

variedades da língua portuguesa, observando-se, principalmente, as especificidades 

de algumas regras e regularidades. Conforme Cardoso (1995), há a variante que o 

aluno adquiriu ao longo de sua vida em sociedade e a de prestígio com a qual deve 

familiarizar-se  para  obter  a  sua  inserção  no  mundo  do  trabalho  e  nas  diversas 

atividades sócio-político-culturais.

Conforme destaca Bagno (2007, p. 45), “o falante opera o monitoramento não 

só  na  língua  falada,  mas  também na  língua  escrita”.  Trata-se,  portanto,  de  um 

comportamento  que  é  adquirido  no  convívio  social.  É  da  competência  dos 

professores reconhecer  essa pluralidade linguística e cultural  dos alunos,  porque 

nunca  haverá  uma  sala  de  aula  ou  qualquer  grupo  social  uma  homogeneidade 



linguística.

Pessoas, grupos e comunidades possuem modos próprios de usar a língua, 

os quais são impostos nos meios sociais em que se inserem e traduzem maneiras 

de  viver,  funcionando  como  uma  identidade  social  dessas  sociedades.  Scherre 

declara que as línguas são “mecanismos de identidade” e completa ao alegar que 

“um povo se  individualiza,  se  afirma e  é identificado em função de sua língua”. 

(SCHERRE, 2005, p. 10).

De acordo com Bortoni-Ricardo (2005, p. 22), “quando usamos a linguagem 

para nos comunicar, estamos construindo e reforçando os papéis sociais próprios de 

cada  domínio.”  Ratificando  a  assertiva  de  que  as  línguas  são  muito  mais  que 

instrumentos  de comunicação,  Scherre  (2005,  p.10)  afirma que elas  ”podem ser 

também perversos instrumentos de poder e de dominação, especialmente quando 

se naturalizam relações espúrias entre determinadas construções lingüísticas e as 

pessoas que as falam.” Configurando, com isso, o preconceito linguístico.

Bagno (2007, p. 19) afirma que “o preconceito linguístico está ligado, em boa 

medida, à confusão que foi criada, no curso da história, entre língua e gramática 

normativa.” convidando os estudiosos da língua, sejam linguístas ou professores, a 

trabalhar no sentido de desfazer essa confusão.

A língua portuguesa apresenta uma variedade de formas que se diferenciam 

de  algum modo,  sobretudo,  na  pronúncia,  no  vocabulário  e  na  gramática.  Essa 

constatação deve servir de impulso e autorização para nós, professores, oportunizar 

interações  na  escola  condizentes  com  o  que  está  presente  nos  documentos 

norteadores da educação nacional e estadual, como um dos objetivos de ensino-

aprendizagem  de  língua  portuguesa  para  o  Ensino  Fundamental:  “Conhecer  e 

respeitar  as  diferentes  variedades  do  português,  combatendo  todo  tipo  de 

preconceito linguístico” (BRASIL, 1998, p. 20).  

A PROPOSTA

O objetivo do trabalho é investigar os processos metodológicos desenvolvidos 

pelo material didático utilizado na Sala de Apoio a Aprendizagem de Língua Portu-

guesa, relacionados ao trabalho com a oralidade e escrita, e com base nas concep-

ções teóricas dos diversos autores pesquisados, sugerir uma Unidade Didática para 

auxiliar os professores no trabalho com a variação linguística.



Para atingir os objetivos propostos, foram trabalhados 350 minutos de aulas 

que correspondem a sete aulas, trabalhadas uma vez por semana. Para dar conta 

da proposta, apresenta-se uma produção didático-pedagógica com procedimentos 

para  trabalhar  as  questões  relativas  à  variação  linguística,  como  variedades  de 

prestígio, variedades populares, dialetos, norma, gírias, estigma, preconceito, bem 

como as variantes dos alunos; e algumas sugestões de intervenção que o professor 

pode fazer quando os alunos utilizam variedades estigmatizadas.

Os conteúdos trabalhados foram: diferentes tipos de correspondência, textos 

literários  (do  momento  atual  com  textos  de  épocas  passadas),  histórias  em 

quadrinhos, tiras, gírias, vídeos retirados do youtube, charges e entrevistas.

 A partir da seleção do material, trabalhou-se mais especificamente a variação 

geográfica  ou  regional  que  pode  ser  facilmente  percebida  pela  diversidade  de 

formas na pronúncia, no vocabulário e na construção das frases entre habitantes 

das distintas regiões brasileiras. 

DISCUTINDO A VARIAÇÃO

As  distinções  linguísticas  entre  as  regiões  são  graduais,  e  por  isso  nem 

sempre coincidem. Trata-se de formas variadas no falar praticado entre pessoas de 

diferentes  regiões  em  que  se  fala  a  mesma  língua,  por  isso  têm-se  os  falares 

gaúcho, nordestino, carioca e o chamado dialeto caipira. Assim, como a cultura de 

cada região é singular, o mesmo acontece com a língua. Notam-se facilmente as 

diferenças  quando  se  observa  a  pronúncia  de  cada  região.  Os  cariocas,  por 

exemplo, têm um jeito muito particular de realizar a sibilante /s/ e a vibrante velar /r/, 

que se distingue de paulistas e gaúchos.  O léxico também varia de região para 

região, como, por exemplo, pipa – papagaio – pandorga - maranhão; pão francês - 

pão de trigo - cacetinho; aipim – mandioca - macaxeira. Como algo que enfatiza os 

vocabulários diversos e específicos de cada região brasileira. 

A comprovação de que a fala difere de um lugar para outro fica mais notável  

quando se observa o português falado hoje no Brasil e em Portugal. A divisão da 

sociedade  em  grupos  diversos,  considerando  sexo,  idade,  escolaridade,  classe 

social,  profissão  etc.,  determina  diferenças  entre  eles  no  plano  da  expressão 

(pronúncia, escolha lexical, gramatical, produção de gêneros textuais específicos). 

Conforme preconizam as DCE de Língua Portuguesa, “devemos lembrar que 



a criança, quando chega à escola, já domina a oralidade, pois cresce ouvindo e 

falando a língua, seja por meio de cantigas, [...] grupo social, [...] TV e outras mídias”  

(PARANÁ,  2008,  p.  15).  Para  tanto,  ainda de acordo com as DCE “o  professor 

precisa  ter  clareza  de  que  tanto  a  norma  padrão  quanto  as  outras  variedades, 

embora apresentem diferenças entre si, são igualmente lógicas e bem estruturadas” 

(PARANÁ, 2008, p. 15). Cabe, portanto, ao professor perceber as lacunas que se 

apresentam  no  processo  de aprendizagem  do  aluno  para  que  possa  elaborar 

propostas  de  intervenção.  Trata-se  de  reconhecer  as  variedades  linguísticas  do 

português, valorizar o conhecimento que o aluno traz consigo, para mostrar que a 

língua  padrão  é  uma  variedade  que  o  aluno  precisa  conhecer  para  utilizar  nas 

diferentes situações de comunicação.

O texto que discute a “Dimensão histórica do ensino da língua portuguesa” 

(DCE, 2008) destaca uma questão que tem rondado a sala de aula e as aulas de 

língua portuguesa, trata-se do conflito entre a língua utilizada no dia a dia para se 

comunicar e a língua da escola. 

Segundo as DCE, “não basta dar a palavra ao outro, é necessário aceitá-la e 

devolvê-la ao outro” (PARANÁ, 2008, p.38). É necessário delimitar duas questões 

com relação à citação: (a) que palavra está sendo dada? (b) quem é esse outro? 

São questões que podem nos auxiliar  a  prever,  em nossos planos de aula,  nas 

atividades e nas avaliações, a distinção entre língua escrita e língua falada, a lógica 

e a funcionalidade das variantes do português, nos níveis fonético-fonológico, lexical 

e gramatical. 

Refletindo  sobre  o  que  falam  os  documentos,  nas  aulas  de  Língua 

Portuguesa, deve-se possibilitar um conhecimento cada vez maior e melhor acerca 

das  variedades  linguísticas,  para  que  a  sala  de  aula  deixe  de  ser  um “espaço 

exclusivo das variedades de maior prestígio social e se transforme num laboratório 

vivo de pesquisa do idioma em sua multiplicidade de formas e usos” (BAGNO, 2007, 

p. 32). 

CONCLUSÃO

Para finalizar  as  reflexões aqui  expostas,  destaca-se que não se  trata  de 

substituir  uma  variedade  por  outra.  A  proposta  consiste  em  não  considerar  a 

variedade culta como única, mas sim, apresentar as demais variedades da língua 



portuguesa  e  como  elas  se  realizam,  nos  diferentes  contextos  sociais,  com  a 

finalidade de reconhecer as outras modalidades expressivas e, assim, diminuir as 

atitudes discriminatórias. 

Enfim,  entre  os  estudiosos,  prevalece  o  pressuposto  de  que  se  deve 

considerar  a  questão  da  variação  linguística  no  planejamento  das  aulas,  na 

elaboração/organização  do  material  didático  e  nos  critérios  de  avaliação  das 

produções textuais dos estudantes. 

 

REFERÊNCIAS

BAGNO,  M.  Nada  na  língua  é  por  caso:  por  uma  pedagogia  da  variação 
linguística. São Paulo, Parábola, 2007.

BAGNO, M.  Preconceito Linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1999.

BORTONI-RICARDO, S. M. Nós cheguemu na escola, e agora? sociolinguística & 
educação. São Paulo: Parábola, 2005.

BRASIL,  Secretaria  de  Educação  Fundamental.  Parâmetros  Curriculares 
Nacionais: Terceiro  e  Quarto  Ciclos  do  Ensino  Fundamental:  Língua 
Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CARDOSO,  S.  A.  M.  Variação  e  Ensino  numa  sociedade  multidialetal.  In:  I 
Seminário Nacional de Linguística e Língua Portuguesa Discurso, sociedade e 
ensino. Universidade Federal de Goiás. Goiânia. Anais. UFG, 1995.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação.  Diretrizes curriculares de língua 
portuguesa para a educação básica. Curitiba: SEED, 2008.

SALAS  DE  APOIO  A  APRENDIZAGEM.  <http://www.diaadia.pr.gov.br/deb/ 
modules/conteudo/ conteudo.php?conteudo=62>. Acessado em 06 de setembro de 
2010.

SCHERRE, M. M. P. Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, mídia e 
preconceito. São Paulo: Parábola, 2005.

Legislação Estadual

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Instrução n° 022/08. Critérios para a 
abertura  da  demanda  de  horas-aula,  do  suprimento  e  das  atribuições  dos 
profissionais das Salas de Apoio à Aprendizagem – 5ª série do Ensino Fundamental,  
da Rede Pública Estadual. Paraná, 2008.

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação.  Resolução nº 371/0. Criar as Salas 
de  Apoio  à  Aprendizagem,  a  fim  de  atender  os  alunos  da  5ª  série  do  Ensino 
Fundamental,  nos  estabelecimentos  que ofertam esse nível  de  Ensino,  no  turno 
contrário ao qual estão matriculados. Paraná, 2008.



ENSINO E APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS DA NATUREZA - ASTRONOMIA E 

AGRICULTURA

Willyan Ronaldo Becker; Juliana Alves da Silva Ubinski; Dulce Maria Strieder; Cleria 

Maria Wendling 

Área Temática: Educação

Comunicação Oral

Resumo: A  Astronomia  tem  a  capacidade  de  atrair  a  atenção  e  despertar  a 
curiosidade das pessoas de modo geral,  mesmo daquelas  que não dispõem de 
conhecimentos  científicos,  visto  que  a  mesma  sempre  norteou  as  atividades 
humanas, em especial a agricultura. Quando o ensino da Astronomia é realizado por 
meio de metodologias diferenciadas, levando-se em consideração o interesse dos 
alunos e envolvendo-os em projetos estimulantes, os resultados podem ser muito 
satisfatórios.  Essa  abordagem pode  ser  adotada  não  só  em sala  de  aula,  mas 
também em atividades complementares,  sob orientação apropriada.  No presente 
trabalho apresentamos atividades realizadas em um projeto de extensão, que reuniu 
um grupo de estudos com base nesse referencial, que considera as idéias prévias 
dos  estudantes,  busca  respeitar  seus  interesses  e  opiniões,  e  estimula  sua 
capacidade de observar, formular hipóteses e debater. O projeto atuou também na 
educação superior, especificamente, na formação de professores dos primeiros anos 
do Ensino Fundamental que irão se deparar com o assunto em sala de aula. 

Palavras Chave: Ensino de Astronomia; Grupo de Estudos; Ensino-Aprendizagem.

1. Introdução

O  homem  sempre  foi  atraído  pelo  céu.  Já  nos  primeiros  registros  da 

civilização  é  possível  constatar  a  existência  de  conhecimentos  astronômicos 

norteando  as  atividades  das  pessoas.  Entender  o  comportamento  dos  corpos 

celestes e sua influência sobre a vida era questão de sobrevivência.  Contudo, a 

sede pela descoberta ou a fascinação que sente por saber quão pequeno é perante 

a vastidão do Universo, levou estudiosos a olharem para céu com maior freqüência,  



a fim de decifrá-lo. O vasto conhecimento produzido pode ser utilizado como uma 

importante  ferramenta para motivar  os alunos no estudo de diversas disciplinas, 

dentre elas: Ciências, Física e Biologia (GONZALEZ et al., 2004).

Quando  o  ensino  da  Astronomia  é  realizado  por  meio  de  metodologias 

diferenciadas, levando-se em consideração o interesse dos alunos e envolvendo-os em 

projetos estimulantes, nos quais sejam produzidos trabalhos (desenhos e textos, por 

exemplo), os resultados podem ser muito satisfatórios (GONZALEZ et al., 2004).

Essa abordagem pode ser adotada não só em sala de aula, mas também 

em atividades complementares, tais como as realizadas em um grupo de estudos de 

Astronomia formado por alunos, sob orientação apropriada de um professor. 

Numa ótica construtivista,  a motivação para a aprendizagem é essencial, 

uma  vez  que  a  assimilação  de  conceitos  depende  da  participação  ativa  dos 

estudantes para integrar novas idéias à estrutura cognitiva. Outro fator determinante 

do sucesso da aprendizagem é o conhecimento prévio dos aprendizes, que deve ser 

levado em consideração na elaboração de estratégias de ensino (AUSUBEL, 2003).

Uma vez que a aprendizagem envolve a construção de novos significados a 

partir das idéias de que os alunos já dispõem, é necessário que o professor respeite 

as opiniões de senso comum, diferenciando-as, no entanto, do conhecimento científico, 

com  o  cuidado  de  evidenciar  que  a  Ciência  também  passa  por  transformações 

(BRASIL, 1998). 

Na década de 60, a Astronomia já teve seu status de disciplina, atualmente 

faz  parte  dos  assuntos  abordados  pela  disciplina  de  Ciências  no  Ensino 

Fundamental  e  da disciplina de Física no Ensino Médio.  A reforma do Currículo 

Básico  da  Escola  Pública  da  maioria  dos  Estados  brasileiros  tem  introduzido 

Astronomia  desde  a  pré-escola  até  a  oitava  série  do  Ensino  Fundamental.  No 

entanto, devido à falta de material de apoio e formação adequada dos professores 

fazem-se  necessárias  atividades  complementares  para  melhorar  a  qualidade  do 

ensino de astronomia. 

2. Objetivo

O  foco  central  é  o  de  contribuir  para  a  melhoria  da  aprendizagem  na 

Educação  Básica  e  a  formação  de  professores  integrando  alunos  do  Ensino 

Fundamental  e  Médio,  alunos  da  universidade,  professores  da  escola  e  da 



universidade, em momentos de reflexão acerca do tema “Astronomia” e seu caráter 

interdisciplinar. 

3. Encaminhamento Metodológico

Inicialmente  foi  desenvolvida  uma  revisão  bibliográfica  sobre  o  tema 

Astronomia  e  realizado  o  planejamento  de  atividades  específicas  a  serem 

desenvolvidas junto a alunos do Ensino Fundamental e Médio e do Ensino Superior. 

Tais ações de estudo e planejamento foram realizadas na UNIOESTE-Campus de 

Cascavel e na Escola Estadual Horácio Ribeiro dos Reis. A escola foi selecionada 

pela  proximidade  de  localização  e  pelo  grau  de  interesse  demonstrado  por 

professores e alunos sobre o tema Astronomia. O projeto contribuiu para  viabilizar a 

continuidade e intensificação de atividades que já vinham sendo realizadas na área 

desde 2008, em encontros semanais para pesquisas, oficinas e debates. 

As  atividades  que  foram  e  estão  sendo  desenvolvidas  neste  projeto 

contemplam  a  estruturação  de  encontros/oficinas  sobre  o  tema  considerando  a 

adequação  ao  público  do  Ensino  Fundamental,  do  Ensino  Médio  e  do  Ensino 

Superior ao qual estão direcionados; a realização de atividades teóricas e práticas 

com alunos participantes do projeto  de  Astronomia  do Colégio  Estadual  Horácio 

Ribeiros  dos  Reis,  enfocando  assuntos  básicos  como  Sistema  Sol-Terra-Lua, 

Planetas do Sistema Solar, Estrelas e Constelações, dentre outros; a realização de 

oficina de Astronomia com estudantes de Pedagogia sobre temas selecionados do 

Currículo Básico de Ciências das séries iniciais. 

Durante a execução da oficina para estudantes do curso de Pedagogia da 

Unioeste,  foi  realizada  uma  investigação  sobre  a  importância  do  ensino  de 

Astronomia,  sobre  o  melhor  momento  para  o  assunto  ser  trabalhado,  sobre  a 

formação inicial dos professores das séries iniciais e sobre as dificuldades no ensino 

de Astronomia. Participaram da pesquisa cinco estudantes de pedagogia, sendo que 

um cursava o 1º ano, um do 2º ano, um do 3º ano e dois do 4º ano (formandos), 

participou também da pesquisa um recém graduado.  Quatro dos pesquisados já 

lecionavam há pelo menos um ano. Alguns dos dados resultantes desta investigação 

serão apresentados e discutidos na sequência deste texto.

As atividades do projeto foram beneficiadas pela cedência de uma bolsa de 

extensão do programa Ações Afirmativas o que viabilizou a atuação mais intensa do 

autor principal deste texto, aluno do 1º ano do Curso de Engenharia Agrícola, em 



parceria com a professora atuante e coordenadora do projeto na escola Horácio 

Ribeiro dos Reis e a professora coordenadora do projeto na UNIOESTE.

4. Discussão e Resultados

4.1  A revisão bibliográfica sobre o tema, além de contribuir para as demais 

etapas do projeto, resultou em um artigo que está em revisão para envio a periódico 

a ser definido. 

4.2 Grupo de Estudos com Alunos da Educação Básica:  as discussões no 

grupo de estudos contribuíram para a melhoria do nível  de argumentação e dos 

questionamentos dos alunos. Como todo o conhecimento adquirido pelos estudantes 

foi continuamente valorizado, com a professora e o bolsista atuando apenas em sua 

condução a novas descobertas, os conteúdos trabalhados foram assimilados com 

maior facilidade. Tal fato tem sido evidenciado nos debates em sala de aula, quando 

em não raras vezes os alunos fazem referência a idéias desenvolvidas no grupo de 

estudos. Os alunos participantes do projeto também realizaram atividades fora da 

escola, como visita ao Pólo Astronômico Cassimiro Montenegro Filho, na cidade de 

Foz  do  Iguaçu;  participação  do  Fera  com  Ciência,  promovido  pela  SEED, 

participação de uma palestra com o Astronauta Marcos Pontes em Cascavel. Tais 

atividades,  motivaram  ainda  mais  os  alunos  à  realizarem  suas  pesquisas  e 

produções de texto. 

4.3 Oficina e pesquisa com alunos do Curso de Pedagogia: Vemos que o 

ensino  de  Astronomia  deve  ser  iniciado  já  na  educação  infantil.  Este  resultado 

mostra concordância com as Diretrizes Curriculares, que contemplam conteúdos de 

Astronomia  já  nas  séries  iniciais  do  Ensino  Fundamental.  Segundo  relatos  de 

estudantes durante as ações do projeto, é preciso valorizar o ensino de Astronomia 

e outras áreas do conhecimento, pois ele acredita que há uma maior preocupação 

com as disciplinas de Português e Matemática nas séries iniciais, e é preciso pensar 

na formação completa do individuo.

Em relação às dificuldades em ensinar Astronomia, um dos integrantes da 

oficina mencionou a desmotivação dos alunos por falta de estímulos como um fator 

relevante. Neste caso, o estudante menciona que diversos fatores culturais podem 

ser  responsáveis por  este problema.  Esta  afirmação contrasta a opinião de dois 

outros estudantes,  que mencionam não haver dificuldade em ensinar Astronomia 



para as crianças, sendo que um ainda relata a facilidade de lecionar ciências para 

alunos das séries iniciais devido à receptividade das crianças neste faixa-etária.

Os fatores que foram mencionados durante a realização da oficina, de forma 

unânime, foi  a falta de professores capacitados e falta de materiais didáticos de 

apoio.  A carência de materiais didáticos voltados ao ensino de Astronomia é uma 

realidade na maioria das escolas brasileiras. 

Em relação  à  capacitação  dos  professores  para  o  ensino  de  Astronomia, 

como os próprios acadêmicos mencionaram, a carga horária é muito pequena pela 

importância desse conteúdo. No curso de pedagogia da UNIOESTE, a Astronomia é 

abordada apenas na disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências, no último ano 

do curso. Na opinião de estudantes, esta disciplina deveria ter carga horária maior e 

ocorrer já nos primeiros anos do curso. Os estudantes estão cientes da necessidade 

de  aprofundamento  do  tema,  através  de  cursos  e  pesquisas  para  que  possam 

lecionar o tema com segurança.

5. Conclusões

No geral,  os  futuros  pedagogos  têm consciência  de  suas deficiências  em 

relação  aos  conteúdos  de  Astronomia,  e  sentem-se  angustiados  e  inseguros, 

justamente por não dominarem o assunto e terem que ensiná-lo. Os professores, 

que conhecem suas deficiências em alguns conteúdos, têm buscado cada vez mais 

cursos de aperfeiçoamento para melhorar suas aulas e aumentar a motivação de 

seus alunos. 

Educadores  oriundos  dos  cursos  de  pedagogia  são  os  responsáveis  pelo 

ensino de Astronomia para os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. No 

entanto,  a  formação  inicial  desses  professores  é  extremamente  deficiente  nesta 

área.  Seria  importante  uma  maior  dedicação  nos  cursos  de  licenciaturas,  em 

especial dos cursos de Pedagogia e Ciências Biológicas relacionado aos fenômenos 

astronômicos, que fazem parte das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental, 

somente assim poderíamos melhorar de forma efetiva o ensino de Astronomia.

A  Astronomia  é  uma  excelente  ferramenta  motivadora  para  o  ensino,  em 

especial  nas  áreas  relacionadas  às  Ciências  Naturais.  As  discussões  sobre 

fenômenos astronômicos são de grande relevância, visto que os estudantes trazem 

consigo  uma  grande  carga  de  noções  prévias  sobre  o  assunto.  Ao  se  buscar 

relacionar o conhecimento científico com as concepções que os alunos já possuem, 



facilita-se a assimilação dos conteúdos, favorecendo-se o sucesso do processo de 

ensino e aprendizagem.

Quando  os  estudantes  têm  espaço,  como  o  projeto  tem  buscado 

proporcionar, para expor suas idéias, realizar pesquisas, desenvolver experiências e 

fazer descobertas, sentem-se mais motivados para estar em sala de aula, pois o 

ambiente escolar passa a ter mais sentido para eles.
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Resumo: Este  trabalho  é  um  relato  de  atividades  desenvolvidas  no  projeto  de 

extensão “Estudando o Banco de Questões e despertando o prazer em raciocinar” 

ofertado à rede Estadual de Ensino Fundamental e Médio do município Cascavel. 

Para prepararmos as atividades utilizamos o material disponibilizado pela Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, intitulado Banco de Questões. Este 

projeto  tem  como  alguns  de  seus  objetivos,  estimular  e  promover  o  estudo  da 

Matemática  entre  alunos das  escolas  públicas  e  contribuir  para  a  formação dos 

nossos  acadêmicos  de  licenciatura,  colocando-os  em  contato  com  as  escolas 

públicas, desde os anos iniciais de suas formações.
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Introdução

Sabendo da existência do material  conhecido como  “Banco de Questões”, 

preparado pela comissão acadêmica das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP) e distribuído às escolas de todo o país, participantes da 

referida  competição.  Sabendo  ainda  que  o  intuito  deste  Material  é  divulgar  nas 

escolas  problemas  de  olimpíadas  (nacionais  e  internacionais)  de  matemática, 

promover discussões que enriqueçam a formação de alunos e professores e que 

tal material muitas vezes não é utilizado pelas escolas devido ao compromisso em 

cumprir  os  programas  curriculares  que  são  bastante  intensos,  a  dificuldade  de 

trabalhar em contra turno, entre outros fatores, pensamos o projeto  Estudando o 

Banco de Questões e despertando o prazer em raciocinar, no qual trabalhamos 

os  conteúdos  matemáticos  segundo  a  Tendência  Metodologia  Resolução  de 

Problemas. 

A  primeira  vez  em que  a  resolução  de  problemas  é  tratada  como  um tema  de 
interesse para professores e alunos, nos níveis superiores foi com o lançamento do 
livro  How to  solve  It  de Polya  cuja  primeira  edição  data  de  1945.  Antes  desse 
período,  entretanto,  houve algumas experiências e  alguns estudos enfatizando os 
produtos da resolução de problemas. As experiências mais remotas e significativas 
podem ser  creditadas  a  Dewey  entre  1896  a  1904.  Nestes  projetos  as  crianças 
estudavam  através  de  projetos  que  reproduziam  situações  socioeconômicas 
(estudo/resolução de problemas de interesse da comunidade). Dewey sugeria que 
essa  orientação  pedagógica,  centrada  em  projetos,  pudesse  contribuir  para  o 
desenvolvimento do espírito critico das crianças, capacitando-as a colaborar para o 
desenvolvimento de uma sociedade democrática. (FIORENTINI, 1994, p.188)

A resolução de problemas é  uma metodologia  pela  qual  o  estudante  tem 

oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, 



de  modo  a  resolver  a  questão  proposta  (Paraná,  2008,  apud  DANTE,  2003),  

possibilitando-o,  assim,  compreender  argumentos  matemáticos  inseridos  em 

diferentes contextos,  pensar sobre os problemas que irão resolver, elaborar uma 

estratégia, apresentar suas hipóteses e fazer o registro da solução encontrada ou 

dos recursos que utilizaram para chegarem ao resultado. Isso favorece a formação 

do pensamento matemático, livre do apego às regras. 

Objetivos

Os principais objetivos deste projeto são estimular e promover o estudo da 

Matemática entre alunos das escolas públicas, trabalhar a matemática de um modo 

interessante, desafiador,interativa, de maneira menos mecanicista, utilizar material 

de qualidade, disponível nas escolas e nem sempre aproveitado, contribuir para a 

integração  das  escolas  públicas  com  as  universidades  públicas.  Além  disso, 

acreditamos  contribuir  para  a  formação  dos  acadêmicos  colaboradores,   pois  o 

projeto coloca-os em contato com as escolas públicas, bem como com tendências 

didáticas como a resolução de problemas presentes nas diretrizes curriculares do 

Estado, desde os anos iniciais de suas formações.

Metodologia

Para a execução do projeto entramos em contato com o Núcleo Regional de 

Educação e com colégios de Cascavel para divulgar o projeto. Os alunos inscritos 

foram divididos em três grupos,  conforme a série na qual  estavam matriculados: 

grupo 1: 6º e 7º anos do Ensino Fundamental,  grupo 2: 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental e grupo 3: alunos do Ensino Médio e os encontros acontecem uma vez 

por semana na Unioeste. Nestes encontros,  trabalhar com problemas selecionados 

do Banco de Questões que propomos para os alunos resolver, individualmente ou 

em grupo, com o auxílio dos monitores. Os problemas são todos discutidos e os 

conceitos inerentes aos mesmos são retomados.

Discussões e Resultados



Os  alunos  apresentavam  grandes  dificuldades,  na  interpretação  dos 

problemas,  na  elaboração  de  estratégias  de  solução  e  na  interpretação  dos 

possíveis resultados, o que parece, a nosso ver, evidenciar a “necessidade/apego” 

por parte dos mesmos em trabalhar com fórmulas ou de forma a seguir o modelo 

proposto pelo professor.

Outro  fato  marcante  é  o  hábito  de  trabalhar  somente  com  exercícios  de 

fixação e consequentemente a tendência em aplicar nas soluções conteúdos que 

estão sendo abordados,  na  escola,  no  momento.  Para  esclarecer  melhor  o  que 

estamos falando citaremos um exemplo: em determinado encontro,  ao apresentar a 

resolução  de  um  problema,   um  dos  monitores  perguntou  a  turma  qual  era  o 

resultado da soma x + x. Um dos alunos respondeu que o resultado era , e ao ser 

questionado  sobre  o  porque  da  resposta  respondeu   que  estavam  estudado 

equações de segundo grau e produtos notáveis, e sempre aparecia um x2.

Como  dificuldades  apresentadas,  destacamos  a  pouca  participação, 

justificadas pelas escolas como a dificuldade de deslocamento dos alunos até a 

Unioeste. Neste sentido tentamos no ano passado ofertar o curso nas dependências 

de uma escola de Cascavel, mas como a escola colocou a atividade como atividade 

de reposição, a indisciplina de alunos não interessados dificultou o andamento dos 

trabalhos e o envolvimento dos demais alunos.

Conclusão

Resolver,  ou  tentar  resolver,  problemas  desafiadores,  é  uma  das  mais 

interessantes  e  eficientes  formas  de  aprender  Matemática.  (BANCO  DE 

QUESTÕES, 2006). No decorrer do projeto podemos comprovar essa afirmação. As 

crianças do Ensino Fundamental  que participaram do projeto em 2010 deixaram 

evidente o prazer que tinham em pensar matemática. Podemos concluir que estas 

crianças aprenderam a fazer matemática, mas é claro que o resultado virá a médio e 

longo prazo, mesmo porque o número de participantes foi bem inferior ao desejado.

Para os discentes envolvidos propiciou, para a maioria, um primeiro contato 

com alunos e com a Metodologia Resolução de Problemas aplicada em sala de aula 

o  que  contribui  para  o  desempenho  acadêmico  e  para  a  formação  do  futuro 

professor.
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Resumo: 

O  projeto  pretende  instrumentalizar  acadêmicos  e  professores  para  analisar  e 

interpretar textos literários a fim de alcançar uma compreensão mais aperfeiçoada da 

arte  literária  em  seus  distintos  gêneros,  não  apenas  pela  compreensão  de  seus 

elementos  constitutivos,  mas  também  por  meio  de  uma  abordagem  crítica  que, 

partindo destes elementos, leve o leitor ao entendimento do discurso em suas mais 

variadas  formas.  Espera-se  conseguir  formar  leitores  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.

Palavras-chave: Literatura, Cultura e 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 à 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. 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, 

espera-se  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 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.

Tendo em vista que um grande número de acadêmicos do curso de Letras – 

Língua espanhola, Italiana e Inglesa – tem integrado as atividades que se propõem 

neste  projeto,  já  realizadas  em  etapas  anteriores,  assim  como  a  participação  de 



professores do Colegiado de Letras e da comunidade externa em tais atividades, crê-se 

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.

Objetivos: 

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. Dentre os objetivos propostos destacam-se:

- 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 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 hs);

2- Fundamentos da literatura Comparada: (curso de 45 hs);

3-O romance histórico contemporâneo: teoria e análise (curso em dois módulos de 45 

hs cada um);

4-A configuração da personagem literária: o espelho e as máscaras (ciclo de oficinas: 

20 hs);

5- A lírica: vias de aproximação ao texto e suas significações (ciclo de oficinas: 20 hs);

A execução destas ações extensionistas obedecerá 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. 



Discussão e Resultados:

O  projeto  contribui  para  a  formação  de  leitores  críticos  e  profissionais 

capacitados para proceder a abordagens ao texto literário de posse de uma bagagem 

teórica  consistente  e  pertinente,  promovendo  a  integração  entre  Ensino/Pesquisa  e 

Extensão, que são os principais eixos de atuação da universidade pública. Deste modo, 

espera-se 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:

Busca-se aperfeiçoar  a  capacidade de análise do texto  literário,  por  meio do 

emprego de teorias que alicercem tal prática. Faz-se, assim, necessário – para que os 

resultados do desempenho dos acadêmicos ao longo do curso de Letras, da atuação 

profissional e da plena vivência da cidadania dos membros da comunidade se efetue 

com êxito – oportunizar um espaço dentro da universidade no qual tais atividades de 

leitura crítica possam ser discutidas e aplicadas continuamente sob a orientação de um 

profissional capacitado. Tais ações resultarão na ampliação das visões de mundo e de 

arte  literária.  Essas  ações  contribuirão  também  para  alicerçar  os  interesses  dos 

participantes  em,  futuramente,  especializarem-se  nesta  área  de  estudos,  além  de 

promover, de imediato, um desempenho lingüístico mais apurado entre os acadêmicos 

do curso de letras, 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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Área temática: Educação 

Modalidade de Apresentação: Pôster 
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RESUMO:

A  formação  em  nível  de  graduação  em  cursos  de  formação  de  professores  tem 
contribuído para o entendimento da profissão e as experiências práticas a qualificam, 
articulando-a com a produção teórica. Deste modo, o relato de experiência, objeto deste 
artigo,  é  o  resultado  da  participação  como  acadêmico-professor  do  curso  de  Pré-
Vestibular da UNIOESTE, durante o segundo semestre de 2010. O fato de vivenciar a 
rotina  da  docência  –  planejamento,  leituras,  organização  da  aula  –  contribui  para 
reforçar a opção pelo curso de licenciatura em História. Compartilhar experiências com 
outros em formação contribuiu para o processo formativo, pois através de momentos 
avaliativos em que se analisaram os fatos ocorridos na aula e como se poderia melhorá-
los  foram  fundamentais  para  o  amadurecimento  acadêmico.  Durante  a  experiência 
ocorreram momentos  de  conflito,  pois  o  curso  de  História  segue uma linha  teórica 
contrária  a  aplicada  no  curso  de  pré-vestibular.  Em outras  palavras,  a  formação  na 
graduação prepara o futuro professor para ser um problematizar, um crítico e as aulas 
ministradas  eram  tradicionais,  enfatizando  a  reprodução  e  a  memorização.  É  uma 
História  que  não  atende  os  princípios  das  diretrizes  contemporâneas  e  requer  um 
repensar. Enfim, considera-se a experiência significativa para a formação acadêmica, 
uma vez que ocorreu antes dos estágios obrigatórios e, deste modo, auxiliou para rever a 
concepção de professor necessário para o século XXI quando se pensa em modificar o 
processo ensino e aprendizagem.  
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EXTENSÃO NA UNIVERSIDADE: O ENSINO MÉDIO EM FOCO
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Área 04: Educação

Pôster 

Palavras-chave: monitoria, ensino médio, experiências

O processo de ensino-aprendizagem baseado no trabalho com monitorias prevê 
relações  estreitas  entre  monitores  e  estudantes,  pois  possibilita  explicações 
individualizadas, nas quais o estudante consegue esclarecer suas dúvidas de modo 
natural,  sem sofrer  intimidações por suas perguntas, muitas vezes, consideradas 
“bobas” por parte de seus pares. As monitorias também são de grande validade para 
os  acadêmicos  que atuam como monitores,  pois  através delas,  se  adquire  uma 
maior experiência de prática docente.

As atividades de monitoria são desenvolvidas pelos acadêmicos da UNIOESTE, e 
consistem,  basicamente,  em  um  atendimento  individualizado  dos  estudantes  do 
ensino  médio,  que  percebem  qualquer  dificuldade  relacionada  às  disciplinas 
curriculares  de  Matemática,  Física  e  Química.  As  mesmas  são  executadas  nas 
dependências do NECTO – Núcleo de Ensino em Ciências de Toledo, localizado no 
campus da universidade. Utiliza-se como diferencial  uma linguagem acessível ao 
estudante,  procurando contextualizar  o  conhecimento  que ele  próprio  sugere,  ou 
seja, o estudante define o tema a ser trabalhado.

O principal objetivo do trabalho com as monitorias é o acompanhamento gradual 
do estudante ao longo do ano letivo, desenvolvendo o hábito do estudo fora da sala 
de  aula.  No  entanto,  freqüentemente,  observa-se  que  a  busca  pela  monitoria  é 
motivada pelas avaliações realizadas nas escolas, promovendo assim sua procura 
mais intensa neste período. O estudo gradual e diário não é um hábito comum entre 
estudantes.  Ainda  existe  a  prática  da  memorização  e  do  “conhecimento 
instantâneo”.

A monitoria  para a disciplina de ciências exatas é uma ferramenta importante 
tanto para os estudantes como para os professores do ensino médio, bem como 
para os acadêmicos. Para os estudantes a monitoria serve como um suporte de 
apoio  ao  seu  ensino  na  escola,  para  os  professores,  a  monitoria  os  auxilia  em 
atividades  que  a  escola  não  disponibiliza  de  um  horário  de  atendimento 
individualizado aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, para 



os  acadêmicos  monitores  é  um momento  de  construção  e  reconstrução  de  seu 
conhecimento e uma experiência da prática docente.

Contato: NECTO - (45) 3379-7012, necto@unioeste.br



FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES DE ALUNOS DE ESCOLA 
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Educação

PÔSTER 

PALAVRA-CHAVE: alunos, escola, nutrição.
 
RESUMO:  A  escola  desempenha  um  papel  fundamental  na  formação  dos  alunos, 
promovendo sua saúde, formação de valores e hábitos de vida saudáveis.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), mais conhecido como merenda 
escolar, oferece espaço propício para desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
produção de conhecimentos e de aprendizagem na escola.
Assim,  a  alimentação  escolar  visa  atender  as  necessidades  nutricionais  dos  alunos, 
promovendo seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar.
Tendo em vista que o pescado é um alimento saudável, rico em proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas, minerais e ainda possui menos gorduras que a maioria das carnes 
vermelhas,  é  imprescindível  que  seja  incluído  na  merenda  escolar,  promovendo 
benefícios a saúde das crianças, além de formação social e cognitiva.
Nesse contexto, as merendeiras desempenham um papel fundamental na qualidade da 
merenda que é oferecida aos alunos, oferecendo alimentos bem preparados, gostosos, 
saudáveis e sem risco a saúde das crianças.
Assim,  esse trabalho teve  como objetivo  capacitar  62 merendeiras  do município  de 
Toledo através do Centro Mesorregional de Difusão de Ciência e Tecnologia: Apoio a 
Produção de Alimentos Orgânicos (CEMDITEC), sendo abordados os temas de Boas 
Práticas  de  Fabricação,  Técnicas  de  Processamento  e  Conservação  do  Pescado  e 
Produtos a Base de Peixe para Merenda Escolar, a fim de ensiná-las a trabalhar, sem 
dificuldade, com um alimento, que além de muito saudável é também muito perecível.
As merendeiras foram divididas em 4 grupos, sendo cada grupo capacitado em dias 
diferentes. Primeiramente realizou-se a parte teórica dos cursos e em seguida a parte 
prática,  na  qual  as  merendeiras  prepararam  pratos  desenvolvidos  com  filé  e  carne 
mecanicamente separada (CMS) de tilápia do Nilo.
Os  resultados  foram  muito  positivos,  tendo  em  vista  que  as  merendeiras  saíram 
satisfeitas do curso, entusiasmadas e seguras de que é possível elaborar pratos a base de 
peixe para as crianças que agradem o paladar e sejam seguros tanto do ponto de vista 
nutricional quanto sanitário.
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FREUD E A EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA: A IMPORTÂNCIA DA 

PSICANÁLISE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Gagliotto, Giseli Monteiro1; Luchese, Rosana Vaghetti2; Silva, Ana Paula da3.

Área Temática: 4 – Educação 

COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO:

Esta atividade de extensão se constitui como um Curso de Formação que teve início 

em agosto de 2010 no bojo do Projeto “A Formação de Professores em Educação 

Sexual numa Perspectiva Emancipatória”. As atividades foram desenvolvidas a partir 

de fontes bibliográficas e empíricas. Nosso recurso à teoria freudiana justifica-se 

pelo  fato  desta,  representar  a  volta  da  sexualidade para  o  campo das Ciências 

Humanas como objeto científico e, também, por seu pioneirismo na descoberta da 

sexualidade  infantil.  Nesse  sentido,  fica  desvinculada  a  idéia  bio-orgânica  da 

concepção  freudiana  de  sexualidade,  importante  marco  na  descoberta  da 

sexualidade  humana,  que  é  para  nós  um  ponto  nodal  da  teoria  e  queremos 

evidenciá-lo em nosso trabalho como um alicerce para a compreensão científica dos 

pressupostos psicanalíticos.

PALAVRAS CHAVE: educação sexual, psicanálise, formação de professores 

INTRODUÇÃO:
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O curso de formação para professores que teve início em agosto de 2010 no 

bojo  do  Projeto  “A  Formação  de  Professores  em  Educação  Sexual  numa 

Perspectiva Emancipatória” está no momento trabalhando a teoria da sexualidade 

infantil  a  partir  da  perspectiva  teórica  freudiana.  Nossa  recorrência  a  tal  teoria 

justifica-se pelo fato desta representar a volta da sexualidade para o campo das 

Ciências  Humanas  como  objeto  científico  e  também  pelo  fato  desta  teoria  ser 

pioneira na descoberta da sexualidade infantil. 

No  início  do  século  XX,  mais  precisamente  em 1916-17,  Sigmund  Freud 

(1856-1939), em uma de suas conferências, fala aos norte-americanos sobre a vida 

sexual dos seres humanos. Apresenta à platéia suas idéias e descobertas sobre a 

sexualidade infantil  e desmistifica a idéia de que a sexualidade só apareceria na 

adolescência.

A Psicanálise, enquanto ciência encarregada da psiquê humana, esforçava-se 

para ser reconhecida e aceita, porém, eram muitos os descaminhos e os entraves 

encontrados  no  seio  da  sociedade  vienense,  de  onde  Freud  viera,  e  da  norte-

americana, onde ele estava exilado em virtude da I Guerra Mundial.

Freud assegurava, em função de suas pesquisas clínicas psicanalíticas nas 

quais investigava a psique adulta, que a sexualidade infantil é vivida por todos nós.

Em 1905, na edição de sua obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 

ele diz,  com grande destaque, que a sexualidade nasce como uma função vital,  

biológica. No entanto, é uma atividade que se prolonga para além da necessidade 

vital, diferenciando-a. Em suas pesquisas, quando estuda o homossexualismo chega 

a conclusão de que não há base para supô-lo como anomalia da sexualidade, a 

relação da pulsão sexual com seu objeto é contingente, acidental, não necessária. O 

objeto encontra-se colado à pulsão em razão de sua história, não de uma inscrição 

biológica (SOUZA, 1997).4 Nesse sentido, vamos encontrar no conceito fundante da 

sexualidade humana para Freud, a atividade de mamar do bebê como gênese da 

sexualidade.  Reconhecido  como  reflexo,  biologicamente  herdado,  a  sucção  tem 

como  objetivo  primário  saciar  a  fome.  Vinculado  ao  prazer  dessa  satisfação, 

encontra-se um prazer paralelo, ou seja, o prazer sexual. Tal prazer vincula-se à 

atividade de sucção e a transforma numa atividade sexual. O prazer, em si, nasce 

da excitação do contato da boca do bebê (sua zona erógena por excelência) com o 

seio materno. 

4 Grifo da autora.
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Está claro, além disso, que o ato da criança que chucha é 
determinado  pela  busca  de  um  prazer  já  vivenciado  e  agora 
relembrado.  No  caso  mais  simples,  portanto,  a  satisfação  é 
encontrada mediante a sucção rítmica de alguma parte da pele ou 
da mucosa.  É fácil  adivinhar  também em que ocasiões a criança 
teve as primeiras experiências desse prazer que agora se esforça 
por  renovar.  A primeira  e  mais  vital  das  atividades  da criança  – 
mamar  no  seio  materno  (ou  em  seus  substitutos)  –  há  de  tê-la 
familiarizado com esse prazer.  Diríamos que os lábios da criança 
comportaram-se  como  uma  zona  erógena,  e  a  estimulação  pelo 
fluxo cálido de leite foi sem dúvida a origem da sensação prazerosa. 
A  princípio,  a  satisfação da zona erógena deve ter-se  associado 
com  a  necessidade  de  alimento.  A  atividade  sexual  apóia-se 
primeiramente  numa  das  funções  que  servem  à  preservação  da 
vida, e só depois torna-se independente delas (FREUD, 2002, p. 59-
60).5

O  autor  distingue  e  teoriza  sobre  as  várias  fases  do  desenvolvimento 

psicossexual,  fazendo  cada  uma  delas  corresponder  a  uma  organização  da 

sexualidade,  de  maneira  dimensionada,  ocorrendo  na  estruturação  do  próprio 

psiquismo. Com isso, Freud abandona as concepções biológicas e se aproxima de 

uma  compreensão  psíquica para  explicar  a  sexualidade.  As  fases  do 

desenvolvimento psicossexual nomeadas por Freud são: fase oral, fase anal, fase 

fálica,  latência e fase genital.  Há diversas formas de compreender as etapas da 

sexualidade da criança, porém, a mais difundida é a freudiana. Os estudos de Freud 

partem  do  pressuposto  evolucionista  da  educação  e  da  constituição  da  psique 

humana. Elabora uma análise que define as diversas fases de cristalização e difusão 

da  energia  psíquica  e  corporal  vital  primária  –  libido  –  origem  das  etapas  de 

desenvolvimento psicossexual (NUNES & SILVA, 2000).

Em  seus  trabalhos  iniciais  acerca  do  tema,  Freud  acreditava  num 

determinado auto-erotismo infantil; a sucção do polegar é um importante exemplo do 

que  falamos.  Entretanto,  suas  pesquisas  mostraram  que  o  auto-erotismo  é 

secundário  a  uma  escolha  de  objeto.  A  relação  com  o  outro,  inicialmente  de 

dependência absoluta e posteriormente relativa, é essencial no conceito freudiano 

de  sexualização.  A  “experiência  de  satisfação  por  intermédio  de  outra  pessoa  

implica, o surgimento da própria necessidade” (SOUZA, 1997, p. 19). O pensamento 

formalizado por Freud a respeito da sexualidade da criança é, na realidade, o ponto 

de chegada da Psicanálise. E é este o ponto que nos permitirá produzir o itinerário 

para um trabalho desafiador,  exaustivo e inovador,  no campo teórico-acadêmico, 

5 Grifo do autor.
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buscando  suscitar  o  interesse  e  a  atenção  criteriosa  daqueles  que  trabalham 

pedagogicamente o tema em escolas e organizações educacionais (SILVA, 2001).

Ao insistir que a sexualidade infantil é própria da vida humana, demonstrando 

em seus trabalhos como reprimimos,  enquanto  sociedade,  toda atividade sexual 

infantil, quer em casa, quer nas escolas, Freud passa a incomodar não só pais e 

educadores,  mas  toda  a  comunidade  científica,  até  então,  muito  confortável  e 

protegida por seus tabus.

Nesse sentido, fica desvinculada a idéia bio-orgânica da concepção freudiana 

de sexualidade, este importante marco na descoberta da sexualidade humana, que 

é para nós um ponto nodal da teoria e queremos evidenciá-lo em nosso trabalho 

como um alicerce para a compreensão científica dos pressupostos psicanalíticos. A 

estruturação da psicanálise, no início dos trabalhos de Freud, prova que ele, além de 

criar  um  método  para  interpretar  a  mente  humana,  promoveu  mudanças 

significativas nas formas de compreender as relações, colaborou para a construção 

do sentimento social a respeito da criança como ser humano em formação (SILVA, 

2001). 

OBJETIVOS

As  atividades  propostas  pelo  Projeto  “A  Formação  de  Professores  em 

Educação Sexual numa Perspectiva Emancipatória” para estudo com os professores 

têm como objetivos:

 sensibilizar  aos  educadores  e  aos  alunos  da  necessária  formação 

científica, crítica e humanista sobre a sexualidade e educação sexual; 

 produzir conhecimento sobre a psicanálise freudiana e sua interlocução 

com a educação;

 promover  o  reconhecimento  da  teoria  freudiana  para  o  trabalho 

educativo sexual pela via pedagógica.

METODOLOGIA:

As atividades realizadas até o momento estiveram relacionadas aos seguintes 

aspectos da sexualidade, educação sexual, infância e adolescência.

1. Conceito de infância e adolescência - breve histórico.
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2. Concepção de infância e adolescência: pensamentos dos professores 

sobre a criança e o adolescente. 

3. Conceito de sexualidade e educação sexual.

4. A educação sexual na escola. 

5. Marco  histórico  :  Freud  e  a  sexualidade  infantil  -  contextualizar  a 

descoberta, o marco cultural em Viena)

6. Teoria Psicossexual de Freud : etapas do desenvolvimento: oral, anal, 

fálica e genital. 

Foram discutidos artigos científicos (Ariès, Freud, Nunes e Silva) em grupos, 

realizadas leituras do livro Sexualidade(s) Adolescente(s), e foram feitas palestras 

sobre sexualidade. Além disso, foram utilizados materiais didático-pedagógicos que 

apresentaram  a  experiência  da  pesquisa  psicanalítica,  além  de  vídeos  sobre 

educação sexual na perspectiva emancipatória. 

DISCUSSÃO:

O presente projeto de extensão surgiu da oportunidade de realizar um estudo 

junto aos professores da rede pública municipal com objetivo de resgatar aspectos 

centrais das teorias da sexualidade que vêm se apresentando como necessárias 

para a prática desses profissionais no cotidiano da escola. O curso tem permitido 

avaliar,  ainda  em forma  qualitativa,  a  educação  sexual  no  âmbito  da  instituição 

escolar e  tem  proporcionado um  encontro  pedagógico  muito  importante  para  a 

prática dos professores. Nesta teia, o curso tem permitido que sejam revistas as 

concepções de criança e de adolescente e a importância dos professores, enquanto 

autores e atores que são na construção do espaço coletivo que é a escola. Isto foi 

feito, buscando tornar as condições de atuação desses profissionais, cada vez mais 

interessantes e atraentes, sob o ponto de vista deles mesmos, das crianças, dos 

adolescentes e 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 UNIOESTE/Prefeitura Municipal de Educação contribua significativamente 

para a continuidade do compromisso desta em relação à Escola Oficina e aos seus 
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professores, e da universidade em relação às perspectivas de envolvimento, cada 

vez maior, com a comunidade de Francisco Beltrão/PR.

CONCLUSÕES:

Silva (2001) identifica a teoria psicanalítica como uma perspectiva viável para 

mediar  a  ação  pedagógica  visando  a  educação  sexual.  A  autora,  ao  buscar 

elementos para uma interpretação institucional e pedagógica da articulação entre 

Freud e a educação sexual da criança, afirma que apenas a partir dos trabalhos 

freudianos  tornou-se  possível  a  articulação  entre  a  sexualidade  na  infância  e  o 

comportamento sexual do adulto.

Acreditamos  que  a  educação  sexual  fundamentada  nos  conhecimentos 

científicos freudianos constitui-se como um valioso instrumento para a compreensão 

do  desenvolvimento  psicossexual  da  criança,  podendo,  inclusive,  garantir  a 

articulação  pedagógica  para  que  seu  desenvolvimento  aconteça  de  forma  não 

traumática. A riqueza de capacidades interpretativas diversas incidiu na renovação e 

na ampliação do entendimento possível sobre sexualidade no tempo e no espaço 

histórico deste século. As idéias sobre o sentido do sexo para o desenvolvimento 

humano,  a  integração  e  a  desintegração  de  certas  concepções  são  aqui 

interpretadas  como  um  novo  momento  para  a  construção  de  uma  ética  sexual 

revolucionária.
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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 o Winplot 

e o Geogebra, 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  e  o  Geogebra,  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 

e o Geogebra, 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/10 e duas com  inicio previsto para junho de 2011. 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/10 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  segundo  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  iniciativa 

para criar problemas e elaborar roteiros para a solução dos mesmos.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR
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Área Temática: 04 - Educação

Modalidade da Apresentação: Comunicação Oral

Resumo:  Compreendendo a necessidade de uma formação do professor que 

além da formação técnica, tão defendida atualmente, mas uma sólida formação 

teórica,  apresentamos o Projeto de Extensão “Reflexões sobre a Psicologia 

Histórico-Cultural, que tem como objetivo compreender os conceitos presentes 

em  uma  psicologia  do  desenvolvimento  que  está  presentes  nas  atuais 

discussões na área de educação.

Palavras-Chaves: Vigotski; formação, teoria

Introdução:

 Neste  texto,  apresentaremos  um  breve  histórico  sobre  o  Projeto  de 

Extensão:  Reflexões  sobre  a  Psicologia  Histórico-Cultural,  alguns  conceitos 

estudados e as reflexões que o Grupo de estudos nos possibilitou realizar.

O Grupo de Estudos sobre a Psicologia Histórico-Cultural começou em 

2008,  informalmente,  com  algumas  acadêmicas  do  1º  Ano  do  curso  de 

Pedagogia Matutino. No ano de 2009, o Grupo foi registrado como Projeto de 

Ensino até julho de 2010. Neste mesmo ano, o Grupo recebeu a participação 

de  professores  do  PDE3,  e  passou  a  ser  registrado  na  Pró-Reitoria  de 

Extensão, como: “Projeto de Extensão – Reflexões sobre Psicologia Histórico-

Cultural”, com o objetivo principal de “Compreender os principais conceitos da 

1 Professora do curso de Pedagogia - UNIOESTE/FB. jdumbelino@yahoo.com.br
2Acadêmica do 3º ano – Pedagogia - UNIOESTE, bolsista do projeto de extensão Reflexões sobre a 
Psicologia Histórico-Cultural, patthy_gnoatto@hotmail.com
3 Programa de Desenvolvimento Educacional



Psicologia Histórico-Cultural a partir da leitura das obras dos seus principais 

autores: L. S. Vigotski, Luria e Leontiev.”4

Atualmente participam quinze acadêmicas e quatro professoras do curso 

de Pedagogia da Unioeste, e onze professores da Rede Municipal e Estadual 

de Francisco Beltrão e região. Devido ao grande interesse das acadêmicas do 

curso,  iniciamos um Grupo de Estudos no período vespertino  destinado às 

acadêmicas do período noturno.

Considerando  a  complexidade  dos  conceitos  apresentados  pelos 

autores  da  Psicologia  Histórico-Cultural,  não  nos  preocupamos  com  a 

quantidade  dos  textos  estudados,  mas  a  apropriação  dos  conceitos  pelas 

participantes e a qualidade dos debates realizados, assim como, estabelecer 

relações entre a teoria e a prática docente na Educação Básica.

Metodologia:

 Iniciamos  nossas  discussões  estudando  o  contexto  histórico  e  a 

produção intelectual  de L.S. Vigotski  com textos comentados sobre as suas 

obras. Posteriormente iniciamos o estudo do livro “A Formação Social da Mente 

(1988)”,  alguns  capítulos  do  livro  “A  Construção  do  Pensamento  e  da 

Linguagem (2000)” e atualmente estudamos o livro “Imaginação e Criação na 

Infância (2009)”, ambos de L.S. Vigotski. 

A  dinâmica  adotada  pelo  do  grupo  é  que  cada  participante  fica 

responsável  pelo  estudo,  síntese  e  apresentação  de  um  capítulo  para  em 

seguida abrirmos a discussão para o grande grupo.

Discussão e Resultados:

Lev Semionovich Vigotski viveu em um período de grande tensão entre o 

coletivo e o privado, o individual e o social.  Foi  nesse ambiente cultural  de 

mudanças que possibilitou a ele o contexto para suas investigações científicas. 

Sua vida esteve voltada à resolução de problemas educacionais urgentes e 

práticos, visando contribuir para o êxito do novo experimento socialista, e para 

a formação de uma psicologia com fundamentos marxistas. Suas contribuições 

aos debates psicológicos da década de 20, juntamente com as contribuições 

4 Projeto de extensão “Reflexões sobre a Psicologia Histórico Cultural” 



de  Luria  e  Leontiev,  desempenharam  um  papel  muito  importante  no 

delineamento da psicologia científica marxista5.

Conforme Blanck (1984), Vigotski foi o único que conseguiu apropriar a 

essência do método de Marx. Em suas memórias, Luria reconhece: “Vigotski 

era  o  maior  teórico  marxista  entre  nós”.  As  suas  primeiras  investigações 

procuraram estabelecer a forma como o homem, utilizando os instrumentos e 

os signos, dirige a sua atenção, organiza a memorização consciente e rege sua 

conduta. 

Para Vigotski,  a essência do comportamento humano se encontra em 

seu  caráter,  mediatizado  pelos  instrumentos  e  signos  (BLANCK,  1984). 

Segundo  Oliveira  (2006,  p.28),  estas  foram  as  ideias  marxistas  que 

influenciaram Vigotski:

•O modo de produção da vida material condiciona a vida social, política 
e espiritual do homem.
•O homem é um ser histórico, que se constrói através de suas relações 
com o mundo natural e social. O processo de trabalho transformação 
da natureza) é o processo privilegiado nessas relações homem/mundo.
•A sociedade humana é uma totalidade em constante transformação. É 
um sistema dinâmico  e  contraditório,  que  precisa  ser  compreendido 
como processo em mudança, em desenvolvimento.
•As transformações qualitativas ocorrem por meio da chamada “síntese 
dialética”  onde,  a  partir  de  elementos  presentes  numa  determinada 
situação, fenômenos novos emergem. Essa é exatamente a concepção 
de síntese utilizada por Vygotski ao longo de toda a sua obra.

A construção de uma psicologia marxista para Vigotski, não significava a 

tentativa de agregar aos estudos psicológicos algo exterior à própria natureza 

desse  campo  científico,  mas  sim fazer  com que  a  psicologia  avançasse  e 

constituísse  um  conhecimento  verdadeiramente  científico,  superando  a 

fragmentação (DUARTE, 2001).

Tratava-se, portanto, de construir uma psicologia fundamentada sobre uma 
concepção verdadeiramente histórica do psiquismo humano, da mesma forma 
como Marx desenvolveu uma análise da sociedade capitalista como produto 
de um processo histórico (DUARTE, 2001, p.15).

5 Baseado no artigo intitulado “To Create Psychology’s  Own Capital” encontrado no livro “Vigotski e o 
‘Aprender  a Aprender’  Críticas às apropriações neoliberais  e  pós-modernas  da teoria  vigotskiana’  de 
Newton Duarte.



Vigotski  propõe  um  novo  modelo  de  investigação  e  de  pensamento 

psicológico. Esta nova abordagem psicológica está centrada em três ideias que 

podem ser consideradas pilares de seu pensamento:

•As  funções  psicológicas  superiores  têm  um  suporte  biológico,  pois  são 
produtos da atividade cerebral;
•O  funcionamento  psicológico  fundamenta-se  nas  relações  sociais  entre 
indivíduo  e  o  mundo  exterior,  as  quais  desenvolveram-se  num  processo 
histórico;
•A relação homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos 
(OLIVEIRA, 2001, p. 23).

Apresentar esses conceitos iniciais, discutidos no grupo de estudos nos 

parece de grande importância, pois nos demonstram a complexidade de uma 

psicologia, fundamentada no materialismo dialético, que visa compreender o 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, a partir da 

compreensão de que o homem é um ser essencialmente histórico, e é nas 

relações sociais que se humaniza.

Atualmente, percebemos um esvaziamento da formação do professor. 

Esta  originada  na  década  de  90  persiste  hoje  através  de  reformas  na 

educação, teorias sobre a formação de professores que enfatizam a prática 

pedagógica, centradas na formação técnica em detrimento da formação teórica 

deste  profissional6.  Segundo  Moraes  (2003),  atualmente,  “a  teoria  é 

considerada perda de tempo ou especulação metafísica; quando não, é restrita 

a  uma  oratória  persuasiva  e  fragmentária,  presa  à  sua  própria  estrutura 

discursiva”, e ainda “A prática desprovida de reflexão parece responder bem as 

atuais demandas, além de se mostrar pragmaticamente mais eficaz” (p. 154-5).

Por compreendermos a importância da teoria na formação do professor 

e  criticarmos  a  formação  baseada  na  competência  prática  do  profissional, 

percebemos a necessidade de estudos mais aprofundados de  autores que 

atualmente  estão  presentes  em  documentos  oficiais,  ou  nos  cursos  de 

formação de professores, mesmo que de forma superficial. 

Partindo  desta  compreensão  como  fundamento  para  o  Projeto  de 
Extensão  Estudos  sobre  a  Psicologia  Histórico-Cultural,  perguntamos  aos 
participantes: 1)“Em sua opinião, como o Grupo de Estudos contribui para 
a formação do professor?” 2) “E para sua própria formação?”.

6 Sobre isto ver  Facci (2003)



K7: 1)“O Grupo de Estudos se torna para o professor um momento específico  
para estudar.  Isto é,  tirar  um tempo próprio para se dedicar  a leituras,  análises  e  
reflexões sobre um determinado campo de estudo. E principalmente, poder a partir  
das leituras realizadas,  dialogar com outros colegas/professores (mais experientes)  
sobre o tema estudado, o que se torna mais um elemento enriquecedor na formação  
do professor.” 2) “É o momento de poder conhecer melhor um campo teórico e poder  
ampliar  conhecimentos de determinados autores e suas concepções teóricas.  Mas  
principalmente, reafirmando o que eu já disse, é ter um momento específico de estudo  
que não estará necessariamente relacionado à “obrigatoriedade” de depois ter que dar  
uma aula sobre o assunto estudado, mas pelo interesse próprio de querer conhecer  
melhor o campo de estudo e considerá-lo importante.”

M: 1) “Por trabalhar no CAP – Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com  
Deficiência  Visual  de  Francisco  Beltrão  e  por  atuar  como  professora  também  na  
formação de professores  dos  CAEDVs  (Centros  de Atendimento  Especializado  ao  
Deficiente Visual),  percebo a necessidade de aprofundamento teórico  pautado nos 
fundamentos  da  perspectiva  histórico-cultural.  Como  no  transcorrer  das  últimas  
décadas, implantou-se um ecletismo metodológico na educação, trazendo uma certa  
dificuldade aos professores no momento de definir  qual é a perspectiva de homem  
que  se  quer  formar,  este  grupo  de  estudo  tem  contribuído  imensamente  para  a  
formação de todos os participantes gerando discussões e reorganização educacional  
e  pedagógica,  dando  suporte  teórico-metodológico  na  realização  de  um  trabalho  
efetivo e transformador.”  2)  “Concordo plenamente com Vigotski  quando diz que a  
formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor – ou  
seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Assim, com o  
estudo  dos  pressupostos  da  referida  teoria  comprova-se  que  há  interação  e  
aprendizagem  no  coletivo  através  da  mediação  e  das  discussões  levantadas  
propiciando clareza e segurança na nossa prática diária.  Em grupo fica mais fácil  
entender um assunto que não dominamos, é necessário orientação de alguém que 
tenha domínio do assunto,  …, pois do contrário ficaríamos na mesmice.  Todos os  
profissionais  da Educação deveriam receber  formação continuada  e  de qualidade,  
assim como essa.”

E1: 1)  “Como, para os acadêmicos do curso de pedagogia, o grupo também  
contribui para a formação do professor, de forma a esclarecer conceitos da psicologia  
histórico-cultural e a fazer com que ele reflita sua prática, a fim de perceber se o que  
ele acredita estar trabalhando é realmente o que de fato ele quer trabalhar, isto é, será  
que ele trabalha realmente com a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-
cultural como diz que trabalha.” 2) “Com o Grupo tive a oportunidade de ver, e rever  
também,  conteúdos e  conceitos  que foram trabalhados  de  forma muito  superficial  
durante as aulas, devido a falta de tempo para "dar conta de todos os conteúdos",  
também para analisar o que realmente a psicologia histórico-cultural defende, de que  
forma ela entende o homem, etc.”

E2: 1) “Bom acredito que o grupo tem uma contribuição bem significativa para a  
formação dos professores, pois os textos trabalhados tratam de questões que estão  
presentes na realidade da escola e das crianças com as quais algumas de nós já  
atuam  e  trazem  as  experiências  da  realidade  social  vivida  por  cada  uma.  As 
discussões que surgem durante  os encontros servem para termos uma noção  de  
como  é  que  realmente  as  coisas  acontecem  na  prática.”  2)  “Bem  pensando  em  
minha própria formação considero de suma importância a participação no grupo,  pois  
estamos em um espaço diferenciado da sala de aula e com metodologia diferenciada,  
isso possibilita  uma maior participação, pois não apresenta a mesma cobrança da  
sala de aula. É um momento de estudo prazeroso onde cada uma tem a oportunidade  
de expor suas ideias  e no fim ter  um conceito mais elaborado sobre os assuntos  
estudados. O estudo se dá por um processo dinâmico, e isso facilita a compreensão. 

7 Optamos por utilizar a inicial do nome das participantes, para preservar sua imagem.



As respostas apresentaram, de modo geral, que o Grupo de Estudos se 

tornou  um  momento  importante  para  estudar,  analisar,  esclarecer,  rever  e 

refletir os conceitos da Psicologia Histórico-Cultural. Um momento de diálogo 

entre colegas e professores que possibilita enriquecer a formação do professor, 

compreender  o  processo  de  desenvolvimento  da  aprendizagem,  definir  sua 

perspectiva teórica e qual o tipo de homem que se quer formar, bem como 

mostrar a ele como seu trabalho pode ser transformador e humanizador.

Também indicam que para a formação de acadêmicos e professores, o 

grupo  propicia  uma  análise  aprofundada  sobre  um  campo  teórico,  como 

também instiga o interesse em conhecer mais, em estudar mais, para vir a ser  

um professor que possibilite uma prática diferenciada a partir da compreensão 

do desenvolvimento da aprendizagem.

O homem se  apropria  dos  conhecimentos  e  da  cultura,  produtos  do 

desenvolvimento histórico, pela relação que estabelece com o meio em que 

está inserido e com o outro. A mediação é o fator principal de apropriação do 

saber acumulado. É através dos instrumentos, produtos da cultura material, 

que os indivíduos entram em contato com os saberes neles incorporados e 

com o trabalho historicamente elaborado.

É esse o sentido das discussões realizadas no grupo: se apropriar dos 

conceitos  da  Psicologia  Histórico-cultural  na  relação  com  o  outro,  nas 

discussões  originadas  das  dúvidas  dos  outros  e  explicitando  as  próprias 

dúvidas.  Assim se compreende também o papel do professor, que educar e 

ensinar, é especialmente estabelecer relações entre o que o aluno já conhece, 

já desenvolveu e o conhecimento científico, a cultura produzida pelo homem, 

para  promover  a  transformação.   Segundo  Vigotski,  apud  Facci  (2004),  os 

objetivos  da  educação  sempre  estiveram  atrelados  ao  desenvolvimento 

histórico, às necessidades dos homens.

A educação está relacionada ao crescimento,  assim ela é uma ação 

racional, planejada, premeditada, com intencionalidade, consciente, e por isso 

interfere no crescimento,  ou seja,  a aprendizagem gera desenvolvimento.  E 

cabe  aqui  ao  professor  ser  mediador,  e  contribuir  para  que  os  alunos  se 

apropriem dos conhecimentos e da cultura humana.
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Palavras-chave: treinamentos on-line, inclusão sócio-digital, portais.

Resumo

Este trabalho tem por objetivo possibilitar a inclusão sócio digital de pessoas excluídas desse 

ambiente, por meio de informações encontradas em artigos e treinamentos disponibilizados na 

internet. Para que isso se tornasse uma realidade, foi necessário o desenvolvimento de um 

portal para gerir essas informações. O nome dado ao portal é Info Treinamentos on-line. Este 

portal  atenderá  aos  quesitos  mínimos  de  acessibilidade  e  usabilidade,  já  que  se  fala  em 

inclusão  digital  de  pessoas  com carência  em conhecimento  tecnológico,  sendo necessário 

então,  que este  proporcione facilidade de navegação,  informações  relevantes,  entre  outras 

características;  para  que  essas  pessoas  possam obter  o  máximo  de  conhecimento  com o 
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mínimo dispêndio.  O portal  foi  avaliado  com a  paróquia  Sagrado  Coração  de  Jesus  e  a 

comunidade em geral de Guarujá do sul que, indicou um parecer favorável quanto ao projeto 

do portal.  
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Introdução a Informática e Mozilla Firefox 

Carlos José Maria Olguín1, Oscar José Busatta2, Nelson Raimundo da Rocha3, André Luiz 
Luchesi4, Cezar Leandro Manica4, Daniel Mendes4, Jean de Oliveira4, Jessica Lenes dos Reis4, 

Jonas Trentin4, Mauriverti da Silva Junior4, Thiago Pessini4

Área temática: 04 – Educação

PALAVRAS-CHAVE: inclusão digital, 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  de  cada  aplicativo  considerado  no  treinamento.  O  conteúdo  será 
passado  em um período  de  3  horas  sendo  que  o  mesmo  está  baseado,  principalmente,  na  seguinte 
bibliografia: [Furusho 2007], [Furusho 2006] e outras fontes consultadas na internet. 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.
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Itamarã: História e historicidade Guarani no Oeste do Paraná

Paulo Humberto Porto Borges

Este  projeto  tem  como  objetivo  assessorar  pedagogicamente  os  professores 

indígenas na Escola Estadual Indígena Guarani da aldeia de Itamarã na elaboração de 

material didático na área de História. Por pertencer a uma cultura minoritária, os povos 

indígenas possuem pouco ou nenhum material escolar na área de ensino de história que 

fortaleça  sua  identidade  e  memória  histórica.  Este  projeto,  em  conjunto  com 

professores indígenas Guarani, tem como objetivo, a partir de técnicas de história oral, 

construir  material  didático-pedagógico  específico,  na  perspectiva  histórica  desta 

comunidade. Este material será em formado de textos, cartilhas, depoimentos orais e 

documentário filmeográfico, a partir das memórias e histórias indígenas, tendo como 

pauta a territorialidade do povo Guarani. É importante salientar que este trabalho se 

constitui a partir de uma demanda dos professores Guarani de Itamarã, que entendem 

ser necessário a confecção de um material didático que abarque a concepção histórica 

de sua comunidade.. Invariavelmente, os livros didáticos estudados nas escolas de áreas 

indígenas  não  possuem  nenhuma  especificidade  étnica,  não  fazendo  mais  do  que 

reproduzir os estereótipos que a civilização não-índia possui dos povos indígenas. Na 

questão  da  história,  isto  se  agrava,  pois,  raramente  este  material  valoriza  a  visão 

indígena, fortalecendo a perspectiva dos “pioneiros”, dos “desbravadores do oeste do 

Paraná”, que, na visão dos indígenas, não passam de invasores tomaram o seu território 

tradicional. É necessário, trazer á tona a visão do indígena em relação à conquista do 

oeste  do  Paraná.  Este  projeto  tem  como  objetivo,  trazer  e  dar  visibilidade  a  esta 

perspectiva histórica, tanto para a elaboração de um material didático adequado a ótica 



cultural-histórica dos povos Guarani,  como,  também,  apresentar  para a comunidade 

não-índia, uma outra visão da chamada “marcha para o oeste” no Estado do Paraná.

A partir deste projeto – que já possui um ano de execução – está sendo possível 

registrar a ocupação do oeste do Paraná na perspectiva dos indígenas Guarani e, neste 

sentido, levantar e construir diversas fontes orais que apontam para o confinamento que 

os indígenas Guarani passam a sofrer a partir de meados dos anos 50 do século XX. 

Atualmente o projeto já registrou diversos depoimentos orais a partir das experiências e 

relatos dos rezadores Guarani, os denominados  xamõi kuere nas aldeias de Itamarã, 

Tekoa Añetete (Diamante do Oeste), Yv’a Renda Poty (Santa Helena) e Tekoa Porã 

(Guaíra).  E, neste momento,  se encontra iniciando a discussão junto às lideranças e 

professores Guarani no sentido de organizar a confecção de material didático específico 

que revele esta visão histórica. 

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. 

O Parque Nacional era um local contínuo, e nós andávamos lá desde antes da 
época da colonização, antes da Itaipu. O Guarani sabe, e contavam (os velhos) 
tudo direitinho, as aldeãs antigas, tinha Toledo, tinha em Cascavel, lá também 
tinha um  paradero,  quando se fala  paradero  significa que por ali  o Guarani 
migrava, então ainda que não seja uma aldeia eram locais de migração. O grupo 
não permanece todo o tempo ali,  mas é nossa área,  por onde o Guarani  vai  
passar de Toledo a Capanema, nesses locais se procurar tem cemitérios. 1

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 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.

1 Depoimento gravado pelo autor (Teodoro Alves/46 anos). 



A partir de fontes orais recolhidas nos depoimentos Guarani é possível identificar 

aproximadamente  trinta  e  um aldeamentos  indígenas  que foram 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.2

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” 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”.

2 Depoimento gravado pelo autor. 



Neste sentido, o rezador indígena Guarani Marcolino, da comunidade Guarani da 

Aldeia da Lebre, também é enfático ao afirmar que, “minha comunidade verdadeira é de 

Mato Queimado (município de Quedas do Iguaçu), esta terra não é nossa, é e sempre foi 

tradicional dos Kaingang, hoje, nós moramos aqui por a gente se acostumou, mas, a bem 

dizer, sabemos que não é nossa...é emprestada. Hoje os Guarani são como um povo sem 

terra”.3 E, relembra os momentos anteriores ao deslocamento forçado, a pedido dos agentes 

do SPI: 

Eles falaram (agentes do SPI) que a gente devia reunir tudo, todos iam para a  
mesma aldeia em Rio das Cobras (...)  essa era considerada área da União, e  
ficou assim. Naquele tempo os índios eram bobinhos e tudo que os brancos 
faziam se aceitava. Por qualquer coisinha agradam pra dizer que vão ajudar, que 
vão ganhar na frente alguma coisa, como machado, muda de camisa, de calça, 
calçado e ele já se entregava. Hoje estou pensando assim, naquele tempo não 
pensava. Até hoje estou vendo que nós nos afrouxamos pra qualquer conversa, 
nós nos vendemos, eu digo que aconteceu assim, E antes era bem pior, ninguém 
conhecia a lei, os direitos, e poucos de nós falavam o português. 4

É importante salientar que esta estratégia de concentrar os povos indígenas em uma 

única reserva com o objetivo de liberar áreas para as frentes de expansão capitalista, não é 

inaugurada por Othon Mader, mas, já era um método utilizado a larga pelo SPI de São 

Paulo em relação aos mesmos Guarani, que, a partir dos anos vinte foram deslocados do 

litoral  para a reserva indígena de Araribá,  município de Bauru, conforme vários relatos 

oficiais e dos próprios indígenas.  

Os Kaingang eram tradicionais inimigos dos Guarani, e durante séculos disputaram 

as terras férteis do sul do país, e, na visão do antigo SPI, nada melhor do que históricos 

rivais - agora submetidos à lógica integracionista do órgão oficial  - para serem agentes 

pacificadores dos insubmissos Guarani. Por tudo isso, e não apenas por questões de caráter 

cultural,  relação  entre  estes  dois  povos  não  se  constituiu  de  forma  harmônica,  pois,  a 

rivalidade  secular  mesclada  ao  papel  integracionista  atribuído  aos  Kaingang  sempre 

aflorava nas disputas e questões, rivalidade reforçada pelo incomodo dos Kaingang em 

terem suas  terra  tradicionais  “invadidas”  pelos  Guarani,  assim  como,  pela  certeza  dos 

Guarani de não pertencerem àquele espaço territorial. Para os Guarani, aquela terra não era 

sua  por  direito,  e  devido a  isso,  sabiam que,  em uma dada  medida,  era  necessário  se 

3 Depoimento gravado pelo autor. 

4 Depoimento gravado pelo autor. 



submeter à lógica e a hierarquia Kaingang, uma hierarquia muito distinta do  tekoa porã 

(bom proceder), baseada em uma concepção mais verticalizada de poder. Apesar de tanto 

os Guarani, como os Kaingang não relatarem publicamente estas desavenças – prática de 

que se dá até os dias de hoje – se encontram nos relatos dos mais velhos, como nas palavras 

da  liderança  religiosa  Guarani  Honório  Benitez,  que  após  sua  expulsão  de  Jacutinga 

(município de São Miguel do Iguaçu), migrou compulsoriamente para a área de Rio das 

Cobras: 

 Em Rio das Cobras a gente morava junto com os Kaingang, mas, era diferente,  
tinha problemas, me lembro que um dia eu estava e casa, na minha casa eu tinha 
criação, porco, milho, roça... tudo. E o tenente (provavelmente agente do SPI) 
mandou me avisar que precisava de mim no dia seguinte cedo lá na sede, que  
era muito longe, mas, eu não podia largar a criação assim, de repente. E, resolvi 
que não ia. No dia seguinte a tarde ele foi lá em casa, a tardezinha, com uma 
corda e cinco Kaingang para me amarrar, eles queriam me deixar amarrado de 
castigo. Eu falei que não podia...que não podia ir, que também tinha que cuidar  
das minhas coisas e que amanhã de manhã estarei lá, o tenente falou que eu 
tinha boa conversa, que sabia falar com as pessoas e daí ele concordou, mas, que 
eu não poderia faltar amanhã. Acordei bem cedo, por que era muito longe e fui,  
cheguei na sede lá pelas seis horas, bem cedo mesmo. Ele só chegou as nove 
horas e falou: ‘você já está aí!’, eu falei que tava já há muito e ele disse ‘tudo 
bem, mas você não pode mais falar quando a gente chama’  e eu falei que não 
iria faltar mais. 5

5 Depoimento gravado pelo autor. 



Honório Benitez - Liderança religiosa de Itamarã/Foto Paulo Porto

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 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  projeto  ‘Itamarã:  História  e  historicidade  Guarani  no  Oeste  do  Paraná” 

entrevistou  11 lideranças  indígenas  Guarani  nas  aldeias  da região  oeste  do Paraná,  em 

especial,  nos  chamados  “acampamentos”  Guarani,  isto,  terras  retomadas  que  estão  em 

processo  de  reconhecimento  por  parte  da  FUNAI.  Estes  depoimentos  estão  sendo 

organizados e sistematizados para, posteriormente, se transformarem em material didático 

na área de história, com o objetivo de construirmos “cadernos de história” que contenham a 



perspectiva histórica Guarani, uma perspectiva que vem sendo negada pela historiografia 

oficial.  
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RESUMO

O Laboratório  de  Ensino de Matemática  –  LEM,  é  uma sala-ambiente 

apropriada para apoiar os docentes e discentes do Curso de Licenciatura em 
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Matemática, bem como a comunidade em geral. É um local onde se estimula a 

investigação  matemática,  onde  os  conhecimentos  matemáticos  podem  ser 

aprimorada através do que o LEM pode oferecer. Para facilitar esse processo, 

o  Laboratório  conta  com  livros  de  disciplinas  específicas  do  Curso  de 

Matemática,  livros  didáticos  do  ensino  fundamental  e  médio,  revistas, 

computadores,  e  uma  boa  variedade  de  Materiais  Didáticos  –  MD.  Muitos 

Projetos  que  ocorrem  ou  ocorreram  no  Curso  de  Matemática  tem  como 

ambiente de trabalho o LEM.

INTRODUÇÂO

O  Laboratório  de  Ensino  de  Matemática  –  LEM,  está  localizado  na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Foz do 

Iguaçu,  foi  construído  em 2001  e  visa  apoiar  o  Curso  de  Licenciatura  em 

Matemática. É um espaço para a construção do conhecimento individual e/ou 

em grupo apropriado para os professores e alunos do Curso de Matemática 

enriquecerem a relação aluno-professor, refletirem sobre o processo de ensino-

aprendizagem, criando assim meios que auxiliem na formação. Disponibiliza, 

local amplo para estudos, onde faz-se uso de todos os materiais citados ou 

seja,  livros  didáticos  e  paradidáticos,  revistas,  atividades,  jogos,  materiais 

didáticos – MD, computadores com acesso a internet, entre outros. Vale à pena 

ressaltar que MD é todo instrumento que o professor pode estar utilizando para 

o processo de ensino-aprendizagem.

A construção de um Laboratório de Matemática possui um custo elevado, 

pois um espaço como este necessita de uma série de materiais diversificados, 

desde materiais teóricos a matérias-primas para a construção dos MDs, além 

de  tecnologias  para  pesquisas,  como  cita  LORENZATO  (2006  p.11)  “A 

construção de um LEM não é um objetivo para ser atingido a curto prazo; uma 

vez construído,  ele  demanda constante  complementação,  que por  sua vez, 

exige que o professor se mantenha atualizado”, com isso a elaboração de um 

LEM não depende só de uma pessoa, precisamos que todos que frequentem 

e/ou participem do Laboratório estejam sempre ajudando na continuidade de 

sua construção. Não se pode afirmar que um Laboratório está pronto, todos os 

dias são criadas e (re) criadas novas atividades, assim é importante que os 

integrantes do Laboratório se mantenham atualizados.



O Laboratório disponibiliza vários MDs. Podemos destacar alguns: 

• Ábaco;

• Blocos lógicos;

• Computadores com softwares matemáticos educativos: Geogebra, 

Scilab, Winplot, entre outros.

• Discos de fração;

• Dominó em Libras;

• Material dourado;

• Numerais e quantidades Libras;

• Tangram;

• Torre de Hanói;

• Transferidor, esquadros, compassos, réguas gigantes;

Além desses, os docentes e discentes podem estar utilizando os demais 

materiais didáticos disponíveis ou confeccioná-los com o apoio do Laboratório, 

já que de acordo com que afirma LORENZATO (2006, p.5) “Desempenho de 

todo  profissional  depende  também  dos  ambientes  e  dos  instrumentos 

disponíveis”, ou seja os ambientes de estudo e os materiais de ensino também 

influenciam no processo  de ensino-aprendizagem,  pois  para  que os  alunos 

aprendam é necessário um ambiente propício. Os materiais didáticos podem 

ser construídos e/ou adaptados dependendo da criatividade dos professores e 

futuros professores de Matemática.  Podemos citar  a  construção de Ábacos 

com tampas de garrafas, fazendo com que o custo do MD seja reduzido.

Apesar  dos  MDs  auxiliarem  os  professores  na  hora  do  ensino  não 

devemos confiar cegamente nos mesmos, pois nem sempre eles ajudarão na 

construção  do  conhecimento,  como  afirma  LORENZATO  (2006  p.18)  “Por 

melhor  que seja o MD nunca ultrapassa a categoria  de meio de auxiliar  o 

ensino (...) o MD não é garantia de um bom ensino, nem de uma aprendizagem 

significativa e não substitui o professor”, assim percebemos que por melhor que 

seja o MD devemos também valorizar a formação do professor.

O Laboratório apóia e auxilia os professores e alunos, mas são eles que 

devem buscar, aprimorar o próprio conhecimento, contando sempre com o que 

o LEM pode oferecer de melhor para sua formação acadêmica.



OBJETIVOS

• Auxiliar  na  formação  dos  professores  e  alunos  do  Curso  de 

Licenciatura em Matemática;

• Motivar o estudo da Matemática e subsidiar o processo de ensino-

aprendizagem;

• Ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico;

• Promover a interação entre os alunos;

• Estimular a atenção e a concentração.

MÉTODOS

O  trabalho  no  Laboratório  de  Ensino  de  Matemática  consiste  em 

pesquisas  em  livros,  revistas,  computadores  com  acesso  a  internet  para 

buscas em sites educacionais, entre outros. Para que esse trabalho aconteça 

de  forma  mais  organizada  o  LEM  conta  com  estagiários  que  auxiliam  no 

desenvolvimento  das  atividades  dos  professores  e  futuros  professores  de 

Matemática.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Percebemos que o LEM está intimamente ligado ao Curso de Licenciatura 

em Matemática e por isso auxilia no processo de ensino-aprendizagem dos 

acadêmicos.  Com  o  apoio  do  Laboratório  muitos  alunos  apresentam  um 

desempenho melhor, e também Projetos são realizados pelos professores em 

parceria com os alunos. Podemos destacar o projeto que está em andamento: 

Universidade e Sociedade: Superando as Dificuldades no Processo de Ensino 

e Aprendizagem da Matemática, onde o objetivo é superar as dificuldades do 

ensino  da  Matemática  no  ensino  básico.  O  Projeto  é  composto  por  três 

professores e cinco alunos bolsistas do Curso de Licenciatura em Matemática e 

conta com a participação do LEM. 

CONCLUSÕES



Com a criação de um Laboratório de Ensino de Matemática a comunidade 

conta  com  um  espaço  para  aprimorar  seus  conhecimentos  Matemáticos, 

superar suas dificuldades, buscando meios para melhorar suas experiências 

práticas, pois o LEM disponibiliza várias formas para isso acontecer. É também 

neste espaço que ocorre a troca de saberes, a troca de experiências de forma 

a melhorar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática.
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Resumo:

As ações 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  desta  atividade  como  removedora  de  barreiras  sociais, 

contribuindo  para  a  promoção  da  igualdade  social.  Espera-se,  pois,  com  o 

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: Literatura; Ensino; Leitura.

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 

linguísticos; porém, a leitura “é o momento crítico da produção da unidade textual, 

da sua realidade significante. É nesse momento que os interlocutores se identificam 

como  interlocutores  e,  ao  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.

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:



- Incentiva 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 

apoiam 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;

-Aperfeiçoar técnicas de compreensão e interpretação do texto literária através de 

leituras selecionadas para conhecer a dimensão do texto literário;

-Incentivar  a  leitura,  por  meio  de  técnicas  variadas  para  leitura  em  língua 

estrangeira, como meio de aprendizagem de uma língua estrangeira, contribuindo 

para a produção oral e escrita dos aprendizes das variadas línguas estudadas no 

contexto da Unioeste e do projeto CELEM.

Métodos 

As  atividades  que  serão  desenvolvidas,  vinculados  a  este  projeto  de 

extensão, têm como propósito maior o incentivo à formação do hábito de leitura e a 

prática desta no contexto escolar, ambiente no qual se dá seguimento e solidificação 

desta prática iniciada, como se pressupõe na atualidade, já no seio familiar. Assim, 

atividades  de  incentivo  à  leitura  –  direcionadas  aos  estudantes  do  Ensino 

Fundamental e Médio –, bem como estudos voltados às teorias de análise literária – 

como suportes à formação continuada dos professores da rede pública e privada de 

Cascavel  –  são  iniciativas  extensionistas  que  integram  o  rol  das  ações  in-

tencionadas ao longo da vigência deste projeto.

A  execução  dos  propósitos  mencionados  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. 

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. 

Discussão e Resultados 

Ao dominar o sistema da escrita, o homem passou a efetuar registros sobre 

as mais diversas manifestações culturais de sua comunidade com maior riqueza de 

detalhes ao longo de sua própria  evolução.  A criticidade da leitura da literatura, 

nesse contexto de aproximação de diferentes culturas, revela-se sempre dialética, 

pois “ensinar literatura não pode deixar de ter em conta esta dupla dimensão dos 

textos literários pela qual, ao mesmo tempo em que fazem parte da cultura, e por 

conseguinte do campo da opinião ou das significações consensuais, são sobretudo 

o  abalar  destas”  (LOPES,  1994,  p.  368).  Propomo-nos,  assim,  a  repensar  o 

processo da leitura, pois cremos que somente pelo seu domínio nos será possível, 

como professores, conduzir adequadamente as atividades de ensino de Literatura, 

levando nossos educandos a perceberem, a sentirem e a comprovarem o papel da 

ficção,  não  como  um  elemento  que  busca  negar,  contradizer,  ou  até  mesmo 

substituir  a  história,  porém,  como um forte  instrumento desmistificador,  que vem 

buscando desencadear um autêntico processo de transformação social. Destaca-se, 

nesse cenário, a importância da família e da escola na formação do leitor.

O desenvolvimento do hábito da leitura, então, 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 psicolinguística, 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 por meio das ações previstas neste 

projeto.

Conclusões 

É muito importante lembrar que a leitura, em sociedades como a nossa, é 

arma  fortíssima  usada  para  manter  algumas  classes  sociais  subjugadas  e 

possibilitar às classes dominantes o controle e direção da situação. Assim, teremos 

sempre uma minoria elitizada que dela desfruta, enquanto a grande massa não tem 

pleno  acesso  a  ela,  pois,  segundo  a  concepção  de  Bakhtin  (1981,  p.  280),  “a 

linguagem não é algo neutro que pode passar fácil e livremente para a propriedade 

particular das intenções do falante. [...]. Apropriar-se dela, forçá-la a se submeter às 

nossas  próprias  intenções  e  inflexões  é  difícil  e  complicado”.  A  concepção 

bakhtiniana de linguagem como fenômeno social, vinculada à formação do sujeito 

pela alteridade, em que este está inserido em um contexto, sendo, pois, permeado e  

constituído pelos discursos que o circundam, tem uma aproximação direta com a 

ênfase que se dá neste contexto ao processo geral de educação. 

Tal prática, seguramente, passa pela aprendizagem da leitura e se amplia à 

medida que esta consegue atingir a plenitude da compreensão do texto literário – 

uma  construção  artística  que  manipula  o  poder  de  representação  dos  signos 

linguísticos e possibilita ao leitor  uma vasta gama de interpretações. 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, 

consequentemente, buscar mudanças. Tais mudanças, necessariamente, implicarão 

em transformações em seu futuro. 
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Resumo: Objetiva-se incentivar, preparar e orientar práticas de pesquisa e estudos 

em literatura, história memória e sociedade, voltadas para as suas inter-relações e 

dinâmicas. Assim, propõem-se ações voltadas à execução de atividades na área da 

literatura  e  teoria  literária.  Deste  modo,  incluem-se  nas  atividades  propostas 

orientações a acadêmicos, discussões teóricas e apoio à realização do Seminário 

Nacional de Literatura História e Memória, bem como ao Simpósio de pesquisa em 

Letras  da  Unioeste.  Com  ações  de  apoio  voltadas  a  estes  eventos  anuais, 

oportuniza-se  o  debate  e  a  reflexão  acerca  do  fenômeno  das  inter-relações  da 

literatura,  história,  memória  e  sociedade,  possibilitando  a  divulgação  de 

investigações  desenvolvidas  nestas  áreas  assim  como  em  outras  áreas  afins, 

executadas entre  os  professores,  os graduandos e pós-graduandos do curso de 

letras  e  outros.  O  projeto  justifica-se  pela  necessidade  das  áreas  mencionadas 

terem um espaço  propício  para  discutir  e  socializar  os  resultados  de  pesquisas 

concluídas ou em andamento. O projeto prevê a realização de vários cursos, além 

dos eventos já relacionados. 

Palavras-chave:  Estudos  Literários;  Linguagem  e  Sociedade; 

Interdisciplinariedade/intertextualidade.



Introdução 

Este projeto  busca incentivar,  preparar,  orientar  e  executar  as práticas  de 

preparação e estudo das pesquisas, das produções intelectuais e outras atividades 

desenvolvidas  no  campo  de  investigação  da  Literatura,  História  e  Memória, 

desenvolvidas ao longo do ano letivo, 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, realização de encontros de orientação para a 

escrita de artigos dentro das temáticas selecionadas para os eventos previstos para 

o ano, atividades de organização do Seminário Nacional 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. 

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. Tal prática implica, também, em ações de apoio à realização do 

Seminário Nacional  de Literatura História e Memória,  bem como do Simpósio de 

pesquisa  em  Letras  da  Unioeste,  cuja  realização  é  meio  de  divulgação  dos 

resultados das pesquisas realizadas nas diferentes linhas de pesquisa do grupo 

“Confluências da Ficção, história e memória na literatura”, assim como de outros 

grupos de pesquisa da Unioeste, bem como espaço de socialização e aprendizagem 

com pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior que, na realização dos 

eventos,  contribuem  como  conferencistas,  palestrantes,  comunicadores  e 

debatedores das temáticas anualmente eleitas. A permanências destas dá-se pelo 

suporte que o projeto proporciona às publicações oriundas dos eventos e de sua 

posterior circulação.

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;

- Apoiar os acadêmicos em suas produções científicas, por meio do incentivo às 

orientações de professores do Curso de Letras;

-  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;



-  Incentivar  a  realização de  atividades culturais  executadas pelos  acadêmicos e 

propiciar sua inclusão nos eventos realizados na Instituição.

Métodos 

Este projeto de extensão propõe-se a ser  apoio e sustentação à realização das 

seguintes ações extensionistas:

1- Seminário Nacional de Literatura, História e Memória – Evento anual que já 

está  em  sua  X  edição  (2011)  e  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 

Nacional 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 Nacional de Literatura, História e Memória 

e do Simpósio de pesquisa em Letras da Unioeste – publicação anual  que 

reúne as contribuições de diferentes pesquisadores, comunicadores da edição 

anual do evento.

4- Organização das publicações da Revista de Literatura, História e Memória – 

publicação anual que reúne textos em torno da temática discutida no evento, 

contando com a participação de especialistas também de outras Instituições de 

Ensino Superior do Brasil e de outros países.

5- Programa de orientação para produção acadêmica científica aos discentes da 

Unioeste.

Discussão e Resultados 

Espera-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 e aos 

eventos  que  a  área  desenvolve  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 

A realização do projeto justifica-se pela necessidade de professores, alunos e 

demais pesquisadores da área da Literatura terem, ao longo do ano, um espaço 

propício para discutir  sobre possíveis temáticas a serem exploradas nos eventos 

científicos  e  culturais  (Seminário  Nacional  de  Literatura,  História  e  Memória  e 

Simpósio  de  Pesquisa  em  Letras  da  Unioeste),  promovidos  pelo  Colegiado  de 

Letras,  pelo  Centro  de  Educação,  Comunicação  e  Artes  e  Programa  de  Pós-

graduação em Letras.  A partir  destes debates,  cria-se a possibilidade efetiva de 

auxiliar os discentes dos Cursos de graduação e pós-graduação em Letras em suas 

produções  científicas  e  culturais  que  possam  ser  apresentados  nas  diferentes 

modalidades de participação oferecidas nos eventos. Cria-se, assim, a possibilidade 

de socializar os resultados de pesquisas concluídas ou em andamento. O projeto 

prevê o incremento e qualificação destas produções científicas dos discentes da 

Unioeste,  oriundas  de  trabalhos  acadêmicos,  cursos  de  extensão,  projetos  de 

pesquisa  de  iniciação  científica,  projetos  de  TCC  e  projetos  de  dissertação  de 

mestrado, além de promover a integração do corpo docente na produção científica 

ao  redor  de  uma  mesma  temática,  o  que  possibilita  um  maior  intercâmbio  de 

conhecimentos  e,  conseqüentemente,  uma melhora  significativa  na qualidade da 

produção, tanto dos discentes orientados, como dos professores orientadores.
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ÁREA TEMÁTICA: Cultura

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação Oral

RESUMO: O  projeto  de  extensão  tem  o  propósito  recuperar  e  preservar  as 
experiências e trajetórias de movimentos sociais na luta pela terra, referentes à 
revolta dos posseiros/colonos de 1957, no município de Verê, no Sudoeste do 
Paraná, e, para o Oeste, o caso trata do acampamento dos sem terra em Campo 
Bonito, durante o período de 1991 e 1993, e a trajetória dos assentados após a 
conquista  da  terra.  As  atividades  de  pesquisa  de  campo  têm a  finalidade  de 
produzir  fontes  orais  relacionadas  às  memórias  da  e  na  terra,  envolvendo 
pessoas comuns que participaram dos movimentos de luta pela terra no Paraná, 
bem como de recuperar fontes documentais que visa superar a visão tradicional e 
a edificação de lugares de memórias que reduzem o chão da história e constroem 
heróis e inventam tradições numa perspectiva anacrônica.

PALAVRAS-CHAVE: Luta pela terra. Camponeses. Memória. História.

INTRODUÇÃO: O projeto Memórias da Terra: modos de viver, lutas e resistências  
camponesas no Sudoeste e Oeste do Paraná tem o propósito de recuperar e 

1 Projeto  de  extensão  universitária  aprovado  no  PROEXT/2009,  Convênio  no.  010/2010-MEC/SESu-
UNIOESTE, Apoio aos projetos de extensão aprovados pelo PROEXT-2009,  referente ao Edital nº 6/2009-
PROEXT.
2 Professor Adjunto na UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon, vinculado ao Curso de História 
e ao Programa de Pós-Graduação em História. Coordenador do projeto de extensão Memórias da Terra. E-
mail: Paulo.koling@unioeste.br; pkoling@gmail.com 
3 Aluno do Curso de História, 4º. Ano/Matutino, na UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon. 
Bolsista estagiário do projeto. E-mail: tiago.oanjo@hotmail.com 
4 Aluna do Curso de História, 2º. Ano/Matutino, na UNIOESTE – Campus de Marechal Cândido Rondon. 
Bolsista-estagiária do projeto. E-mail: francieli-cwb@hotmail.com 
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preservar as experiências e trajetórias de vida de dois movimentos sociais de luta 
pela terra: a revolta dos posseiros ou dos colonos de 1957, município de Verê, 
no Sudoeste, e o acampamento e assentamento dos sem terras em Campo 
Bonito  (de  1991/1993  a  2008)  no  Oeste.  Para  o  estudo  destes  processos 
histórico-sociais a abordagem das temáticas  terra e  memórias é compreendida 
enquanto  síntese  da  práxis  política  e  cotidiana  dos  camponeses.  Trata-se, 
portanto, de analisar a cultura da terra nos modos de viver dos camponeses em 
suas territorialidades. Em seu ensaio fotográfico, Sebastião Salgado (1997) fundiu 
as imagens da  terra com as fisionomias dos  trabalhadores que vivem na e da 
terra. Pelas imagens, Salgado conseguiu registrar e aproximar os traços do meio 
ambiente aos próprios traços das faces, das mãos e dos pés dos povos da terra. 
Partindo desta referência, este projeto tem o propósito de integrar, dialeticamente, 
os modos de viver dos camponeses às matrizes histórico-culturais – a cultura 
social – que têm acerca da terra. Neste sentido, para abordar as  memórias da 
terra é preciso interligar os sentidos construídos pelos camponeses em suas lutas 
e resistências pelo acesso e permanência na terra, ou seja, abordar os processos 
sociais e o significado da terra para as suas vidas e de seus filhos.

OBJETIVO  GERAL:  Mediante  a  realização  de  atividades  de  pesquisa 
relacionadas às fontes documentais, à produção historiográfica e à produção de 
fontes orais, o projeto tem o objetivo de recuperar, elaborar e publicar materiais 
(textos, artigos, fotografias, mapas, imagens, entrevistas e vídeos) referentes às 
lutas, resistências e modos de viver das populações e comunidades camponesas 
no Sudoeste  e  Oeste  do Paraná,  tendo como estudo de caso a  Revolta  dos 
Posseiros de 1957, no município de Verê, e a organização e mobilização dos 
trabalhadores  rurais  sem  terras  durante  o  período  de  acampamento  (1991-
1993/95)  e  de  assentamento  (1993/95-2008)  no  município  de  Campo  Bonito. 
ESPECÍFICOS:  -  Através  da  realização  de  entrevistas  orientadas  para  a 
reconstrução  das  memórias  das  histórias  de  vida  das  pessoas  comuns  que 
protagonizaram,  a  partir  de  seus lugares  sociais,  a  Revolta  dos Posseiros  de 
1957, para ampliar a produção de fontes orais e problematizar o predomínio de 
uma memória oficial construída no âmbito dos governos municipais e os lugares 
de memória edificados nos espaços da cidade; - Realizar um estudo da questão 
fundiária e da cartografia da terra do período das empresas colonizadoras e nas 
fases  seguintes  a  ser  disponibilizado  junto  aos  textos  de  análise  histórico-
historiográfica  e  materiais  pedagógicos  a  serem  distribuídos  nas  escolas  e 
prefeituras; - A partir dos dados do IBGE, do IPARDES, do INCRA, da EMATER e 
das Prefeituras, realizar um levantamento demográfico e da estrutura fundiária 
dos municípios de Verê e de Campo Bonito durante o período de 1950/60 a 2007 
e confeccionar uma cartografia temática; - Elaborar textos referentes à questão 
agrária e às memórias da terra em Verê e em Campo Bonito, bem como sobre o 
processo histórico mais amplo das regiões do Sudoeste e do Oeste do Paraná 
para uso didático-pedagógico nos respectivos municípios e escolas e Núcleos 
Regionais de Educação.

MÉTODOS: Para realizar este caminho da recuperação e ampliação dos sujeitos 
sociais é fundamental trabalhar com os recursos e a metodologia da História Oral, 
pois, para além da historiografia, também há a memória de vida dos camponeses 

2



e  seus  modos  de  viver  na  terra  presente  na  oralidade,  o  que  abre  outra 
possibilidade ao projeto: a de recuperar e preservar as memórias da terra através 
das falas e relatos dos próprios camponeses. A pesquisa histórica realizada com 
o  suporte  da  História  Oral  permite  não  apenas  confrontar  memórias,  mas, 
principalmente,  dar  voz  aos  sujeitos  comuns  e  tornar  público  as  memórias 
submersas, bem como romper o silenciamento e, como analisa Michael Pollak 
(1989), disputar o campo da história e explicitar as contradições e os interesses 
sociais de classe. Neste aspecto a História Oral permite, criticamente, superar a 
visão tradicional da história e ampliar os campos das fontes, dos sujeitos reais, 
dos  métodos  e  das  abordagens  (cf.  FERREIRA  e  AMADO,  1998).  Para 
dimensionar  estes  processos  e  transformações  no  mundo  agrário  é  preciso 
trabalhar com as  histórias de vida  das pessoas (indivíduos) e das comunidades 
locais.  Por  priorizar  as  memórias  submersas,  o  conhecimento  preservado  e 
transmitido através da tradição oral, presente no cotidiano das pessoas comuns, 
expressa resistências à ordem, à oficialidade, à disciplina e à racionalidade do 
Estado e das relações de poder hegemônicas. Estas resistências redimensionam 
e ampliam a própria  noção da história  e  da concretude do fazer  dos sujeitos 
sociais;  indica outros saberes e costumes comuns,  como observou Thompson 
(1998); desvela outras sociabilidades e multiplicidades de sujeitos e valores (cf. 
ERTERCI,  1990);  coloca  a  história  nos  domínios  do  popular  e  desvela 
contraposição à dominação; combate o silenciamento dos de cima e rompe o 
silêncio  dos  de  baixo,  dos  excluídos;  enfim,  luta  contra  o  esquecimento  (cf. 
RICŒER, 2007).  Todavia,  esta potencialidade que a História  Oral  trás para a 
História, através da memória social  e dos indivíduos, somente se realiza se o 
historiador  emancipar  e  elevar  as  pessoas  comuns,  os  camponeses e 
trabalhadores  rurais (arrendatários,  meeiros,  bóias-frias,  etc.)  à  condição  de 
sujeitos concretos e protagonistas da história (cf. PERROT, 1988); se considerar 
a terra e a territorialidade o lugar destas lutas. Ora, para esta inversão dialética da 
ordem do capital (da propriedade jurídica alienável, da mercadoria e da terra de 
negócio),  nada mais sugestivo e radical do que analisar as  memórias da terra 
presentes  nas  lutas  e  resistências  dos  camponeses  e  dos  sem  terra  que 
fundamentam  seus  modos  de  viver,  suas  utopias  e  a  esperança  por  uma 
sociedade onde a terra seja sinônimo de costume (habitus), de garantia de posse 
e uso do seu pedaço de chão (terra de trabalho), de justiça social, de aprendizado 
para a liberdade, à política e à cidadania (cf. FREIRE, 1997; CALDART, 2000). 
Justamente os mais pobres do campo lutam para transformar a história, e a partir 
de suas memórias é possível revisar e reescrever a História.

DISCUSSÃO  E  RESULTADOS:  Memórias  de  terra  representa,  pois,  os 
fundamentos da  práxis  histórica  dos  homens e  mulheres  que  vivem na terra, 
lutam pela terra e resistem na terra; os modos de viver e de uso da terra. Muitas 
das resistências camponesas contrapunham-se ao latifúndio, às companhias de 
colonização,  ao  Estado,  ao  avanço  das  relações  de  produção  capitalista  no 
campo da modernização conservadora ocorrida nas décadas de 1970 e 1980 (cf. 
MARTINS, 1982, 1997) e a transformação da terra em lugar de trabalho (vida e 
vivências) para objeto de negócio, de especulação do capital e de produção de 
mercadorias. Por antecedência histórica, o  primeiro caso concreto indicado é a 
Revolta dos Posseiros ou Revolta dos Colonos de 1957, ocorrida no Sudoeste 
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do Paraná, um dos casos de litígio  de terra mais significativo que ocorreu no 
estado e envolveu, de um lado, os posseiros e camponeses (de origem cabocla 
ou  sulista)  e,  de  outro,  a  companhia  Clevelândia,  Industrial  e  Territorial  Ltda. 
(CITLA),  que contava com o apoio do próprio  governador  do Estado,  Moysés 
Lupion,  um  dos  seus  acionistas,  do  governo  local  e  seu  aparato  policial  (cf. 
WACHOWICZ,  1987a;  LAZIER,  1998;  LEÃO,  1985;  BATTISTI,  2006; 
PEGORARO, 2007).  O atual  município de Verê, à época distrito de Francisco 
Beltrão, foi  um dos focos iniciais da mobilização armada dos camponeses que 
não suportavam mais a espoliação e as violências praticadas pela milícia privada 
da Citla (que contratava jagunços) e pela própria polícia local, que defendia os 
interesses da Citla.  Hoje, a mais de 50 anos do fato,  em Verê ainda existem 
pessoas comuns que vivenciaram aquela experiência e permanecem excluídos na 
historiografia,  nos  projetos  de  produção  de  acervos  documentais  escritos,  de 
imagens e fontes orais fomentados pelos municípios, ou mesmos nos lugares de 
memória (patrimônio cultural).  A  Revolta dos Colonos no Sudoeste representou 
uma conquista social sem precedente para a história camponesa paranaense e 
nacional. Seus desdobramentos permanecem na memória social da região e sua 
materialidade é visível na estrutura fundiária e nas lutas e resistências pela terra 
posteriores. As pesquisas históricas e a historiografias destacam o caso, todavia, 
parte desta memória e da historiografia produz e reproduz uma história oficial 
priorizando alguns sujeitos (a Cango, a Citla, a Rádio Colméia e os líderes) e 
alguns fatos, a violência e opressão sofrida pelos colonos e posseiros e o levante 
armado de 1957. De certo modo, esta “invenção da tradição” (cf. HOBSBAWM e 
RANGER,  1997)  produz  uma  nova  memória  seletiva,  descolada  da  prática 
popular  daquele  período  e  na  atualidade.  Neste  aspecto,  a  recuperação  e 
preservação das memórias das pessoas comuns e de suas histórias de vida está 
articulada com a noção da história vista de baixo e a partir do cotidiano. Assim, a 
ampliação dos sujeitos representa a própria ampliação das memórias da terra e 
do processo.  As lutas e resistências passam a ser percebidas enquanto modos  
de  viver  na  terra,  o  que  implica  perceber  como  os  posseiros  e  colonos  
compreendiam  a  terra  para  si  a  para  os  seus.  Historicamente  estas  lutas  e 
resistências balizam e sedimentam o lugar da terra na sociedade e as finalidades 
das  práticas  produtivas  na  agricultura.  Na  análise  de  José  de  Souza  Martins 
(1982, 1993 e 1997) o que está em questão é a expropriação e a violência, a  
territorialidade  das  fronteiras  e  os  estranhamentos,  os  conflitos  sociais,  com 
caráter de classe, entre a  terra de trabalho e  terra de negócio. O litígio agrário 
ocorrido  no Sudoeste  contrapunha o direito  à  posse e uso da terra,  de  base 
popular, e o direito jurídico da propriedade da terra (especulação). A regulação do 
direito agrário e o uso do Estado refletia a própria contraposição de classes e 
projetos  de  sociais.  O  segundo  caso  selecionado  trata  das  experiências  e 
trajetórias de vida, de organização e mobilização dos  sem terra acampados e 
assentados em Campo Bonito. Em agosto de 1991, em torno de 300 famílias 
ocuparam a sede da Fazenda Santana, no município de Campo Bonito/PR, além 
de ser um grande latifúndio extrativista, com aproximadamente 3 mil alqueires, 
suspeitava-se de que o fazendeiro tinha problema de regularização fundiária da 
área,  ou  seja,  que  havia  problemas  de  sucessão  no  histórico  dominial.  Dois 
meses após, o MST, o governo do Paraná, o Incra e a Agro Industrial Benedelli  
firmaram um a acordo no qual o proprietário colocaria a disposição do Incra 950 
hectares para reforma agrária, na condição de que o restante da Fazenda não 
fosse ocupado. Já o Incra e o Governo do PR gestionariam a indicação de outras 
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áreas para assentarem as demais famílias de sem terras. Em de março de 1993, 
após mais  de  um ano e meio  de espera  em vão pelas  ações do Incra  e  do 
governo do PR, o movimento reocupou a Fazenda Santana a fim de pressionar o 
governo. Entre os dias 5 e 8 desencadeou-se um dos conflitos mais violentos que 
envolvem a luta  pela  terra,  o  “caso Teixeirinha”:  três  policiais  (a  paisana e a 
serviço particular) foram mortos e um dos líderes do MST foi assassinado pelo 
grupo GOE; 7 sem terras foram presos, torturados e processados  (cf. BINDÉ e 
CORDEIRO, 1994).  No período seguinte,  46 famílias foram assentadas nas 4 
áreas  dos  950  hectares  e  as  demais  foram para  outros  acampamentos  e/ou 
assentamentos  no  PR.  Campo  Bonito  tornou-se  um  verdadeiro  “campo  de 
batalha” na luta pela terra, opondo os movimentos sociais (MST, CPT, pastorais 
sociais, partidos de esquerda) ao Estado e seu aparato policial, fazendeiros (UDR 
e  ruralistas)  e  a  mídia  hegemônica.  Estas  contraposições  atingiam  a  própria 
sociedade local, com práticas de segregação, discriminação e criminalização dos 
sem terras. Hoje, após 15 anos de vida na terra, as conquistas dos sem terras 
não  se  limitam  a  ter  um  naco  de  chão,  mas  também  visão  a  emancipação 
econômico-social dos trabalhadores e a condição de sujeitos políticos. Num dos 
relatos  de uma assentada na área 3,  segundo ela  a  terra  possibilitou-lhe  ser 
“outra  pessoa” emancipada  da  humilhação  e  da  discriminação.  Este  exemplo 
traçar e sintetiza o conteúdo do projeto “memórias da terra”, tanto as lutas e as 
resistências quanto o acesso à terra fundamentam modos de viver na terra e os 
valores sócio-culturais que  embasam estes movimentos (trabalho e produção, 
ação  política  e  liberdade).  Além  da  luta  pela  terra  durante  o  período  do 
acampamento nos anos de 1991 a 1993/95, o período de vivência na terra, de 
1993/95 a 2008, merece atenção (pesquisa e análise), especialmente ao que se 
refere à produção agrícola e às condições de vida dos novos camponeses e as 
relações com a comunidade local e do município.

CONCLUSÕES: A UNIOESTE está inserida nas regiões Oeste e Sudoeste do PR 
e  vem desenvolvendo  projetos  de  inserção  e  impacto  socioeconômico,  numa 
relação  dialógica  com  a  comunidade  externa  e  fomentando  intercâmbios  de 
saberes. Na área da História a IES conta com duas turmas de graduação, uma 
turma de especialização e o Curso de Mestrado em História, Poder e Práticas 
Sociais. A grande maioria do corpo docente possui título de doutor, tem regime de 
dedicação exclusiva e está envolvido com atividades de extensão. A universidade 
dispõe  de  veículos  para  o  deslocamento  da  equipe  do  projeto  e  estimula  a 
participação acadêmica em IC e em atividades extensionistas. Grande parte da 
equipe de trabalho do projeto tem proximidade com a temática e conhece as 
características  históricas  e  sociais  dos  municípios  selecionados.  Quanto  à 
pesquisa bibliográfica e documental os docentes e pós-graduando já têm acesso 
às  entidades  envolvidas  (INCRA/Cascavel,  CPT/PR,  MST/PR,  CNBB-Regional 
Sul/Curitiba, Assesoar/Francisco Beltrão), aos centros de documentação (Museus 
em Cascavel, Guaraniaçu e Francisco Beltrão). Tratando-se do contexto histórico 
nacional, estadual e regional, bem como dos novos paradigmas relacionados à 
ecologia  e  à  necessidade  de  um novo  projeto  de  desenvolvimento  científico, 
tecnológico e cultural, as regiões Sudoeste e Oeste paranaenses são, ao mesmo 
tempo, lócus da crise ambiental e laboratório de novas alternativas e projetos. O 
projeto  Memórias  da  terra trata  desta  problemática,  seja  através  das  duas 
experiências de lutas e resistências, da relação entre cultura e modos de vida na 
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terra, ao contrapor terra de trabalho X terra de negócio e ao valorizar a agricultura 
familiar  camponesa  e  desmistificar  a  produção  mercantil  e  seu  “pacote 
tecnológico e químico”).  Nas regiões do Sudoeste e Oeste,  fundamentalmente 
entre os camponeses e na produção familiar, há muitas experiências de produção 
orgânica e agro-ecológica. Entre os assentados em Campo Bonito, esta vem a ser 
a questão central para a permanência do homem na terra e a construção de um 
futuro para os seus filhos, o que vem de ser um novo momento de luta e de 
resistência e de preservação dos costumes em comum e dos modos de viver na 
terra.
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NECESSIDADES FORMATIVAS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE

Polyanna Cristina Simão¹; Kassiana Miguel¹;Juliete Gomes de Lara de 
Souza¹; Anelize Queiroz Amaral1; Irene Carniatto2.

RESUMO: À medida que se tem ponderado a necessidade da discussão sobre 
sexualidade  e  relações  de  gênero  no  âmbito  escolar,  tem se  observado  a 
fragilidade  docente  em abordar  a  temática  em sala  de  aula.  Dentro  desse 
contexto desenvolvemos essa pesquisa-ação, inclusa no Projeto Ecocidadania, 
desenvolvido pelo NEI/PROEX, no processo de formação inicial de 22 alunos 
do magistério da rede pública de ensino, localizada na cidade de São Miguel – 
PR. Foram aplicados questionários a priori e a posteriori a estratégia de ensino 
e em seguida realizada a análise de conteúdo sobre os dados, segundo os 
pressupostos teóricos de Bardin (1977).  Os resultados preliminares denotam 
que os futuros docentes das séries iniciais, apesar de julgarem importante levar 
o assunto aos alunos, manifestam grandes dificuldades e anseios para superar 
obstáculos compreendidos como tabus, crenças e preconceitos relacionados a 
gênero e sexualidade, demonstrando ainda, algumas concepções equivocadas.

Palavras Chave: Sexualidade, Gênero, Ambiente escolar.

INTRODUÇÃO

A escola  desempenha  um papel  muito  importante  na  abordagem de 

temas  fundamentais  como sexualidade e  gênero  visando  que  esse  espaço 

apresenta-se como um ambiente enriquecedor para diversos esclarecimentos e 

discussões sobre essas relações.

No entanto, boa parte dos docentes sentem-se despreparados para falar 

abertamente  sobre  essas  questões,  contudo,  deixar  de  falar  torna-se 

impossível  uma  vez  que,  os  comportamentos  de  ansiedade,  curiosidade  e 

atitudes acerca das relações de equidade de gênero e sexualidade vêm se 

1 Acadêmicas do curso de Ciência Biológicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
2 Docente  –  Mestre  do  curso  de  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  
any_qa@hotmail.com
3 Docente  –  Doutora  do  curso  de  Ciências  Biológicas  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  
irenecarniatto@yahoo.com.br 
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tornando cada vez mais comuns nas escolas e sobretudo nas aulas de ciências 

e biologia onde esses assuntos são levantados com maior frequência.

De  acordo  com  Bardi  e  Campos  (2005)  em  algumas  escolas  a 

Orientação  Sexual  é  desenvolvida  por  profissionais  preparados  através  de 

palestras  ou  cursos.  Mas, sabe-se  que  por  serem atuações  esporádicas  e 

pontuais, essas alcançam um grau pequeno de êxito, que vai se perdendo com 

o tempo. 

Dessa  forma,  acreditamos  que apenas um trabalho que  tenha  uma 

continuidade pode ter resultados efetivos.

RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA

A  construção  de  uma  sociedade  igualitária,  sem  preconceitos  e 

discriminação entre os sexos começa na família e se estende para as demais 

instituições sociais, dentre elas, a escola, porém, ao deparar-se com o contexto 

escolar, a primeira visão é de que a formação de professores necessita de uma 

preparação profissional docente no que diz respeito às relações de gênero e 

sexualidade.  

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)  sugerem  uma  reflexão 

acerca da temática da sexualidade como tema transversal  no currículo  das 

escolas  de  ensino  fundamental  e  médio,  em  virtude  de  mudanças 

comportamentais  em  relação  às  práticas  sexuais  dos  (as)  adolescentes  e 

jovens.

Assim, Nunes (2005) afirma que vivemos num ambiente “sexualizado” 

que torna necessária uma reflexão sobre sexualidade humana, pois  ela  faz 

parte de toda nossa vida cotidiana.

Werebe (1998) afirma que todo professor, qualquer que seja a disciplina 

que  lecione,  desempenha  consciente  ou  inconsciente  ações  no  campo  da 

Educação Sexual. Essas ações são representadas pela maneira de ser, vestir 

e agir, pelas idéias e valores que transmitem e até mesmo pelo tratamento que 

dispensa  aos  alunos  de  ambos  os  sexos.   Desta  forma,  uma  grande 

preocupação no que diz respeito à educação sexual é como as informações 

chegam aos alunos.



De acordo com Castro (2005),  há que se estimular os professores e 

professoras  para  estarem  alertas,  para  o  exercício  de  uma  educação  por 

cidadanias e diversidade em cada contato, na sala de aula ou fora dela; não 

permitindo a reprodução de piadas que estigmatizam ou tratamento pejorativo.

Portanto,  a  diversidade  esta  presente  em  cada  entrelinha,  em  cada 

imagem, em cada dado, nas diferentes áreas do conhecimento, valorizando-a 

ou negando-a.

OBJETIVO

Investigar a concepção que alunos em formação inicial possuem sobre 

gênero  e  sexualidade,  de  forma que seja  possível  torná-los  multiplicadores 

desse  conhecimento,  quando  esses  forem  efetivamente  atuar  como 

professores.

METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza uma pesquisa-ação e dentre as várias 

características marcantes deste tipo de investigação destaca -se o fato de o 

pesquisador  intervir  na  realidade,  de  modo  a  colaborar  na  superação  de 

problemas no decorrer  do processo, visualizando a pesquisa não como um 

produto na etapa final, mas como um instrumento de qualificação e melhoria no 

ambiente escolar. O público alvo foram 22 alunos do magistério da rede pública 

de ensino, localizada na cidade de São Miguel – PR, no processo de formação 

inicial,  incluso no projeto  Ecocidadania  desenvolvido  pelo  NEI  –  Núcleo de 

Estudos  Interdisciplinares  em  parceria  com  a  PROEX  -  pró-reitoria  de 

extensão.

 A  etapa  inicial  da  pesquisa  buscou  representações  de  gênero  e 

sexualidade por meio da aplicação de um questionário semi-estruturado. Em 

seguida os dados foram submetidos a uma análise de conteúdo, de acordo 

com os pressupostos teóricos e metodológicos de Bardin (1977).

Após a identificação dos anseios,  dúvidas,  dificuldades e paradigmas 

arraigados desses alunos foi  realizada uma oficina com o objetivo de gerar 

multiplicadores nesse colégio que pudessem continuar de maneira efetiva esse 

trabalho no decorrer do ano, esclarecendo e ultrapassando tabus presentes 

nas representações de gênero e sexualidade no âmbito escolar.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, apresentamos os dados que revelaram as representações 

dos 22 alunos quando indagados sobre gênero. 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS N° DE ALUNOS

1. Representações de 
Gênero

1- Órgãos sexuais
2- Comportamento
3-Não Responderam 

9
7
6

Tabela 1: Representações de gênero

Ao analisar a Tabela 1, identificou-se as concepções que a maioria dos 

alunos têm relacionada ao Gênero, 9 alunos da amostra representam gênero 

como sinônimo de órgãos sexuais, ou seja, relacionando o gênero ao sexo do 

individuo (subcategoria 1).

E ainda, podemos observar na subcategoria 2 que 7 alunos da amostra 

apontam ainda que gênero esta relacionado ao comportamento dos indivíduos.

De acordo com o programa Gênero e Diversidade na Escola (2009, p. 39):

Para as ciências sociais e humanas, o conceito de gênero se 
refere  à  construção  social  do  sexo.  (...)  gênero  significa  que 
homens  e  mulheres  são  produtos  da  realidade  social  e  não 
decorrência da anatomia de seus corpos.

Sendo de extrema importância, atentar para o conceito de gênero, porque 

esse pode nos ajudar a ter um olhar mais atento para determinados processos 

que consolidam diferenças de valor entre o masculino e o feminino, gerando 

desigualdades.

Em seguida, os alunos foram indagados sobre suas representações de 

sexualidade, dados que foram apresentados na Tabela 2.

CATEGORIA SUBCATEGORIAS N° DE ALUNOS
2. Representação de 1- Algo natural 9



Sexualidade 2- Sexo
3- Atitudes do dia-a-dia (vida)
4- Não responderam / Não sabem

9
2
2

Tabela 2: Representações de sexualidade
De acordo com a Tabela 2, subcategoria  1,  podemos verificar que 9 

alunos  dessa  amostra  representam a  sexualidade  como algo  natural,  dado 

esse constatado ainda na fala que segue:

“Seria  as  mudanças  que  o  menino  ou  a  menina  

passa”A1.

Esse  discurso  pode  evidenciar  uma  atitude  preconceituosa  ou 

conservadora, como afirma Nunes (2005, p.18):

Muitas vezes o argumento do “natural” é a forma mais cabal do 
preconceito ou do conservadorismo. Pois se poderá afirmar que 
são “naturais”  o poder, o domínio e a brutalidade no homem, 
como a “meiguice e ternura” são dotes “naturais” das mulheres.

Na mesma proporção de respostas, podemos verificar na subcategoria 

2, que 9 alunos tendem a confundir sexo e sexualidade. Dados que podem ser 

evidenciados na fala que segue:

“É uma relação que ocorre entre o homem com a mulher”.  

A5.

Nota-se nessa análise que sexualidade ainda é um assunto complexo de 

ser abordado, sendo tratada de forma equivocada por muitos alunos. Fatos que 

podem ser muitas vezes, da falha de uma educação familiar, onde crianças e 

adolescentes não têm a oportunidade de discutir sobre sexualidade com seus 

pais, que continuam tratando do tema como algo pecaminoso.

De acordo com Werebe (1998, p.149): “nem sempre os pais oferecem 

aos  filhos  informações  sobre  a  sexualidade,  seja  porque  não  possuem  os 

conhecimentos para fazê-lo, seja porque se sentem constrangidos para falar do 

assunto”. 

Na  subcategoria  3,  podemos  verificar  que  2  alunos  representam  a 

sexualidade como sendo atitudes do dia-a-dia:

“É  tudo  que  esta  presente  no  nosso  dia-a-dia,  nossa  

maneira  de  se  vestir,  sentir,  perceber  e  até  mesmo  o  

respeito, sentimentos e comportamentos” A6.



Para o programa Gênero e Diversidade na Escola (2009), sexualidade e 

gênero são dimensões diferentes que integram a identidade pessoal de cada 

individuo. Ambos surgem, são afetados e se transformam conforme valores 

sociais  vigentes  em  uma  dada  época.  São  partes,  assim,  da  cultura, 

construídas  em determinado período  histórico,  ajudando  a  organizar  a  vida 

individual e coletiva das pessoas.

CONCLUSÕES

Os resultados indicam que a oficina para formação docente constituiu 

um  importante instrumento  para  apontar  crenças,  tabus  e  dificuldades 

arraigadas  na  prática  desses  futuros  docentes,  além  de  levantar  questões 

imprescindíveis para a formação de atitudes e valores.

Esses alunos evidenciaram necessitar de uma formação específica, pois 

encontram-se despreparados para trabalhar com a temática trabalhada nesse 

artigo.  A realização do curso  permitiu  a  compreensão do tema de maneira 

contextualizada,  além  de  revisar  atitudes,  crenças  e  valores,  possibilitando 

assim  uma  formação  pautada  numa  postura  profissional  mais  consciente, 

permeada por conteúdos de cidadania e direitos humanos.
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NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS PARA UMA

NOVA GEOGRAFIA
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RESUMO

Pela grande difusão na sociedade dos meios de comunicação e tecnologias, 
novas maneiras de cativar os alunos para as aulas são cobradas, para dinamizar as 
mesmas e acrescer no aprendizado dos alunos. Buscamos neste artigo discorrer 
sobre  a  contribuição  da  TV  Pen  Drive  e  dos  laboratórios  de  informática, 
apresentando uma metodologia diferente de conduzir  as aulas,  deixando-as mais 
atrativas e agradáveis, tanto para alunos como professores. A utilização de novos 
aparelhos, visando dinamizar a relação ensino aprendizagem no Estado do Paraná é 
uma grande conquista para os professores, e ainda maior para os alunos, pois vem a 
calhar com a necessidade de transformação das aulas em um tempo onde o aluno 
sinta  o  prazer  em estar  em sala  de  aula.  A  TV Pen  drive  e  os  laboratórios  de 
informática vêm sendo utilizados frequentemente em salas de aula por todo o estado. 
Porém  de  que  maneira  está  sendo  trabalhado  estes  recursos?  Será  que  os 
professores foram bem preparados para utilizar estes aparelhos? Perguntas que em 
alguns casos nem precisariam ser  feitas,  mas estas  inovações não estão sendo 
utilizadas na frequência que deveriam ser, para cumprir sua importância no que se 
diz  ao  ensino  aprendizagem,  justificando  seus  investimentos,  analisando  os 
laboratórios de informática, vemos que às vezes faltaria um algo mais para fazer 
valer  a  sua implantação,  pois  não são tantos computadores,  comparando com o 
elevado número de alunos por sala.
Justificativa
 Grande número de alunos por salas, pouco tempo para preparação das mesmas e 
pouco ou quase nenhum tempo dedicado à  pesquisa  e preparação de materiais 



didáticos alternativos que dinamizariam as aulas. 
Objetivo
 Incentivar a utilização das tecnologias disponíveis nas escolas do Paraná, tornando 
as aulas mais dinâmicas e atrativas.

Contatos: Andre Marmentini – andre_verga@hotmail.com
                 Roberto Bottega – rob_bottega@hotmail.com                         
                 Wellington Luis Prezente – wellingtonprezente@hotmail.com
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O Cinema como um percurso formativo: o projeto de extensão 

“Cinegeoped”

Eduardo Donizeti Girotto1

Simone Kieling Galvão2

RESUMO

A aproximação da arte cinematográfica do público enquanto forma de 

ampliação  do  arcabouço  cultural  e  de  mudanças  das  formas  de  ver  e 

compreender o mundo se configura como tarefa principal desta atividade de 

extensão. Por meio de exibição de filmes, relacionados a diferentes temáticas e 

gêneros e posterior debate e discussão sobre os mesmos, acreditamos estar 

contribuindo  para  que  a  arte  e  a  cultura  se  tornem  mais  acessíveis  e 

significativas  para  o  público  alvo  deste  projeto.  Além  disso,  buscamos 

desenvolver  discussões  com  os  licenciandos  dos  cursos  de  geografia  e 

pedagogia da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão, acerca da utilização 

do cinema enquanto instrumento e estratégia de ensino nos diferentes níveis 

da educação básica e em diferentes disciplinas, no intuito de contribuir para 

práticas  educativas  cada  vez  mais  significativas,  compreendendo  assim  a 

especificidade do cinema enquanto um percurso formativo.

Introdução

Apesar de ser uma das formas de arte mais conhecida em um mundo 

marcada  pelo  avanço  dos  meios  de  comunicação,  o  cinema ainda  não  se 

tornou popular, no sentido de permitir aos diferentes públicos a compreensão 

de suas múltiplas linguagens e sensações. Muitas vezes, o que temos visto é a 

1 Professor do Colegiado de Geografia da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão. Coordenador do 
Projeto de Extensão “Cinegeoped”.
2 Licenciando em Geografia da Unioeste, campus de Francisco Beltrão.



opção por um tipo de cinema ligado muito mais ao conceito de entretenimento 

do que ao de arte, levando ao público geral uma falsa compreensão de que, 

apenas aquilo  que ganha espaço nos principais  meios  de comunicação de 

massa pode ser considerado válido como linguagem cinematográfica. Este tipo 

de  compreensão  contribui  para  ocultar  ainda  mais  a  complexidade  de 

linguagens, formas e sentidos que marcam a o cinema, tanto no que se refere 

aos gêneros quanto no que diz respeito a diversidade das produções presentes 

em diferentes países. 

Desta forma, o presente projeto de extensão, buscando resgatar estas 

múltiplas dimensões do cinema, visa contribuir na ampliação da compreensão 

das mesmas, bem como possibilitar o desenvolvimento de uma ambiente cada 

vez  mais  rico  culturalmente  no  interior  da  Universidade  Pública.  Enquanto 

forma de ver ao mundo e a si mesmo, o cinema deve ter lugar de destaque na 

sociedade contemporânea, permitindo-lhe, em diversos momentos, o exercício 

da reflexão e do olhar coletivo sobre determinadas situações.  

Além  disso,  acreditamos  nas  potencialidade  do  cinema,  enquanto 

linguagem  e  meio  de  comunicação,  como  um  importante  instrumento 

pedagógico a ser utilizados pelos futuros professores, tanto das séries inicias 

do ensino fundamental, quanto aquelas da disciplina de geografia na educação 

básica.  Em  certa  medida,  ao  permitir  um  outro  olhar  sobre  fenômenos  de 

ordem social, cultural, espacial, econômica e ambiental, o cinema aproxima os 

alunos, de diferentes idades,  das problemáticas que permeiam as discussões 

que  envolvem  questões  relacionados  a  fenômenos  sócio-históricos.  Além 

disso, o cinema propicia o acesso a uma outra linguagem, diferente da escrita, 

predominante na escola, que seja, a linguagem visual, importante instrumento 

de compreensão de um mundo que se torna cada vez mais repleto de imagens 

e de sons que se reproduzem em alta velocidade.  Compreender as imagens e 

suas implicações espaço-temporais torna-se fundamental para uma educação 

que visa possibilitar aos alunos um importante instrumento de leitura crítica do 

mundo  e  de  superação  das  alienações  e  manipulações,  frutos  das  falsas 

generalizações empregadas pela mídia, as quais são alvo diariamente homens 

e mulheres em toda parte do mundo.    

Neste sentido, a utilização do cinema na sala de aula, como um percurso 

formativo 



não se  trata  de criar  mais  uma ‘ilusão  pedagógica’,  prática 

bastante comum às burocracias do ensino. Ao contrário, nosso 

esforço vai ao encontro de caminhos possíveis (e não menos 

árduos) para fazer de nossas aulas um momento significativo 

de crítica da realidade em que vivemos e, ao mesmo tempo, 

um lugar para sonhar com o mundo – e não sem o mundo 

como  é  mais  comum  em  nossas  vidas,  tão  marcada  pela 

desesperança. (BARBOSA, 1999, pg. 22). 

Dessa  forma,  são  essenciais  projetos  que  busquem  dialogar  com  a 

linguagem cinematográfica como um procedimento de ensino que não é nem 

mais nem menos prático do que outros recursos audiovisuais (mapas, cartas e 

fotografias),  mas se  configura  enquanto  outra  linguagem a ser  explorada e 

oportunizada  a  todos  os  alunos.  A  linguagem  do  cinema  possibilita  uma 

ludicidade que contribui para uma investigação crítica a partir de pressupostos 

históricos e geográficos. Possibilita uma melhor compreensão de mundo que, 

como nos aponta Milton Santos, nos é vendido como imagem. Compreendê-lo, 

portanto, é compreender as falsas imagens que dele nos fazem. Para tant, faz-

se necessário nesta linguagem se alfabetizar. De outra forma, continuaremos a 

reproduzir  a  alienação  e  a  manipulação  que  como  professores  buscamos 

combater.

Organização do Projeto

Iniciado, em caráter experimental, em setembro de 2010 e oficializado a 

partir de março de 2011, o projeto denominado Cinegeoped, organizado como 

uma parceria entre os colegiados de Geografia e Pedagogia do campus de 

Francisco  Beltrão  da  UNIOESTE tem como principal  objetivo  possibilitar,  a 

partir da realização de sessões de cinema, discussões e debates sobre esta 

arte  e  sobre  temas  relacionados  à  sociedade  contemporânea. Além  disso, 

busca  aproximar  a  comunidade  acadêmica  e  a  comunidade  em  geral  da 

linguagem  do  cinema,  propiciando  momentos  e  espaços  de  discussões  e 

construções coletivas do conhecimento. Da mesma forma, visa contribuir para 



a afirmação da Universidade Pública enquanto lugar de difusão da arte e da 

cultura.

O projeto ocorre semanalmente, com a realização de sessão de exibição 

de filmes as  sextas-feiras,  às  17 horas.Após a  realização de cada sessão, 

ocorrem  debates  e  discussões,  com  a  orientação  dos  Professores 

Coordenadores,  Subcoordenadores  e  Colaboradores  do  Projeto  e  com  a 

participação de todos os presentes na sessão do filme .

Neste ano, as escolhas dos filmes buscaram construir uma percepção 

acerca da geograficidade do cinema. Para tanto, a cada mês é escolhido um 

autor, de um determinado país. Após a apresentação de diferentes filmes deste 

autor, os debates ocorrem em torno dos elementos que caracterizam o cinema 

daquele autor e daquele país. No primeiro mês, analisamos a obra de Walter 

Salles  e  as  suas  diferentes  leituras  acerca  do  Brasil.  Foi  interessante  o 

depoimento  de  alguns  alunos  que  nos  revelaram  que  era  a  primeira  que 

tomavam contato com este tipo de cinema e que após algumas sessões já 

conseguiam compreender um pouco mais desta linguagem.

Resultados

O projeto encontra-se em fase inicial. Mas já podemos verificar alguns 

resultados,  principalmente  no  que  diz  respeito  a  vivência  da  Universidade 

Pública enquanto lugar da difusão e da partilha de conhecimentos e cultura. 

Como  dissemos,  muitos  alunos  tem naquele  momento  específico  uma  das 

poucas possibilidades de ter acesso a produções culturais para além do mero 

entretenimento. Da mesma forma, aos poucos estamos construindo um grupo 

de debates e de discussões acerca do cinema e de sua linguagem, que pode 

contribuir para que ampliemos as relações existente entre tal linguagem e a 

formação de sujeitos capazes de refletir e agir no mundo.

O cinema é um recurso para representar os aspectos dinâmicos da vida 

e da natureza,  seja  ele  realista  ou  ilusório,  porém ambos com os mesmos 

objetivos: prender a atenção do espectador para o que está sendo reproduzido 

através  de  uma  combinação  de  elementos,  de  imagens  sonoras, 

esquematizadas  e  fotográficas.  E  está  geograficamente  bem  representado 

desde a mais simples produção até a mais sofisticada. 



Com esse privilégio e uma diversidade de temas geográficos é possível 

fazer uma união entre imagem e a prática educativa na sala de aula, buscando 

possibilidades  de  interpretação,  representação,  produção,  transmissão  e 

fixação do conhecimento. 

Dentro  dessas  representações  cinematográficas,  podemos  extrair 

elementos como a paisagem, a linguagem, a didática e o próprio contexto da 

história  e  buscar  métodos  para  o  entendimento  do  cotidiano  fazendo  uma 

contextualização entre conteúdos e realidades,  relacionando o local  com o 

global. 

A linguagem imagética é um meio para a construção do conhecimento 

espacial,  pois  traz  conhecimentos  relevantes  e  muitas  vezes  impactantes, 

quando  trata  principalmente  de  realidades  distintas,  como  o  subúrbio  e  o 

sertão, e centros altamente planejados e periferias, sem esquecer das crenças 

e  costumes,  mostrando  que  não  é  preciso  viajar  o  país  ou  o  mundo  para 

conhecer os prazeres e as dificuldades que se encontram e induzir a formação 

de um cidadão crítico-reflexivo,

Considerações Finais

Esperamos  que  este  projeto  possa  contribuir  na  afirmação  da 

Universidade Pública enquanto lugar, reconhecido socialmente, de produção e 

difusão do conhecimento e da cultura. Em um momento no qual vivenciamos 

intensos processo de privatização dos espaço públicos e de transformação da 

cultura e do conhecimento em mercadoria, faz-se necessário que assumamos 

um  caminho  de  oposição  a  este  modelo  dominante.  Como  um  projeto  de 

extensão, o Cinegeoped dialoga criticamente com esta necessidade de, a todo 

momento, reafirmar o caráter público daquilo que fazemos. 

E é assim que compreendemos o cinema. Enquanto arte, sua produção 

se dá de forma coletiva e produz reflexões sobre um mundo. Enquanto somos 

levados a olhar sempre para nós mesmos, a instigar a nossa individualidade, a 

experiência  do  cinema  nos  obriga  a  um  olhar  comum,  de  partilha,  de 

compromisso coletivo. Além disso, resgata o caráter fundamental da narrativa 

enquanto um dos elementos constituintes daquilo que nos faz humanos. Se 

pudermos, de fato, resgatar este significado de experiência coletiva que a arte 

representa, o objetivo principal deste projeto estará contemplado.



 Apesar de toda a brutalidade na qual se configura a realidade, o cinema 

surge como a capacidade humana do sonho, da fantasia e, principalmente, da 

utopia, da potencialidade que temos em, apesar de tudo, construir caminhos 

alternativos para a nossa humanização. 
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O CINEMA NO PROJETO “TEXTOS PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O 

MUNDO E PODER ESCREVER SUA HISTÓRIA”

Luchese, Rosana Vaghetti1; Gagliotto, Giseli Monteiro2; Garcia, Pamela Alves 

Cardoso3.

Área Temática: 4 – Educação (Incentivo à Leitura)

COMUNICAÇÃO ORAL

RESUMO:

Trabalhar em 2011 com filmes no Projeto “Textos Pretextos para Ler a Vida e o 

Mundo e Poder Escrever sua História” justifica-se porque o cinema é objeto 

cultural que remete à própria cultura e que, reconhecido como arte, aproxima-

se da literatura. O uso do cinema nas atividades na AMARBEM constituiu uma 

possibilidade para a invenção, à fruição e para crianças e adolescentes da 

comunidade conhecerem o mundo,  porque,  mais  que  compensar  carências 

culturais, o acesso à cultura é um direito das crianças. O trabalho com filmes 

tem como objetivos: desenvolver o gosto pelo cinema e educar o gosto para a 

linguagem cinematográfica; oportunizar a experiência de assistir um filme como 

um momento  para  estar  com amigos,  compartilhar  emoções,  sentir  prazer; 

desenvolver uma relação entre texto e contexto. A proposta não está concluída, 

mas,  percebemos que:  é  necessário  fazer  a  educação cinematográfica  dos 

profissionais da educação para que usem de forma correta e melhor as mídias 

que a tecnologia oferece, mas, falta-lhes suporte teórico, quanto às escolas, 

1 Professora  Coordenadora  do  Projeto,  rosanavaghetti@yahoo.com.br Membro  do 
GEDUS .
2 Professora Coordenadora do Grupo GEDUS
3Acadêmica de Pedagogia – Francisco Beltrão, Bolsista no Projeto  “Textos pretextos 
para ler a vida e o mundo e poder escrever sua história”
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faltam condições técnicas e físicas para tal uso; o cinema, mesmo com filme 

ruim, apresenta elementos que mobilizam o raciocínio e o pensar reflexivo.

PALAVRAS CHAVE: cinema, filmes, leitura cinematográfica

O CINEMA NO PROJETO “TEXTOS PRETEXTOS PARA LER A VIDA E O 

MUNDO E PODER ESCREVER SUA HISTÓRIA”

Luchese,  Rosana  Vaghetti4; Gagliotto,  Giseli  Monteiro5;  Cardoso,  Pamela 

Alves6.

Área Temática: 4 – Educação (Incentivo à Leitura)

COMUNICAÇÃO ORAL

INTRODUÇÃO:

A proposta de trabalhar com filmes no Projeto “Textos Pretextos para Ler a 

Vida e o Mundo e Poder Contar sua História”,  no ano de 2011, justifica-se 

porque o cinema é um objeto cultural cuja função principal é remeter à própria  

cultura, porque o cinema, pelo fato de ser reconhecido como arte, aproxima-se 

da  literatura.  O  cinema  é  uma  experiência  de  transformação  da  realidade 

usando uma ação estética e política para reinventar o real, permitindo àqueles 

que o assistem inúmeras possibilidades de leitura. 

O  uso  do  cinema,  no  contexto  social  no  qual  está  inserida  a  AMARBEM 

(Associação  Marrecas  para  o  Bem  Estar  do  Menor),  constituiu-se  como 

possibilidade para a invenção, à fruição e para conhecimento de mundos para 

as crianças e adolescentes moradores daquela comunidade, porque, mais que 

compensar carências culturais, o acesso à cultura é um direito das crianças. 

O cinema não se constitui como meio não para ensinar algo a quem não sabe,  

mas para criar  espaços para o compartilhamento coletivo dos saberes,  das 

4 Professora Coordenadora do Projeto, Membro do GEDUS 
5 Professora Coordenadora do Grupo GEDUS
6Acadêmica de Pedagogia – Francisco Beltrão, Bolsista no Projeto  “Textos pretextos 
para ler a vida e o mundo e poder escrever sua história”
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crianças e dos professores/monitores, diante dos possíveis questionamentos 

que os filmes poderão desvendar/desvelar. 

Trabalhar com o cinema no contexto da escola ou em outras instâncias da 

prática social é ajudar aqueles que dele participam a (re)encontrar a cultura. A 

experiência de ver um filme não é apenas lazer, mas uma experiência estética. 

Assistir um filme em um contexto educativo, qualquer que seja ele, não pode 

ser  como  se  faz  em  casa  ou  no  cinema,  por  isso,  o  professor/monitor 

desempenha o papel de mediador para propor leituras e incentivar o educando 

a ser um espectador exigente e crítico.

Dois são os pressupostos da educação cinematográfica: educar para o cinema 

e educar com o cinema. O primeiro significa entender o cinema na escola como 

instrumento  através  do  qual  se  faz  educação  e  o  segundo,  como  objeto 

temático  de  intervenção  educativa  através  da  leitura,  da  interpretação,  da 

análise e da produção de audiovisuais. 

Os  filmes  são  uma  parte  importante  do  cotidiano  dos  brasileiros,  podendo 

funcionar  como  preciosas  ferramentas  didáticas  para  a  aprendizagem  de 

conteúdos  de  diversas  disciplinas.  Os  filmes  para  serem utilizados  em um 

contexto  educativo  precisam  apresentar  elementos  como:  prazer,  gozo, 

emoção para que se estabeleça uma relação efetiva sujeito-filme. Esta relação 

é muito importante porque ela é que permite identificar como as crianças se 

apropriam  dos  conteúdos,  das  linguagens  e  das  formas  dos  filmes  para 

construir significados e todas as formas possíveis de diálogo, ainda que estas,  

em determinadas situações sejam estreitas e rudimentares.

OBJETIVOS

O trabalho  com filmes  no  Projeto  “Textos  –  pretextos  para  ler  a  vida  e  o 

mundo...” tem como objetivos: 

 desenvolver o gosto pelo cinema;

 educar o gosto para a linguagem cinematográfica;

 oportunizar  a experiência de assistir  um filme como um momento  de 

estar com amigos e compartilhar emoções; 

 criar um momento para as crianças sentirem prazer; 
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 desenvolver  uma relação entre texto e contexto,  desde a escolha do 

filme e até depois da exibição.

Entretanto, para alcançar tais objetivos é preciso que o professor pergunte, leia 

e interprete o que seus alunos precisam, saiba identificar  suas carências e 

planeje de forma que seja possível avaliar e refletir sobre a prática realizada. 

METODOLOGIA:

O projeto organizou uma prática para o trabalho com filmes:

1. A escolha dos filmes: 

Para auxiliar na escolha dos filmes, organizamos um “questionário” que serve 

para nos orientar nesta tarefa:

 O filme apresenta cenas chocantes? Essas cenas são necessárias à 

compreensão da história?

 Como o filme trata às crianças?

 A estética do filme é bem cuidada?

 Com quais temas o filme trabalha? 

 O filme trabalha com realidade ou fantasia? Como aparece esta relação 

e como os temas estão organizados nestes contextos?

 Que emoções e que sentimentos o filme provoca no telespectador?

 Como  o  filme  representa  o  universo  imaginário  e  que  estímulos  ele 

apresenta para desenvolver a imaginação e a reflexão?

 O filme apresenta ou estimula ao conhecimento? À sensibilidade? Ao 

diálogo?

 O filme possibilita a identificação das crianças com algum personagem? 

Auxilia na formação da personalidade?

 O filme é divertido ou bem humorado? Faz rir? É triste? Faz chorar? 

Provoca medo e/ou ansiedade e/ou solidão?

-  A linguagem do filme está  adequada aos espectadores? Contribui  para a 

ampliação da linguagem? Provoca e/ou estimula o diálogo entre o filme e as 

crianças e/ou entre elas? Permite as crianças relacionar os conhecimentos que 

já têm de outros textos e gêneros?

2. Antes de assistir ao filme:
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a) análise do cartaz do filme, propaganda ou trailer; 

b) leitura  do  livro  que  o  inspirou  (se  for  possível  e  no  caso de adaptação 

literária);

c) visão do título e da primeira seqüência do filme;

3. Depois da visão do filme: 

a) comentário sobre o filme;

b) leitura  e  interpretação  (núcleos  significativos:  personagens,  lugares, 

diálogos,  problemas,  mensagens;  análise  da  estrutura  narrativa: partes  e 

tramas,  possibilidades  de  alteração,  de  continuação,  da  transferência  da 

narrativa para outro espaço-tempo; análise de personagens: identidade, perfil, 

personalidade e modos de agir  em diversas situações;  análise do tempo e 

lugar: identificar o lugar, associação lugar-personagens, reinventar a narração);

c) leitura estética e lingüística do filme (luz, cor e uso da trilha sonora).

DISCUSSÃO:

O cinema na escola exige que os professores entendam que as imagens do 

filme  representam  mais  que  simples  recursos  ilustrativos  de  conteúdos 

didáticos.  As imagens nos filmes possibilitam o  conhecimento  e a reflexão, 

entretanto, o filme não deve funcionar como suporte para conteúdos desta ou 

daquela disciplina. O uso do filme na escola extrapola o uso do vídeo, do DVD 

ou um projetor multimídia, recursos que são utilizados na sala de aula de modo 

mecânico, ilustrativo, o que conduz à inércia do pensamento. 

A escola, ao tratar o filme como instrumento, objeto de conhecimento, meio de 

comunicação e meio de expressão de pensamentos e sentimentos, entende 

que a atividade de contar histórias com imagens,  sons e movimentos pode 

influenciar na consciência do sujeito e em seu comportamento sócio-político-

cultural. Nesta perspectiva, o filme torna-se um instrumento de intervenção, de 

pesquisa, de comunicação, de educação e de fruição. Tratar o filme como um 

meio  não  significa  reduzir  seu  potencial  cultural  e  reduzi-lo  a  um  recurso 

didático-pedagógico sem nenhuma significação social. 

O uso de filmes na escola, em sequências e/ou projetos didáticos, traz para os 

alunos vários benefícios, como por exemplo:  estimulam debates e permitem 

ampliar  a  percepção da turma sobre  um assunto; reforça  a  capacidade de 

argumentação;  melhora  o  vocabulário;  desenvolve  a  imaginação;  amplia  a 
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visão  de  mundo;  de  forma  lúdica,  aproxima  os  conteúdos  escolares  do 

estudante; facilita a compreensão de temáticas mais complexas e difíceis; abre 

espaço para debates e comparações do que foi dito ou estudado com outras 

fontes;  mobiliza  a  razão,  o  intelecto,  as  emoções,  dando  aos  alunos  mais 

disposição para aprender.

Para trabalhar com filmes, primeira preocupação do professor deve ser se o 

filme é indicado à faixa etária do seu grupo de alunos. Após isto, o educador já 

deverá ter assistido ao filme no mínimo duas vezes, para conhecer a história, 

verificar os pontos que podem ser explorados em sua aula, preparar atividades 

a serem desenvolvidas pelos estudantes, traçar paralelos entre o filme e os 

outros  recursos  utilizados.  A  utilização  dos  filmes  deve  sempre  estar 

relacionada  aos  conteúdos  e  práticas  educacionais  regularmente  utilizadas 

pelo professor. Todo o trabalho deve ser orientado para que o aluno saiba que 

o filme é mais um meio de aprender, de conhecer, de crescer.

Nos filmes, as relações entre o texto e as formas como eles são utilizados são 

definidas por diferentes contextos. Nos filmes, o texto e a imagem interagem, 

complementam-se proporcionando novas possibilidades de leitura, prendendo 

e despertando a atenção do espectador para a história e para o(s) contexto(s) / 

conteúdo(s)  apresentados.  Desta  maneira,  o  filme  se  transforma  em 

instrumento na ação pedagógica e objeto para experiências significativas, a 

partir do momento que estas interagem com os conhecimentos que os alunos 

possuem.

A sala de aula já vem incorporando, vem sofrendo, a intervenção dos meios de 

comunicação de massa com a utilização de jornais,  revistas,  programas de 

televisão.  Porém,  é  preciso  ver  que  esses  meios  podem ser  considerados 

como  salas  de  aula,  como  espaços  de  transformação  de  consciência,  de 

aquisição de conhecimentos; que eles dependem de uma pedagogia crítica, e 

que o sucesso dessa pedagogia crítica depende de como vamos ver e ouvir os 

produtos da indústria cultural.

Um filme é um local em que questões sociais são discutidas segundo valores 

explícitos ou implícitos do diretor, da estória, das condições de produção

Se a  sala  de  aula  é um espaço para  discussão e reflexão,  o  filme é  este 

mesmo espaço ampliado,  em que seus procedimentos  formais  e narrativos 

passam a ser a linha condutora do viés educacional.
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CONCLUSÕES:

Embora não tenhamos concluído o projeto, podemos inferir que:

  é necessário e urgente fazer a educação cinematográfica dos futuros 

profissionais da educação para que eles possam usar na escola todas 

as mídias que a tecnologia oferece;

 os professores reconhecem que poderiam fazer melhor uso das novas 

tecnologias e dos meios de comunicação de massa, mas não foram 

preparados para isso;

 faltam às escolas condições técnicas e físicas adequadas para tal uso;

 o  cinema,  mesmo  com  filme  ruim,  diferentemente  da  televisão, 

apresenta elementos que mobilizam o raciocínio e o pensar reflexivo;

Enfim,  trabalhar  com  cinema  no  interior  da  escola  significa  oportunizar  as 

crianças  momentos  de  fruição  estética  que  lhes  possibilite  a  análise  e  a 

reflexão e, a partir da leitura do filme, oferecer elementos para pensar, para 

possibilitar o diálogo e a ampliação do olhar sobre si, sobre o outro e sobre o 

mundo. 
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O JOGO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE UMA PROPOSTA DE EXTENSÃO NA ESCOLA1
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Edionéia Retka3

Caroline Machado Cortelini Conceição4

ÁREA TEMÁTICA: 4 - Educação

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral.

RESUMO: O presente artigo discute resultados da execução do Projeto de Extensão 
“Uma proposta  de  formação  de  professores:  a  prática  pedagógica  na  educação 
infantil em foco” realizado no Centro Municipal de Educação Infantil Idalino Rinaldi,  
em  Francisco  Beltrão.  Abordaremos  aqui  o  jogo  como  elemento  da  prática 
pedagógica,  sua  compreensão teórica  e  importância  para  a  educação infantil.  A 
partir da descrição e análise das atividades realizadas no projeto buscamos ressaltar 
a  importância  do  jogo  na  educação  infantil,  como  instrumento  de  ensino  e 
aprendizagem, problematizando a visão espontaneísta posta sobre esta atividade. 

PALAVRAS CHAVE: jogo, ensino-aprendizagem, educação infantil.

INTRODUÇÃO

O  jogo  na  educação  infantil  é  um  importante  instrumento  de  ensino  e 

aprendizagem, que pode ser utilizado pelo professor como recurso pedagógico de 

trabalho, sendo que o jogo possibilita deter a atenção da criança e começa a dar a 

1 Este  texto  refere-se  às  atividades  da  proposta  de  trabalho  intitulada:  Relação 
universidade–escola:  Desenvolvendo  ações  pedagógicas  na  educação  infantil, 
contemplada com bolsa da Fundação Araucária,  e vincula-se ao projeto de extensão: 
Uma proposta de formação de professores: a prática pedagógica na educação infantil em 
foco, registrado na PROEX/Unioeste.
2 Acadêmica  do  Curso  de  Pedagogia,  Unioeste/Campus  Francisco  Beltrão.  Bolsista  de 
extensão da Fundação Araucária. E-mail: marianebertonceli@gmail.com  
3 Acadêmica  do  Curso  de  Pedagogia,  Unioeste/Campus  Francisco  Beltrão.  Bolsista  de 
extensão  PROEX/UNIOESTE  do  projeto  Uma  proposta  de  formação  de  professores:  a 
prática pedagógica na educação infantil em foco. E-mail: edioneia22@hotmail.com 
4 Professora Orientadora do Projeto de Extensão. Docente do Curso de Pedagogia, CCH – 
Unioeste – Campus Francisco Beltrão. E-mail: cmcortelini@hotmail.com 
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ela  noções  sociais  importantes,  além  de  estimular  o  conhecimento  moral,  e 

intelectual nas diversas áreas de ensino. Brincar nesta etapa da vida é indispensável 

à criança, pois é na brincadeira que a criança vai expor suas necessidades, suas 

idéias,  estará  interagindo  com  o  mundo  social  através  desta  atividade  que  lhe 

transmite desejo (ROSSLER, 2006). Brincar e jogar para a criança pequena é uma 

necessidade tão importante, como uma necessidade fisiológica.

Neste  sentido,  o  Projeto  de  Extensão “Uma  proposta  de  formação  de 

professores: a prática pedagógica na educação infantil em foco”  tem como objetivo 

desenvolver ações conjuntas com os professores do Centro Municipal de Educação 

Infantil  (CMEI)  Idalino Rinaldi,  município de Francisco Beltrão,  voltadas à prática 

pedagógica na Educação Infantil, tendo em vista a atenção às especificidades das 

crianças, privilegiando as diferentes linguagens, proposta esta que foi solicitada pela 

equipe  da  instituição.  Além  de  colaborar  com  a  qualificação  das  práticas 

pedagógicas  na  instituição,  a  presente  proposta  busca  ampliar  a  atuação  da 

universidade,  através  da  aproximação  entre  a  instituição  e  a  rede  municipal  de 

ensino de Francisco Beltrão.  

No  decorrer  deste  trabalho  apresentaremos  as  ações  desenvolvidas  no 

projeto  de  extensão,  buscando  trazer  questões  sobre  a  prática  pedagógica  dos 

professores do CMEI Idalino Rinaldi, ressaltando a importância de trabalhar o jogo e 

a  brincadeira  como  instrumento  didático-pedagógico  na  apropriação  de 

conhecimentos,  tendo como enfoque a construção e  aplicação de jogos de fácil 

confecção que podem subsidiar o trabalho docente na educação infantil, levando em 

consideração as necessidades e o nível de aprendizado da criança pequena.

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O  objetivo do  Projeto  de  Extensão “Uma  proposta  de  formação  de 

professores: a prática pedagógica na educação infantil em foco”  é desenvolver uma 

proposta de formação continuada de professores com o grupo de profissionais do 

Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  (CMEI)  Idalino  Rinaldi,   contemplado  a 

organização do trabalho pedagógico  a partir  da proposta curricular do município 

de Francisco Beltrão, voltadas à prática pedagógica na Educação Infantil, tendo em 

vista  a  atenção  às  especificidades  das  crianças,  privilegiando  as  diferentes 

linguagens,  proposta  esta  que  foi  solicitada  pela  equipe  da  instituição.  Além de 

colaborar com a qualificação das práticas pedagógicas na instituição,  a presente 
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proposta busca ampliar a atuação da universidade, através da aproximação entre a 

instituição e a rede municipal de ensino de Francisco Beltrão. 

Os  métodos  utilizados  nas  atividades  desenvolvidas  no  projeto  são: 

planejamento  de atividades para  a  realização de estudo com os professores  do 

CMEI Idalino Rinaldi através de encontros quinzenais, ressaltando temas que foram 

definidos com a direção e o corpo docente da instituição, que são considerados de 

extrema  importância  na  prática  pedagógica  destes  profissionais  com  a  criança 

pequena;  Produção  de  materiais  didático-pedagógicos,  que  estimulam  a 

aprendizagem e  podem  subsidiar  a  aula  de  professores  da  educação  infantil  e 

ensino  fundamental;  Acompanhamento  da  prática  pedagógica  das  professoras, 

desenvolvendo  o  trabalho  conjunto  entre  professoras  e  equipe  do  projeto; 

Realização de oficinas de construção de material didático; Elaboração de banco de 

dados  com  materiais  didático–pedagógicos  e  artigos  referentes  ao  trabalho 

pedagógico que será transformado em CD-Room e entregue ao final do projeto para 

as professoras.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O jogo como prática pedagógica de ensino e 

aprendizagem.

Os jogos têm sido utilizados na educação de forma espontaneísta, e por isso 

o papel tão fundamental de recurso didático de ensino que tem os jogos, não são 

vistos como instrumentos intencionais para o desenvolvimento da aprendizagem e 

para a apropriação de conceitos.

Os autores Giardinetto e Mariani (2007) afirmam que isso tem ocasionado um 

empobrecimento  do  importante  papel  que  os  jogos  têm  como  instrumentos 

intencionais para a aquisição de saberes sistematizados, constituindo-se, assim, em 

um grave problema pedagógico.

O educador precisa se conscientizar da importância cultural que tem os jogos 

na prática educativa, como mediador do conhecimento sistematizado deve garantir a 

apropriação dos saberes, e entender os jogos como instrumentos indispensáveis na 

construção da teoria.

Martins (2006) afirma que Liontiev e ElKonin com base nos estudos feitos por 

Vigotski, concordam  que o jogo é atividade principal neste período da infância. 

ElKonin   citado por  Martins  (2006,  p.110)  “ressalta  que o  jogo  é  um dos 

mecanismos dentro e fora da escola capazes de auxiliar a criança a apreender o 
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conjunto  das  riquezas  produzidas  pela  humanidade,  gerando  revoluções  no 

desenvolvimento infantil” .

 O  jogo  deve  ser  considerado  pelo  professor  um  indispensável  material 

pedagógico  posto  na  sua  prática  educativa.  Pensando  desta  forma  e  buscando 

conhecer e qualificar a prática pedagógica o Grupo de Pesquisa Educação, Criança 

e infância (GPECI) desenvolve esse projeto de Extensão no CMEI Idalino Rinaldi. A 

execução do projeto, têm chamado nossa atenção para várias questões, uma delas 

é a falta de material didático-pedagógico que desperte o interesse das crianças, ou 

mesmo a falta de utilização de alguns recursos que o CMEI têm, mas que não estão 

sendo utilizados, ou pela falta de espaço apropriado, e pela própria falta de dinâmica 

na sala de aula.

No período de novembro de 2010, realizamos algumas práticas pedagógicas 

com as turmas da instituição, buscando levar para o CMEI o jogo, como recurso 

pedagógico,  que  têm grande importância  no  desenvolvimento  da  criança,  e  que 

foram produzidos pelo grupo, com materiais recicláveis e outros materiais de fácil 

aquisição. Os jogos foram confeccionados levando em consideração vários níveis de 

aprendizagem, desde o berçário, até a alfabetização, bem como, foi elaborada uma 

ficha  para  cada  jogo,  contendo  o  nome,  quais  os  materiais  utilizados  na  sua 

confecção, objetivos, como fazer, e as regras do jogo, e a fotografia deste para que 

as docentes pudessem prever o resultado final. 

Os materiais utilizados no berçário foram o tapete pedagógico, os pés das 

sensações,  o  cesto dos tesouros,  o  dado das figuras  e as  bolas com guizo,  as 

atividades práticas na turma do pré foram o mercadinho e o jogo do boliche.  Na 

turma do maternal I apresentamos uma proposta de atividade com cordas, piscina 

de bolinha, túnel (materiais do CMEI) e o jogo do boliche (material do GPECI) como 

uma outra possibilidade de brincadeira.  Na turma do maternal II trabalhamos com 

histórias e contação com fantoches, material disponibilizado pela própria instituição.

Giardinetto e Mariani (2007) ressaltam que “na educação infantil, ao brincar 

de amarelinha, pular corda , bolinha de gude, pião, boliche, (envolvendo o corpo),  

mercadinho, loja e outros, a criança esta desenvolvendo várias noções matemáticas” 

(p.193), ou seja o trabalho com jogos é indispensável na prática pedagógica. 

  Ao  trabalhar  na  instituição  com  estes  materiais,  que  foram  vistos  e 

manipulados pelas crianças e professoras percebemos o seguinte: as crianças se 

sentem muito ansiosas ao entrarem em contato com os jogos, também observamos 
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que  algumas delas  tentaram estragar  os  brinquedos,  analisamos assim,  que  as 

crianças  precisam  de  um  espaço  maior  e  mais  adequado  a  sua  etapa  de 

desenvolvimento, especialmente o berçário, que não têm um espaço adequado para 

tomar sol durante o dia, precisam de mais materiais e brinquedos que estimulem sua 

atenção.  Durante  essas  atividades  sentimos  a  falta  de  interação  entre  as 

professoras e os alunos em algumas turmas, e observamos que no desenvolvimento 

dos jogos a maioria das crianças se preocupa em olhar o que os colegas estão 

fazendo,  que  brinquedo  ele  têm,  em  tentar  pegar  o  brinquedo  do  outro,  isso 

acontece principalmente na turma do pré, porém sentimos uma grande alegria das 

crianças do maternal I ao brincarem no circuito, também ao apresentarmos o boliche 

a elas, e brincaram com satisfação, mas tiveram dificuldades nas brincadeiras para 

entenderem as regras e respeitar o direito dos colegas, esse problema detectamos 

em todas  as  turmas.  Tentamos também estabelecer  a  cooperação  em algumas 

turmas ao guardarmos os brinquedos, pedindo que todas as crianças ajudassem.

Observamos também que as crianças do maternal I, possuem necessidade 

de  desenvolvimento  da  coordenação  motora,  pois  ao  apresentarmos  uma 

brincadeira com a corda, para que pudessem andar sobre a mesma, todos tiveram 

dificuldade, e também ao passar por cima e por baixo.

 A  turma  do  maternal  II  no  primeiro  momento  prestou  muita  atenção  ao 

explicarmos a proposta de trabalho, posteriormente contamos as histórias utilizando 

a casinha de fantoches e depois quando deixamos que manipulassem estes,  os 

alunos ficaram muito entusiasmados, mas tiveram dificuldade de imaginar e contar 

uma história. Em seguida apresentamos o jogo dos dados, apenas com imagens e 

as cartelas, e todos participaram e conseguiram realizar esta atividade, nesta turma 

também percebemos a falta de interação entre os colegas, muitas vezes preferem 

brincar sozinhos, com medo que os colegas tomem seu brinquedo, sendo que não 

gostam de partilhar seus objetos.

Esta experiência foi muito interessante e nos possibilitou conhecer e interagir 

com as crianças, bem como trocar experiências com as professoras. Analisamos 

que os jogos não são utilizados no dia-a-dia da prática docente, e isso ocasionou 

certa estranheza por parte das crianças ao entrarem em contato com as regras.

Para Giardinetto e Mariani (2007) jogo com regras, é um importante desafio 

para  a  criança  em idade  pré-escolar  e  posteriormente  em toda  sua  vida,  desta 
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forma, o educador deve entender o jogo como elo fundamental  entre um prática 

educativa que considere o desenvolvimento histórico da criança e a prática social. 

Os educadores precisam entender que o jogo é um instrumento fundamental 

no trabalho com a criança pequena, é um instrumento de aprendizagem, “(...)  ao 

jogar  vários  esquemas  das  funções  superiores,  são  acionados:  a  linguagem,  a 

memória,  a  atenção,  à  vontade,  o  sentimento,  assim  como  valores  e  atitudes” 

(GIARDENETTO e MARIANI , 2007 p.191).  

Os jogos são também instrumentos de aquisição de cultura, ou seja, temos 

através dos jogos o poder de ensinar de uma maneira prazerosa e atrativa para a 

criança e ao mesmo tempo ensinar conteúdos historicamente construídos.

Portanto,  o  professor  da  educação infantil  precisa  entender  que a criança 

pequena  necessita  deste  contato  com  os  jogos,  que  são  elementos  históricos,  

culturais  e  de  aprendizagem,  sobre  tudo  são  elementos  essências  para  o 

desenvolvimento cognitivo, moral, físico e também humano.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento  da  pesquisa  teórica  sobre  jogos,  bem como a  prática 

realizada  na  instituição  infantil,  proporcionada  pelo  projeto  de  extensão  nos 

possibilitou conhecer a importância dos jogos no desenvolvimento da criança e a 

necessidade de introduzi-lo desde a educação infantil no ensino.

Além de colaborar com a qualificação das práticas pedagógicas na instituição, 

a presente proposta tem buscado ampliar a atuação da universidade, através da 

aproximação entre a instituição e a rede municipal de ensino de Francisco Beltrão. 

Desta forma, esta experiência nos possibilita  conhecer a realidade educativa,  as 

teorias que permeiam a educação infantil, e nos torna profissionais conscientes da 

importância de educar a criança pequena.
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RESUMO: A Universidade Aberta á Terceira Idade – UNATI na UNIOESTE é 
um Programa de Extensão vinculado á Pró-Reitoria de Extensão, com sede no 
Campus de Toledo e Sub-Programa no Campus de Foz de Iguaçú se constitui  
numa proposta de extensão efetivada a partir de 2000 na Instituição, de caráter 
transdisciplinar  e  permanente.  O  objetivo  do  Programa  é  criar  espaço  na 
Universidade  de  inserção  da  população  adulta  e/ou  idosa  para  formação 
política,  social,  econômica  e  cultural  no  desenvolvimento  de  suas 
potencialidades para que, tendo consciência de seu protagonismo no exercício 
da  cidadania,  interaja  no  contexto  familiar  e  comunitário,  promovendo  a 
conquista de uma participação social e política na melhoria de sua condição de 
vida. O Programa é aberto às pessoas com idade igual ou superior a 55 anos 
de  idade  provenientes  da  comunidade  local  e  regional.  Atendendo  a  uma 
perspectiva e princípios pedagógicos da educação permanente o programa é 
desenvolvido através de uma estrutura modular integrativa, ou seja, efetiva-se 
a partir de módulos semestrais, oficinas permanentes e temporárias, atividades 
de pesquisa e de ensino que integram práticas sociais de saúde, educação, 
meio ambiente,  cultura e práticas comunitárias.  A  Educação permanente  é, 
pois,  uma  construção  de  práticas  voltadas  para  a  totalidade  e  para  a 
inteligência do homem, integralizando a capacidade afetiva, o sentido estético, 
a necessidade de harmonia com a natureza, as relações sociais, econômicas e 
políticas tendo como horizonte a emancipação humana e o alcance de uma 



maior cidadania do cidadão idoso. As atividades desenvolvidas no Programa 
têm  se  mostrado  efetivo  na  melhoria  da  qualidade  de  vida  do  idoso, 
oportunizando a  aquisição e  ampliação de conhecimentos  e  habilidades de 
inserção e interação social  como um direito do cidadão idoso com vistas à 
melhoria  de sua qualidade de vida e estímulo consciente e participativo no 
exercício de sua cidadania. Neste sentido, o programa valoriza o diálogo de 
saberes e a participação do idoso no repasse e na preservação da cultura local 
e regional, considerando-os como personagens que a constroem e dela fazem 
parte, acercando-se de valores livremente admitidos, de forma responsável e 
criativa. Portanto a troca e o diálogo de saberes propiciado e provenientes da 
interação  da  universidade  com  a  sua  comunidade,  através  da  extensão, 
produzem conhecimentos em todas as suas formas tornando-os acessíveis á 
sociedade e contribuindo para o desenvolvimento integrado do seu ambiente.

FORMAS DE CONTATO: (45) 3379-7089, unati@unioeste.br; 
Odorizz2@yahoo.com
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RESUMO: O artigo trata do Programa Universidade Aberta a Terceira Idade – UNATI 
na  UNIOESTE  e  tem  como  objetivo  enfatizar  os  resultados  alcançados  no 
período  2000-2010  na  constituição  e  efetivação  da  cidadania  do  idoso.  O 
Programa se constitui numa atividade de Extensão, vinculada á Pró-Reitoria de 
Extensão  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  de 
caráter multi,  transdisciplinar e permanente, iniciada em 2000 no Campus de 
Toledo e estendido ao Campus de Foz do Iguaçú a partir de março de 2008. O 
objetivo da UNATI na Instituição é integrar o idoso no espaço acadêmico e na 
comunidade local e regional, possibilitando a troca de saberes e a efetivação do 
tripé  Ensino-Pesquisa  e  Extensão,  modificando  seu  cotidiano  e  promovendo 
melhor preparação para a vivência da aposentadoria.  Os resultados apontam 
que, na perspectiva pedagógica da educação permanente, o Programa tem se 
mostrado como uma ação efetiva e afirmativa da Universidade na efetivação de 
direitos,  na qualidade de vida e na inserção e participação social  da pessoa 
adulta e idosa possibilitando mudanças sociais e promovendo o exercício da 
cidadania ativa da pessoa adulta e idosa.

PALAVRAS-CHAVE: UNATI, EDUCAÇÃO PERMANENTE, CIDADANIA 

 

INTRODUÇÃO: A  conquista  de  uma  maior  longevidade  humana  e  o  aumento 

acelerado enfrentado por todos os países da população idosa seja pelos progressos 

da  medicina  e  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  e  atitudes  saudáveis  revelando  o  segredo  de  uma  maior 

longevidade com saúde. 

Dessa forma, além de mudanças quantitativas de ações para este segmento 

populacional, que já atinge 10,7 % da população brasileira, a sociedade em geral 

também  enfrenta  o  desafio  de  promover  ações  educativas  de  emancipação  e 

dignidade humana, de melhor qualidade de vida e inserção social,  bem como, a 

destituição de barreiras arquitônicas e sociais que tradicionalmente tem resultado no 

enaltecimento  de  preconceitos  e  a  destituição  da  dignidade  humana  desse 

segmento populacional. 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  oferecendo-lhe  condições  mais  dignas  de 

sobrevivência, maior qualidade de vida e ações de interação social.



Portanto, para além de ações e medidas que promovam maior seguridade e 

proteção  social  desse  segmento  populacional,  outras  medidas  educativas  que 

elimine os preconceitos  sociais  e  promovam mudanças culturais  substantivas na 

população em geral no que se refere ao processo de envelhecimento humano e 

suas  implicações  apontando  ações  cujo  horizonte  seja  de  emancipação  e 

preservação da dignidade humana de modo que esta fase seja vivenciada de uma 

forma mais  tranqüila  e  com maior  qualidade  de  vida.  E  para  isso,  teremos que 

promover  mudanças  que  vão  desde  a  concepção  de  velhice  que  está  posto 

socialmente,  quanto  a  constituição  de  espaços  alternativos  e  formais  que 

possibilitem  e  promova  a  sua  autonomia,  inclusão  e  maior  participação  social. 

Estudos recentes têm apontado que a maior longevidade humana se deve á maior 

promoção  e  efetivação  de  políticas  afirmativas  de  proteção;  medidas  e  ações 

educativas que promovam um estilo de vida mais saudável da população em geral e,  

medidas de inclusão e maior participação social da terceira idade.

Neste contexto e partindo de uma reflexão pragmática  em relação a  um 

quadro de necessidades da população adulta e idosa 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 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 vivem,  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 com conhecimento acadêmico e o desenvolvimento de 

habilidades para o enfrentamento do processo de envelhecimento e preparação para 

a vivência da aposentadoria.

METODOLOGIA:  Atendendo  a  uma  perspectiva  pedagógica  da  educação 

permanente, a metodologia de ação se dá atendendo a uma organização modular 



integrativa envolvendo o desenvolvimento de módulos semestrais onde a partir de 

um conjunto de conhecimentos possa compreender a sua realidade de forma crítica, 

atuando  como cidadão,  reivindicando  seus  direitos  buscando o  delineamento  de 

formas/estratégias efetivas de inserção, bem como, propiciar outras vivências que 

integram o rol de indicadores de uma melhor qualidade de vida na terceira idade; 

oficinas  permanentes  como  língua  e  cultura  Espanhola,  língua  e  cultura  alemã, 

língua e cultura Inglesa, inclusão digital - módulo básico e avançado, artes – módulo 

poesia  e  pintura,  memória,  reeducação  alimentar,  musculação,  Yôga,  natação  e 

Cinedebate;  oficinas  temporárias;  atividades  de  visitas  técnicas  na  comunidade; 

atividades de Monitoria nas escolas próximas à Instituição, hospitais, asilos e grupos 

de idosos; A monitoria se constitui num projeto cujo objetivo é, além de possibilitar 

ao idoso que já participou do Programa permanecer vinculado à UNATI participando 

das diversas oficinas ofertadas, tem como objetivo principal à inserção dos idosos 

em projetos  e  programas  sociais  na  comunidade  local.  atividades  do  Grupo  de 

Estudos  Pesquisa  da  UNATI  denominado  GEPU  realizado  com  acadêmicos 

estagiários,  Bolsistas  de  Extensão  e  acadêmicos  colaboradores  no  Programa; 

atividades  de  alfabetização  de  adultos;  atividades  de  educação  Física  como 

musculação,  natação,  yôga,  alongamentos,  atividades  recreativas  e  gincana  da 

UNATI;  atividades  de  vivências  intergeracionais  e  atividades  artísticas  culturais; 

atividades grupais realizados em sala de aula; atividades permanentes de educação 

física; atividades de interação grupal;  atividades de vivências na terceira idade e 

realização de eventos para a comunidade interna e externa à Instituição como a 

apresentação  pública  dos  resultados  das  oficinas  permanentes  e  temporárias, 

apresentação  pública  da  atividade  de  pesquisa  denominada  Momento  Ativo  no 

Bairro  realizado  pelas  pessoas  adultas  e  idosas  participantes  do  Programa; 

amostras de artes realizadas em diversos espaços públicos internos e externos à 

Instituição,  realização  anual  do  Bazar  da  UNATI,  realização  da  festa  junina  da 

UNATI;  realização  da  formatura  dos  participantes  da  UNATI;  participação  em 

eventos científicos de pesquisa e extensão no espaço interno e externo à Instituição; 

atividades  de  formação  de  multiplicadores  de  informação  no  Programa  para 

realizarem atividades  externas  à  Instituição;  publicações  científicas  referentes  às 

ações e atividades desenvolvidas no Programa em eventos local, regional, Estadual, 

Federal e Internacional.



DISCUSSÃO E RESULTADOS: Podemos apontar como resultados: a) a realização 

de atividades físicas, culturais e sociais; aulas semanais que se constituem como 

ensino para idosos, bem como espaço de formação teórico-prática de alunos que 

realizam  seu  estágio  no  Programa;  c)  sensibilização  dos  idosos  como 

multiplicadores de informações em seus grupos de origem e na comunidade local; 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; 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 

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 atividades, principalmente a efetivação do projeto de 

inclusão  digital  e  o  Projeto  Monitoria,  concretizam  a  relação  social  e  atinge  a 

intergeracionalidade,  tão  importante  para  a  desmistificação  e  erradicação  dos 

preconceitos sociais e para a construção de uma nova sociabilidade que promova 

uma nova concepção de ser idoso. Quando chegam a Universidade, percebe-se que 

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. Assim, 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. As 

informações  repassadas  através  dos  módulos,  bem  como,  as  atividades 

desenvolvidas no programa, têm se mostrado como elemento efetivo 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 de inclusão 

digital e do 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,  proporcionando  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, como é também um espaço profícuo de integração e 

participação efetiva do idoso na sociedade.

Portanto, 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.

Assim, 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. 

E, neste sentido, os programas e projetos UNATI, no espaço acadêmico se 

constitui 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. Assim, com a compreensão, 

análise e sistematização de conhecimentos adquiridos possam construir uma nova 

visão de homem e de mundo, redimensionando a sua vida cotidiana.
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RESUMO: O  artigo  trata  das  atividades  desenvolvidas  no  Projeto  “Monitoria”, 
vinculado ao Programa de Extensão denominado Universidade Aberta à Terceira 
idade – UNATI, no período 2009/2010, e tem como objetivo ressaltar as atividades 
realizadas e os resultados alcançados na inclusão e participação social do adulto e 
idoso. O Projeto existente desde 2002,de caráter permanente, tem como objetivo 
possibilitar  aos adultos  e  idosos que já  participaram do Programa UNATI  a sua 
efetiva contribuição no Programa e o seu envolvimento e engajamento em projetos e 
ações na comunidade local  e regional.  A metodologia de ação se dá através de 
aulas  semanais;  preparação  de  multiplicadores  de  informações;  organização  de 
eventos intergeracionais e culturais no programa e acompanhamento das atividades 
do  programa.  Os  resultados  apontam  a  melhoria  da  qualidade  de  vida,  maior 
convívio e integração das pessoas adultas e idosas na família e na comunidade local  
e  regional,  bem  como,  a  participação  ativa  do  adulto  e  idoso  nas  ações  da 
comunidade interna e externa da Instituição.
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1 INTRODUÇÃO: Os progressos científicos realizados nas mais diferentes áreas do 

conhecimento  humano,  que  aumentaram  a  expectativa  de  vida  da  população, 

criaram para os estudiosos da temática Terceira Idade4 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. 

Se por um lado a longevidade dos indivíduos decorre do sucesso de 

conquistas no campo social  e  de saúde,  por  outro,  o  envelhecimento,  como um 

processo, representa novas demandas por serviços, benefícios e atenções que se 

constituem em desafios para o ensino e a pesquisa. 

Neste  sentido,  há  por  parte  dos  governos  municipais,  estaduais  e 

federais diversas iniciativas, com propostas, programas, projetos, políticas, e, com 

destaque,  um  novo  ramo  do  saber  científico,  denominado  gerontologia5,  tudo 

evidenciando que o envelhecimento humano assumiu o “status” de fenômeno, com o 

qual todos precisam aprender a conviver, estudar e apresentar soluções para seus 

aspectos  problemáticos  atuais  e  futuros,  envolvendo especialistas,  governos e  a 

população  em  geral,  na  medida  em  que  suas  repercussões  são  amplas  e 

significativas.

Dados  fornecidos  pela  ONU6 apontam  para  um  crescimento  da 

população mundial na ordem de 66% (de seis bilhões em 2000 para 10 bilhões em 

2050), sendo que deve triplicar a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, ou 

seja,  de  600  milhões  para  2  bilhões).  Os  idosos  representarão  então,  25%  da 

população  do  planeta.  Em projeções  feitas  pela  ONU para  a  América  Latina,  a 

perspectiva é de que em 2025 haverá 93 milhões de pessoas com mais de 60 anos 

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

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

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



de idade,  significando um aumento  de 35% do número de pessoas nessa faixa 

etária.  E,  para  o  Brasil,  os  5,1% de  idosos  de  hoje  passarão  a  ser  14,5% da 

população em 2040.

Com o aumento expressivo da população idosa, há também um grande 

aumento das diferentes expressões da questão social que envolve este segmento. 

Ressaltar números em torno da velhice é também chamar a atenção para a questão 

de que as pessoas passarão a viver a maior parte de suas vidas como velhas. Por 

isso,  há a urgência de rever  valores e conceitos e promover ações através dos 

diferentes setores da política social intermediada pelo interesse da sociedade civil  

como  também do  Estado  e  Instituições  sociais.  Para  Kachar  “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). 

Quando se fala em qualidade de vida para o idoso, não se trata apenas 

de lazer ou entretenimento, pois, no passado, julgava-se que esta era a finalidade da 

vida das pessoas da terceira idade, no entanto “O entretenimento é importante em 

qualquer  idade,  mas não se pode reduzir  o  mundo ativo do idoso às atividades 

físicas e de lazer, como se não lhes restassem outras opções” (idem, p.35).

2 A INCLUSÃO SOCIAL DO IDOSO: REVENDO A LEGISLAÇÃO SOCIAL

Política Nacional do Idoso, criada pelo Decreto de número 1.948, de 

03 de julho de 1996, vem com o objetivo de assegurar os direitos sociais do idoso, 

criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva 

na sociedade e a assertiva de que o processo de envelhecimento diz respeito à 

sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e informação para todos. 

Neste sentido, a implementação da nova legislação social direcionada ao 

público  adulto  e  idoso  na  realidade  brasileira,  necessita  de uma  extensa 

reformulação da relação entre Estado e Sociedade Civil, que principia na superação 

das ações pontuais e/ou assistenciais, até a formulação de novas estratégias de 

administração da política, nas quais estejam contempladas a primazia do Estado na 

condução  da  política  de  assistência  e  a  participação  da  sociedade,  inclusive 

universidades, na definição de sua gestão, na preocupação dos estereótipos sociais 



em  torno  da  velhice  que  se  construiu  histórica  e  socialmente  e  na  criação  de 

mecanismos educacionais que tenham como horizonte a emancipação humana dos 

indivíduos e almeje a inserção e integração social deste segmento social.

O artigo 43, item VII, da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

– LDB/96 é claro ao se referir à extensão universitária como uma das funções da 

educação superior, qual seja o de “promover a extensão, aberta à participação da 

população,  visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”. O item V deste 

mesmo artigo fala da promoção e divulgação “de conhecimentos culturais, científicos 

que constituem patrimônio da humanidade através do ensino, de publicações e de 

outras formas de comunicação”. 

O parágrafo segundo do capítulo V, artigo 21, do Estatuto do Idoso 

estabelece  que  “os  idosos  participarão  das  comemorações  de  caráter  cívico  ou 

cultural,  para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no 

sentido  da preservação da memória  e  da  identidade culturais”.  Neste  sentido,  o 

envelhecimento,  como  um  processo,  representa  novas  demandas  por  serviços, 

benefícios e atenções que se constituem em desafios para o ensino, a pesquisa e a 

extensão  universitária.  Portanto,  valorizar  e  resgatar  a  memória  cultural  local  e 

regional é entender a cultura como mediadora da relação sociedade e universidade 

e,  o  envolvimento  das  pessoas  adultas  e  idosas  no  desempenho  desse  papel, 

destaca  a  sua  importância  na  preservação  desse  patrimônio  cultural  de  nossa 

sociedade. 

Assim,  buscando  oportunizar  aos  idosos  do  Programa  UNATI  da 

UNIOESTE/Campus de Toledo, com base no que estabelece o capítulo V, artigo 21, 

do Estatuto do Idoso, quando cita na área da Educação e da Cultura, Esporte e 

Lazer que “O poder público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, 

adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais 

a ele destinados”, e ainda, atendendo a uma demanda de idosos que desejavam 

permanecer  incorporados  ao  espaço  universitário, implantou-se  no  Programa  de 

Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI da UNIOESTE/Campus de 

Toledo, no ano de 2002, o projeto denominado “Monitoria”. 

O objetivo do Projeto é possibilitar às pessoas adultas e idosas que já 

participaram  do  Programa,  a  sua  efetiva  contribuição  no  desenvolvimento  de 

atividades com as turmas posteriores, proporcionando a continuidade no Programa 



UNATI,  bem  como,  o  seu  envolvimento  em  ações,  projetos  e  programas  da 

comunidade  local  e  regional  como  multiplicadores  de  informações,  promovendo 

desta  forma,  a  sua  maior  participação  e  inserção  como  cidadãos  ativos  na 

sociedade.

A  metodologia  de  ação  se  dá  através  de  encontros  semanais  com 

preparação  e  desenvolvimento  das  seguintes  atividades:  preparação  de 

multiplicadores  de  informações  e  ações  em projetos  e  programas nas  áreas  de 

educação, saúde e meio-ambiente do Município; o desenvolvimento de atividades 

junto a instituições sociais e escolas da comunidade local e regional; participação e 

execução  em  atividades  de  pesquisa  junto  à  biblioteca  pública  para  o 

desenvolvimento de ações como “o contador de história”, que é desenvolvido, pelos 

monitores,  em  hospitais,  creches  e  escolas  nas  mediações  da  Universidade  e 

atividades  junto  ao  Museu  Municipal;  participação  dos  monitores  no  Conselho 

Municipal  do Idoso e atividades como as conferências municipais relacionadas à 

situação  do  idoso  no  Município;  participação  dos  monitores  junto  às  diversas 

atividades  desenvolvidas  pelo  Programa  UNATI  compreendendo  sala  de  aula, 

atividades artístico-culturais;  participação no desenvolvimento de atividades como 

cursos e/ou palestras junto aos participantes novos do Programa, conforme suas 

habilidades; envolvimento em atividades artísticas, envolvimento em atividades de 

pesquisa do Programa como o levantamento e elaboração do perfil  das  turmas, 

levantamento  de  dados  referentes  aos  preços  de  cestas  básicas  nos  diferentes 

estabelecimentos do Município, mapeamento das doenças mais recorrentes sofridas 

pelos  idosos  que  participam  da  UNATI  com  posterior  levantamento  de  dados 

referentes a preços de medicamentos para a terceira idade nas diferentes farmácias 

do Município e participação na atividade de pesquisa denominada Momento Ativo no 

Bairro – MAB; participação dos monitores como instrutores nas aulas conjuntas e 

diferentes  oficinas  do  Programa;  participação  no  desenvolvimento  de  atividades 

junto  ao programa como atividades  artísticas  e  culturais,  ações intergeracionais, 

amostras de artes, bazar da UNATI, visitas técnicas e outras ações programadas 

com a coordenação e equipe do programa.

3 DISCUSSAO E RESULTADOS: 

Percebe-se  nos  adultos  e  idosos  monitores,  a  necessidade  de  se 



sentirem  úteis  e  integrados  no  contexto  social  através  de  projetos  e/ou  ações 

comunitárias, como uma forma de vivenciar melhor o prolongamento da vida. Pois,  

como  aponta  recentes  pesquisas  na  área  do  idoso,  o  bem-estar  próprio,  o 

estabelecimento  de  relações  saudáveis,  a  alegria  e  o  sentimento  de  utilidade, 

propiciados também por sua maior participação na comunidade, é fator fundamental 

que faz parte de um envelhecimento mais saudável e uma vida mais longeva.

O Projeto Monitoria, através das diferentes atividades/ações realizadas, 

tem  contribuído  efetivamente  para  manter  o  idoso  mais  integrado/envolvido  e 

participante no desenvolvimento das atividades do Programa UNATI onde obtendo 

novos conhecimentos e habilidades, que, aliados as suas potencialidades, passam 

ser  multiplicadores  de  conhecimentos/experiências  na  família  e  na  comunidade, 

colaborando, desta forma, com a universidade no seu papel fundamental que é no 

diálogo de saberes e a integração/interação com a sua comunidade. 

Quando  atuam  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 no repasse de sua experiência de vida e de sua 

cultura no tempo e no espaço vivido.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS:  O processo de envelhecimento com o passar dos 

anos acarreta uma série de mudanças como biológicas, físicas e psicológicas e este 

processo  pode  levar  a  limitações,  mas  não  à  inércia,  pois  cabe  a  busca  de 

possibilidades  que  garantam  o  sentido  de  continuidade  no  exercício  de  viver 

dignamente.

Os  Programas  ou  Projetos  denominados  de  Universidades  Abertas  à 

Terceira Idade têm sido apontados como uma forma de integração e participação 

social  da  população  adulta  e  idosa.  Os  programas  ou  Projetos,  cuja  proposta 

pedagógica procura trabalhar e desenvolver a cultura proporciona maior integração 

social e a participação ativa dos idosos num mundo em constante transformação, 

além de buscar nas suas ações inter e multidisciplinares, contribuir para mudanças 

no  contexto  social  e  econômico  da  terceira  idade.  Neste  sentido,  a  extensão 

universitária da UNIOESTE, com suas ações multifacetadas, contribui para que a 

Universidade assuma uma posição voltada para os interesses e as necessidades da 

população  adulta  e  idosa,  colaborando  significativamente  para  as  mudanças 



necessárias da sociedade em geral no que se refere a este segmento populacional. 

O Projeto “monitoria” do Programa de Extensão UNATI da UNIOESTE se 

constitui num espaço efetivo de inclusão da pessoa adulta e idosa na dinâmica da 

vida social, permitindo que ele dê continuidade a iniciativas ativas, de modo que o 

processo  de  envelhecimento  seja  vivido  com maior  tranqüilidade  e  naturalidade, 

valorizando e conquistando sua permanência como multiplicador de informações e 

de experiências de vida às gerações vindouras.

Com isso, espera-se que as pessoas adultas e idosas monitores sejam 

vistos como um referencial numa terceira idade ativa e comprometida no resgate da 

memória  histórica  e  cultural  da  sociedade  e  que  as  suas  experiências  de  vida 

possam colaborar com a geração vindoura de modo a despertar o contínuo interesse 

do  ser  humano  da  busca  de  novos  conhecimentos  para  que  desta  forma, 

mantenham-se atuantes na sociedade e, com isso, obtenham uma melhor qualidade 

de vida e participem substancialmente do processo de construção da sua cidadania. 
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RESUMO: A extensão Universitária tem grande importância na formação acadêmica 

dos discentes, possibilitando o intercâmbio entre os conteúdos aprendidos em sala 

de aula com a realidade social. A extensão justifica-se como a forma da universidade 

prestar à sociedade sua contribuição, promovendo o desenvolvimento humano. O 

Projeto  Rondon  consiste  numa  grande  oportunidade  dos  universitários  de 

participarem da extensão universitária, oportunizando experiência na vida social e 

profissional destes estudantes. As comunidades atendidas pelo Projeto Rondon são 

beneficiadas com o trabalho dos universitários, através de atividades que buscam 

estimular  a  cidadania,  cooperação,  saúde,  bons hábitos  de higiene,  preservação 

ambiental,  valorização  da  cultura  local,  inclusão  social,  geração  de  renda,  entre 

outros.  Ao  término  da  Operação  Seridó,  no município  de  Jucurutu/RN,  foram 

deixados os planos e projetos, desenvolvidos para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores, como também uma rica e única experiência na vida dos universitários 

participantes.

Palavras chave: extensão; cidadania; educação.
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A  conquista  da  interdisciplinaridade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão, 

representa  hoje  um  dos  maiores  desafios  das  universidades  brasileiras,  e  a 

discussão sobre tal tema assume renovada importância (SILVA e VASCONCELOS, 

2006).  A extensão universitária  constitui-se na prática  da interação universidade-

comunidade  e  é  uma forma da Universidade  exercer  o  seu  compromisso social 

(CASTILHO & CASTILHO, 2007). 

O papel da Universidade abrange um aspecto multidirecionado, para várias 

formas da conquista do conhecimento e de aplicabilidade social  deste, uma das 

formas de exercer este compromisso com a sociedade é através dos projetos de 

extensão,  que  transpõem  o  conhecimento  universitário  para  fora  dos  muros  da 

universidade.  O  conceito  de  extensão  universitária  ao  longo  da  história  das 

universidades brasileiras, principalmente das públicas, passou por várias matizes e 

diretrizes  conceituais.  Da  extensão  cursos,  à  extensão  serviço,  à  extensão 

assistencial, à extensão “redentora da função social da Universidade”, à extensão 

como  mão  dupla  entre  universidade  e  sociedade,  à  extensão  cidadã,  podemos 

identificar  uma ressignificação da extensão nas relações internas com os outros 

fazeres acadêmicos,  e  na sua relação com a comunidade em que esta inserida 

(SERRANO, 2006).

Portanto ela oportuniza aos universitários aplicarem seus conhecimentos para 

a sociedade e assim, também ampliar o papel dos professores como educadores 

que  formam  não  somente  profissionais,  mas  também  cidadãos.  Serrano  (2006) 

aponta que a extensão universitária apresenta uma diversidade conceitual e prática 

que interfere expressivamente no “pensar” e no “fazer” no interior da Universidade. 

Um dos  projetos  de  extensão de maior  renome atualmente  no Brasil  é  o 

Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa. Trata-se de um projeto de 

integração social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários 

na  busca  de  soluções  que  contribuam  para  o  desenvolvimento  sustentável  de 

comunidades  carentes  e  ampliem o  bem-estar  da  população e  busca  aproximar 

esses estudantes da realidade do país, além de contribuir para o desenvolvimento 

das comunidades assistidas na idéia de levar a juventude universitária a conhecer a 

realidade  deste  país  continental,  multicultural  e  multirracial  e,  especialmente,  de 
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proporcionar  aos  estudantes  universitários  a  oportunidade  de  contribuir  para  o 

desenvolvimento social e econômico do país (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2011).

Na edição de janeiro de 2011 do Projeto Rondon, a Universidade Estadual do 

Oeste  do Paraná participou com cinco equipes,  sendo que uma delas  atuou na 

Operação Seridó no Município de Jucurutu, Rio Grande do Norte, a qual será tratada 

no trabalho proposto. Foram realizadas diversas atividades através do conjunto B de 

ações envolvendo os temas: Comunicação, Tecnologia e Produção, Meio Ambiente e 

Trabalho.

Objetivos

 O presente artigo pretende abordar o desenvolvimento das atividades do Projeto 

Rondon realizada pela Unioeste na Operação Seridó, na cidade de Jucurutu/RN 

em janeiro/fevereiro de 2011.

 Relatar a experiência universitária em relação ao presente projeto de extensão.

Métodos

As atividades foram programadas de acordo com as necessidades detectadas 

em uma pré-visita  realizada ao município  de Jucurutu pela professora Rosislene 

Fontana, e desenvolvidas entre os dias 23 de janeiro e 05 de fevereiro de 2011.

O conteúdo programático foi ministrado em grupos de trabalho, na forma de 

palestras,  oficinas,  aulas  de  campo,  trilhas  ecológicas,  minicursos,  atividades 

recreativas, entre outros, com ênfase na capacitação pessoal destinada a multiplicar 

o conhecimento gerado. Todas as atividades foram ministradas através dos recursos 

disponíveis  no  local,  tais  como projetor  multimídia,  cartazes,  manuais  (apostila), 

dentre outros, com intuito de prender a atenção dos futuros capacitores. O material  

entregue aos participantes foi  previamente preparado, de forma que pudesse ser 

apresentado em qualquer um dos recursos citados acima, de maneira fácil e prática 

para que houvesse um maior entendimento dos participantes.

Discussão e Resultados

A  capacitação  dos  universitários  selecionados  ocorreu  através  do 

desenvolvimento  de  diversas  atividades  multidisciplinares  que  contemplaram 
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principalmente a cidadania. A rotina de trabalho foi intensa, com poucas horas de 

descanso, demonstrando a perseverança dos participantes mediante ao cansaço. 

No primeiro dia de atividade no município, os universitários presenciaram uma 

enchente parcial na cidade de Jucurutu, que deixou vários desabrigados, mas ainda 

assim houve a participação da comunidade nas atividades propostas. A equipe de 

rondonistas  teve  que  demonstrar  dinamismo  diante  adversidades,  ajudando  os 

munícipes e a prefeitura municipal na consternante situação. 

Para promover o desenvolvimento no município de Jucurutu, primeiramente 

foi realizado o diagnóstico da realidade local e após foram propostas intervenções, 

promovidas  através  de  palestras,  oficinas,  trilhas  ecológicas  e  minicursos  nas 

seguintes  áreas:  comunicação,  meio  ambiente,  tecnologia,  produção  e  trabalho. 

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:  a) Curso de Informática Básica;  b) 

Visita  ao  Lixão  –  catadores;  c)  Oficina  de  Diagnóstico  Participativo  sobre  os 

problemas e potenciais do campo e da cidade, agenda 21 e Carta da Terra; d) Teatro 

de Educação Ambiental; e) Oficina de Elaboração de Material Informativo; f) Mutirão 

Recolhendo o Lixo do Rio Piranhas; g) Oficina de Organização, Aproveitamento e 

Comercialização da Produção Local de Alimentos e Boas Práticas na Fabricação de 

Doces; h) Feira de Profissões; i) Visita Mineradora Local – Mhag; j) Oficina de Boas 

Práticas na Pocilga Comunitária; k) Oficina de Planejamento Financeiro Familiar; l) 

Trilhas Ecológicas;  m)  Criação do Projeto Coleta Seletiva;  n)  Criação do Projeto 

Casa da Memória de Boi Selado; o) Boas Práticas de Produção em Abatedouro; p) 

Boas Práticas de Produção de leite; q) Oficina de compostagem, entre outras.

Além  da  área  urbana,  as  atividades  também  foram  desenvolvidas  nas 

comunidades rurais de Boi Selado, Barra de Santana e Serra João do Vale. 

Todas as atividades programadas puderam ser  desenvolvidas,  e  contaram 

com número significativo de participantes.

A  atuação  do  Projeto  Rondon  em  Jucurutu   resultou  no  relatório  das 

atividades dsiponibilizados  para  a  PROEX (Pró-Reitoria  de  Extensão),  Prefeitura 

Municipal de Jucurutu e  Ministério da Defesa.

Conclusões

A  extensão  universitária  visa  promover  o  mútuo  aprendizado,  entre 
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universidade  e  comunidade  e  dessa  forma  o  projeto  Rondon  idealiza  que 

universitários e municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, tenham a 

oportunidade  de  promover  o  desenvolvimento  e  a  inclusão  social.  Para  isso 

acontecer é necessário mais do que práticas acadêmicas, para que o conhecimento 

seja  aplicado  nas  famílias,  buscando  que  todos  os  níveis  sociais  tenham  a 

oportunidade de melhorar sua qualidade de vida, e que assim sua cidadania possa 

ser reconhecida.  

Para os universitários, o conhecimento adquirido contribuiu para a construção 

da justiça social,  e os desafios impostos pela realidade foram solucionados a partir 

do aprendizado técnico, da criatividade e do senso comunitário. E isto foi garantido a 

partir da intervenção simultânea e conjunta entre universidade, órgãos públicos e 

privados, para a realização de objetivos que contribuiram para as melhorias sociais. 
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Vídeo da participação da Unioeste no Projeto Rondon em Jucurutu/RN: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MP9Sjql3Ne8

Contatos: 

Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste:

(45) 3220-3037/3220-3029; extensao@unioeste.br 

Rondonistas: 

Jocemir Dadalt: (45) 8819-5262; jocemir.dadalt@unioeste.br 

Suelen Terre de Azevedo: (45) 9963-6191; suelenterre@yahoo.com  .br   
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Área Temática: Educação
Pôster

Palavras-chave: ciência, ensino fundamental, saber

Justificativa: O ensino em ciências tem sido alvo de muitas pesquisas, passando 
de  um  enfoque  psicológico  em  que  a  ênfase  está  no  processo  individual  de 
aprendizagem  para  uma  abordagem  sociológica  aproximando-se  da 
aprendizagem  contextual  e  coletiva.  Estas  pesquisas  estão  focalizadas, 
inicialmente, no princípio da mudança conceitual em que concepções espontâneas 
poderiam  ser  substituídas  pelos  conceitos  científicos  e,  depois,  nos  estudos 
referentes às concepções prévias que os alunos trazem de seu contexto.  Nem 
sempre é fácil. Mas o desafio de atuar como intérprete dos fatos da ciência é o 
que  há  de  mais  fascinante  para  quem  trabalha  com  educação  e  ensino  de 
Ciências. Objetivos: Identificar os tipos de explicações causais dados pelos alunos 
do  ensino  fundamental  sobre  a  ciência  e  analisar  o  desenvolvimento  do 
pensamento  dos  alunos  na  apropriação  do  conhecimento. Metodologia:  A 
pesquisa foi realizada no município de Lages, no estado de Santa Catarina. Foram 
feitos três encontros com turmas de 7ª série: Escola A - escola da rede estadual;  
Escola B -escola da rede particular. Nos encontros foram trabalhadas as questões: 
O que é ciência? Quem faz ciência? Onde se faz ciência? Como se faz ciência?. 
No  primeiro  os  conceitos  foram  construídos  pelos  alunos.  No  segundo,   os 
conceitos foram discutidos através de aula expositiva, resgatando os conceitos 
iniciais dos alunos. No terceiro,  realizou-se um feedback,  retomando as quatro 
questões  iniciais.  Contribuições  Esperadas:  Os  resultados  apontam  que  os 
estudantes  não possuem uma imagem de ciência  e cientista  que a  educação 
científica deveria lhes proporcionar. Predominou entre os alunos a visão de ciência 
como algo simples, racionalista, baseada na experimentação e na explicação de 
fenômenos.  A visão do  cientista  vem impregnada  de  estereótipos,  comumente 
veiculada pelos meios de comunicação. Os alunos têm dificuldade de perceber as 
formas de contato com a ciência. Por fim, espera-se que essa pesquisa possa 
contribuir  para  a  reflexão  da  necessidade  de  se  implantar  nas  escolas  uma 



adequada  educação  científica,  que  promova  a  formação  de  cidadãos  críticos, 
informados da realidade em que vivem. Nossos resultados mostraram ainda que 
houve  diferenças  no  desempenho  dos  alunos.  Destaca-se  o  bom  nível  de 
respostas, da primeira etapa, dos alunos da Escola A. 
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OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO – NÚCLEO DE PESQUISA/EXTENSÃO: 
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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 objetivos (a) constituir um Núcleo de Pesquisa/Extensão 
que fomente Cursos de Formação Continuada em Leitura, Escrita e Oralidade para 
professores do Ensino Fundamental e Médio da Escola Pública - presenciais e on-
line - e que fomente também a pesquisa acadêmica e a formação de pesquisadores 
em nível de graduação e pós-graduação; (b) propor e organizar com os professores 
da Rede Pública, participantes do projeto,  a formação de grupos de estudos; (c) 
incentivar  o  uso  da  tecnologia  para  o  ensino/aprendizagem;  (d)  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, 
(d) estimular a utilização dos livros de referência através de reflexões acerca dos 



tipos de dicionários existentes; (e) utilizar e articular as bases de dados do INEP. 
Desta  forma,  pretende-se  contribuir  para  o  sistema  de  ensino  eficiente  que 
almejamos em nosso país 

Palavras-chave: leitura, escrita, oralidade

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. 

Os municípios  que compõem o Núcleo Regional  de  Educação de Foz do 
Iguaçu  (Foz  do  Iguaçu,  Medianeira,  São  Miguel  do  Iguaçu,  Santa  Terezinha  de 
Itaipu, Matelândia, Missal, Itaipulândia) embora apresentem resultados variáveis do 
IDEB, ainda têm um longo caminho a percorrer para que o ensino seja satisfatório. 
Além disso, por se tratar de uma região fronteiriça com países hispânicos, por ser 
uma região colonizada principalmente por italianos e alemães (que muitas vezes 
ainda mantêm suas línguas de origem) e ainda por receber imigrantes das mais 
diferentes  regiões  do  Brasil  e  de  outros  países  (dadas  suas  características 
econômicas, turísticas, fronteiriças e também pela construção da Usina de Itaipu) 
apresenta uma situação linguística e cultural extremamente complexa, o que justifica 
um investimento mais intenso nas políticas de educação e nos incentivos à pesquisa 
e à extensão que articulem Mestrado, Graduação e Ensino Fundamental e Médio.   

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 aqui apresentada, 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. Este projeto 
vem sendo desenvolvido em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Foz 
do Iguaçu (SEED) que anualmente  solicita  aos diretores  das escolas  de toda a 
região que se empenhem em disponibilizar as horas permanências do professor no 
mesmo dia da semana, previamente definido, para que o horário dos minicursos e 
demais atividades do projeto sejam incluídos no calendário escolar anual, sem que 
haja prejuízo para as aulas. O projeto, apresentado anualmente no Seminário de 
Extensão Universitária da UNIOESTE, foi  selecionado entre todos os projetos da 
Instituição para ser apresentado no XXVI Seminário de Extensão Universitária da 
Região Sul (SEURS) em 2008. 

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 por 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. O presente projeto busca justamente contribuir para esse tipo de formação, 
a ser feita de forma continuada pelos professores, aliando-se esta à pesquisa. Para 
dar suporte ao desenvolvimento do projeto, são centrais os conceitos de linguagem, 
leitura, escrita e gêneros do discurso. 

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  também,  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 seguirá duas perspectivas integradas: uma para o ensino e 
a extensão e outra para a pesquisa.  

Os cursos de formação Continuada em Leitura, Escrita e Oralidade, a serem 
ofertados aos professores da Rede Pública, em parceria com o Núcleo Regional de 
Educação de Foz do Iguaçu, serão organizados em forma de minicursos, elaborados 
de acordo com as reivindicações dos professores/cursistas. Serão levadas em conta 
para a elaboração das propostas, principalmente, as razões inerentes ao processo 
de conhecimento, aqui considerado como não se encontrando pronto e acabado, 
mas em constante processo de (re)construção.  Desta forma, o professor/cursista 
não será  visto  como um mero reprodutor  do  conhecimento do outro,  mas como 
construtor  do  próprio  conhecimento,  ou  seja,  consideramos  de  fundamental 
importância  que  o  professor,  indo  além  da  dicotomia  teoria/prática,  busque  a 
autoformação ao longo da vida, no sentido de considerar a articulação entre diversas 
fontes de formação como a experiência, a prática e os conhecimentos disponíveis no 
ambiente social. Esta visão será possível ao se articular o ensino à pesquisa.

Os minicursos serão abertos a todos os professores da Rede Pública dos 
municípios que compreendem o Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu 
(SEED) (Foz do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Missal, Santa Terezinha de Itaipu,  
São Miguel dos Iguaçu, Itaipulândia) que estiverem interessados.  Esses minicursos 
obedecerão a um calendário estabelecido em parceria com o Núcleo Regional, com 
quem já temos uma parceria estabelecida.

A partir  dos minicursos,  os professores da rede desenvolverão,  junto com 
seus  alunos,  diferentes  projetos,  individuais  ou  coletivos,  que  terão  o 
acompanhamento dos professores proponentes do Núcleo de Pesquisa/Extensão. 



Os resultados destes projetos serão disponibilizados para todos os interessados em 
forma de artigos, relatos de experiência, resumo expandido, elaboração de material 
didático,  podendo  circular  em  material  escrito  ou  em  CD/DVD.  Serão  também 
apresentados em eventos. 

Durante  o  período  de  desenvolvimento  dos  projetos  pelos  professores  da 
Rede Pública junto aos respectivos alunos, serão realizadas pesquisas por todos os 
envolvidos  no  projeto  –  bolsistas  do  Mestrado,  da  Graduação  e 
professores/proponentes, professores da rede pública, na Escola Ipê Roxo, sediada 
em Foz do Iguaçu. 

A  escolha  desta  escola  foi  motivada  pelo  IDEB em 2009  (3,4),  conforme 
dados do INEP, mas principalmente pelo interesse demonstrado pelos professores 
em realizar modificações mais substanciais na escola, inclusive no Projeto Político 
Pedagógico. 

As metodologias de pesquisa seguirão uma perspectiva da Etnografia Escolar 
Colaborativa (Bortoni-Ricardo,  2008;  Cavalcanti,  2006),  por  se mostrar  esta mais 
adequada para abordar o cenário escolar, em que são importantes os significados 
locais  produzidos  pelos  atores  sociais,  em  sua  relação  com  outros  modos  de 
organização social  mais ampla. Esta perspectiva tem como objeto de interesse a 
investigação educacional,  fundamentalmente  as  atividades seletivas  nas escolas, 
cuja consequência tem sido o baixo rendimento escolar dos alunos pertencentes às 
minorias sociais e culturais. Considerando as diferenças culturais e sociais, Erickson 
(1987), (Ladson-Billings, 1990) e Bortoni-Ricardo & Dettoni (2003) nos alertam para 
a  necessidade de uma “pedagogia  culturalmente  sensível”.  Segundo os  autores, 
uma pedagogia culturalmente sensível busca garantir que seja mantida a cultura do 
aluno,  usando  seus  referentes  culturais  para  fomentar  o  conhecimento,  as 
habilidades  e  atitudes,  possibilitando  seu  empoderamento  intelectual,  social, 
emocional e político. 

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; - 
divulgar e estimular os dados estatísticos educacionais do INEP, como suporte para 
a ampliação e aprofundamento dos estudos de Língua Portuguesa; - a publicação de 
artigos,  livros,  material  didático;  -  a  participação em eventos para  divulgação do 
Núcleo; - a elaboração de um Manual do léxico da comunidade do Colégio Estadual 
Ipê Roxo; - a elaboração de Mídias contendo as atividades desenvolvidas.

Conclusões
Abordar  as  questões  sociais,  políticas  e  cognitivas  que  envolvem  os 

processos de leitura e escrita constitue sempre um grande desafio, principalmente 
quando  se  pretende  tratar  da  formação  continuada  crítica  de  professores, 
compreendida  como uma forma de  construção  do  conhecimento  no  interior  das 
relações sociais. No entanto, a desestabilização de velhas certezas abre brechas 
para romper  com o  status  quo vigente,  possibilitando alternativas para  tecer  um 



eterno devir,  isto  é,  um constante deslocamento dos resultados da educação no 
sentido que todos nós almejamos.
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OBSERVÁTORIO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO: UM OLHAR CRÍTICO 
SOBRE A MÍDIA NAS ESCOLAS.

Coordenadora: Aparecida Darc de Souza
Ministrante: Fabíola Waiss Farherr

Área Temática: Comunicação
Modalidade: Visual/Painel

 A partir  do campo de estudo da História do Tempo presente e da História 

Imediata, o projeto de extensão Observatório do Mundo Contemporâneo tem 

por objetivo desconstruir  a versão hegemônica dos acontecimentos tratados 

pela grande mídia bem como oferecer a comunidade acadêmica e escolar do 

Município  de  Marechal  Rondon  uma  reflexão  crítica  acerca  destes 

acontecimentos e fatos veiculados na mídia em suas diversas modalidades, 

como a televisiva,radiofônica,internet e imprensa escrita, como jornais revistas. 

Para  que  este  trabalho  de  desconstrução  da  versão  contada  pela  mídia  e 

levada aos seus telespectadores como verdadeira e imparcial, o projeto como 

parte de sua dinâmica, promove reuniões com alunos e professores, onde é 

definido  o  tema do mural  e  a  partir  da  definição dos temas,  todos lêem a 

literatura  especifica  e  em  seguida,  alunos  e  professores  confeccionam  um 

mural que fica exposto nas dependências da Unioeste campus de Marechal 

Cândido  Rondon.  Além  da  montagem  dos  murais  expostos  no  interior  da 

Universidade, onde são divulgados textos de análise sobre temas relacionados 

a História  Imediata  e Mídia,  a  equipe do projeto também realiza  atividades 

também nas escolas do município. Com o objetivo de fornecer aos professores 

e  alunos  materiais  didáticos  como  subsídio  para  o  desenvolvimento  de 

discussões  críticas  a  cerca  do  tratamento  dado  pela  grande  mídia  aos 

acontecimentos  contemporâneos  o  projeto  divulga  nas  escolas  um  cd-rom 

contendo todos os artigos, apresentações de slides e vídeos elaborados pela 

equipe do Observatório do Mundo Contemporâneo. Esperamos, com o trabalho 

desenvolvido no projeto Observatório do Mundo Contemporâneo, promover um 



diálogo com professores da rede pública de educação básica para fortalecer a 

relação entre Universidade e Sociedade, Universidade e Escola. 



ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA E GESTÃO ESCOLAR: A PERSPECTIVA 
DOS DIRETORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

CASCAVEL.

Elizangela Silva
Adrian Alvarez Estrada

Área Temática: Educação
Modalidade de Apresentação: comunicação visual/pôster

Palavras-chave: Organização Burocrática; Gestão Escolar; Diretor.

Resumo: A pesquisa pretende identificar a perspectiva dos diretores escolares 
frente  a  burocracia  escolar,  de  que  forma  “naturalizam”  ou  “enfrentam”  a 
situação,  de  acordo  com  os  meios  e  recursos  disponibilizados.  Para  o 
desenvolvimento da pesquisa, estamos realizando uma pesquisa bibliográfica 
sobre  a  organização  burocrática,  identificando  suas  principais  matrizes 
teóricas, bem como sua inserção no âmbito das organizações educativas. No 
ano letivo de 2010 foi realizada uma pesquisa de campo, com os diretores de 
escolas  da  rede  municipal  de  Cascavel,  para  identificar  o  grau  de 
burocratização das unidades escolares, e a forma como os diretores sentem e 
agem diante dessa realidade. O objetivo é identificar qual a concepção (por 
parte dos diretores escolares) de burocracia e gestão escolar.  Já foi  feito o 
levantamento  de  referencial  teórico,  e  coletados  os  dados  da  pesquisa  de 
campo. No momento, a equipe está trabalhando na análise dos dados obtidos, 
que já estão tabulados. Destacamos a importância dos estudos tomando como 
referência  a  categoria  Trabalho.  A  ampliação  da  compreensão  acerca  da 
organização e da gestão da escola e do sistema de ensino no que se refere ao 
administrativo,  pedagógico  e  financeiro,  por  meio  desta  categoria,  tem 
possibilitado não cair nas armadilhas mercantis da suposta eficiência e eficácia 
da organização e gestão do sistema/unidades educativas. 

Formas  de  contato:  elizangelascarozzi@hotmail.com; 
adrianalvarez.estrada@gmail.com 

mailto:adrianalvarez.estrada@gmail.com
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO EM SOLOS PARA O 

PÚBLICO ESTUDANTIL

Fabio Corbari; Edleusa Pereira Seidel; Danimar Dalla Rosa

Área Temática: Meio ambiente

Modalidade de apresentação: comunicação oral

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.  O acadêmico fez 

contato com as escolas de ensino fundamental explicando o objetivo do trabalho e a 

metodologia utilizada. A escola agendou as visitas, que tinham duração de mais ou 

menos duas horas. Nestas visitas foram abordados temas de solos e conservação 

do meio ambiente. O público atingido até o momento foi  de 92 alunos de quinta 

série. Outra atividade desenvolvida foi à participação no Show Rural da Copavel, em 

Cascavel,  junto  com  a  empresa  Matsuda,  e  o  dia  de  campo  da  cooperativa  – 

COPAGRIl,. Os dois eventos tiveram como público em torno de 180.000 pessoas. 

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 estamos propondo 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,  freqüentemente 

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 sócio-

econômica. 

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 buscará 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

Objetivo Geral

- 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.

Objetivos específicos

 

- 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.

-  Atrair  o  público  interno,  principalmente,  alunos  dos  Cursos  de  Agronomia,  

Geografia,  e  externo;  possibilitar  exposições  temporárias,  e  promover  a 

conscientização e conservação sem agressões ao meio ambiente.

-  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;

-  Aprimorar  mecanismos  que  permitam  a  visita  de  escolares  e  comunidade  à 

Universidade para conhecer os temas solos e meio ambiente;

- Capacitar professores do ensino fundamental e médio a compreender e ensinar 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;

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Local de implantação

Os  trabalhos  de  educação  ambiental  ocorrerão  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.

Principais atividades desenvolvidas e resultados

       Inicialmente os acadêmicos fizeram uma pesquisa para elaborar materiais 

didáticos para que possa auxiliar no processo ensino-aprendizagem. Inicialmente as 

atividades foram realizadas na Universidade Estadual  do Oeste do Paraná,  bem 

como  em dias  de  campo.  O  acadêmico  fez  contato  com as  escolas  de  ensino 

fundamental explicando o objetivo do trabalho e a metodologia utilizada. A escola 

agendou as  visitas,  que tinham duração de mais  ou  menos duas horas.  Nestas 

visitas foram abordados temas de solos e conservação do meio ambiente. O público 

atingido  até  o  momento  foi  de  92  alunos  de  quinta  série.  Outra  atividade 

desenvolvida foi à participação no Show Rural da Copavel, em Cascavel, junto com 

a  empresa  Matsuda,  e  o  dia  de  campo  da  cooperativa  –  COPAGRIl,.  Os  dois 

eventos tiveram como público em torno de 180.000 pessoas.



FIGURA 1 e 2 – Palestra para alunos da Escola Cereta, MCR

Figura 3  e 4 – Dia de Campo da Copagril, 2011

CONCLUSÃO

O trabalho está dentro do cronograma de atividades com conclusão para o 

mês de outubro. Espera-se atingir as metas estipuladas. 
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PROJETO CINE CAMPUS/COMUNIDADE

coordenador/responsável – docente: vanessa batista de andrade
centro: centro de educação e letras       campus: foz do iguaçu

colaborador – docente: marcelo gomes
centro: centro de ciências humanas e sociais       campus: toledo

colaboradores discentes unioeste
discente: ana claudia Coutinho
discente: bruno hatschobach

discente: bruno vidotti
discente: éber luiz ribas

discente: jorge henrique dias fuentes
discente: lorenzo gabriel balen
discente: maiara pereira barros

discente: marlon henrique moresco
discente: monique andressa de oliveira

centro: centro de ciências humanas e sociais       campus: toledo

Área Temática: educação 04

 cultura 02

Palavras-Chave: cinema; debate; desvelamento;

Resumo: 

Por entendermos a complexidade das questões que tratamos nos cursos de 
humanas,  principalmente  as  que  nos  remetem  a  configuração  atual  da  
sociedade,  acreditamos  ser  pertinente  o  esforço  para  criação  de  novos 
espaços  de  discussão  e  reflexão,  e  que  estes  possam  colaborar  com  a 
comunidade  toledana,  no  sentido  de  se  fazer  cumprir  de  fato  o  papel  da 
extensão universitária.
E no que diz respeito à comunidade acadêmica colaborar com a apreensão e 
entendimento dos temas abordados nas diferentes disciplinas que compõem a 
grade  curricular  dos  diversos  cursos  de  humanas  e  de  suas  respectivas 
abordagens. 



Por isso este Projeto Cine Campus/Comunidade tem duas frentes de atuação, 
uma tem o intuito de trabalhar  por meio de filmes e debates, com o cidadão 
toledano no seu próprio ambiente, tirando-o do  senso comum e  superficial e 
trazendo a este a possibilidade de um entendimento científico do cotidiano e 
para isso os filmes são apresentados em associações de bairro, sindicatos, 
escolas etc. E no interior da universidade para os alunos dos diversos cursos, 
servirá como um reforço das aulas, possibilitando uma maior aprendizagem.
A dinâmica será de projeção de filme seguida de debate crítico, coordenado 
por  um dos participantes do projeto e um convidado,  que desempenhará o 
papel  de “debatedor”-  pontuando questões pertinentes ao tema abordado e 
respondendo às questões levantadas pelo público.    
Tem como suposto a intenção a ampliar a vivência cultural  da comunidade 
acadêmica com o próprio município, através de um meio de comunicação que 
é o cinema, com a intenção de propiciar, através de uma ferramenta prazerosa, 
a possibilidade de uma troca de conhecimentos científicos sobre as questões 
de nosso cotidiano.  Compreendemos que a multimídia pode se apresentar 
como meio  facilitador  de  apreensão da teoria,  pois  permite,  através de um 
acesso  imediato,  um  entendimento  pontual  das  reflexões  abstratas  da 
racionalidade teórica e,  dessa forma, possibilita  ao expectador  atravessar  a 
ponte da apreensão reflexiva com mais facilidade.

fone: (45) 30541987/ (45) 9929747

e-mail: vandradebr@yahoo.com.br



 PROJETO COMUNICA - LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO TEXTUAL  NA UFFS

Coordenadora Marcela Langa Lacerda Bragança – UFFS

Área Temática: Educação (Área 4)
Apresentação de pôster

Palavras-Chave: Leitura, Produção Textual, Blog

O  Projeto  Comunica  refere-se  a  um  laboratório  de  produção  textual  organizado  e 
orientado por professores da área de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul –  
UFFS, em seus cinco campi: Cerro Largo-RS, Chapecó-SC, Erechim-RS, Laranjeiras do 
Sul-PR e Realeza-PR, cujas atividades iniciaram em agosto/2010. O objetivo é oferecer a 
estudantes de graduação de diversos cursos da UFFS a oportunidade de desenvolverem 
as suas habilidades e competências de produção textual. Além disso, o Projeto Comunica 
contribui para o registro da vida institucional da UFFS, pois os textos produzidos visam 
reportar fatos, eventos, opiniões do cotidiano da universidade e, também, sua relação 
com  a  comunidade  local/regional.  Os  textos  produzidos  pelos  alunos  são  corrigidos 
coletivamente, sob a orientação dos coordenadores em cada campi e, posteriormente, 
divulgados no blog do projeto (http://comunicauffs.blogspot.com/). Alguns deles também são 
selecionados, pelo setor de comunicação da universidade, para publicação no Boletim 
Informativo  da  UFFS.  Até  dezembro/2010,  foram  publicados  121  textos,  com  2085 
acessos  ao  blog.  Neste  ano  de  2011,  em  Laranjeiras  do  Sul,  além  desta  atividade 
principal, encontra-se em fase  de implantação o projeto-piloto Comunica na Escola, cujo 
objetivo é aproximar práticas do ambiente universitário às práticas da educação básica, 
para fortalecimento das relações sociais e das práticas do uso da escrita nos dois níveis 
escolares. Alunos da Educação Básica do  Colégio Estadual José Marcondes Sobrinho 
estão em fase de seleção para também integrarem a equipe Comunica UFFS,  a fim de 
registrarem fatos de sua comunidade escolar, a exemplo de como a equipe universitária 
vem trabalhando. Criarão blog específico para divulgação dos textos, tendo em vista as 
especificidades  das  atividades  desta  faixa  etária/escolar.  Oficinas/cursos/palestras  já 
estão sendo ministrado aos professores do Colégio Estadual que participam do projeto, 
como forma de capacitá-los e integrá-los às práticas universitárias. Cursos específicos 
para os alunos, da UFFS e do Colégio, também serão ofertados, respeitando os limites de 
cada grupo, com o propósito de harmonizar as produções textuais.  Este projeto justifica-
se, portanto, pelo fato de que independente da área de formação do sujeito, uma das 
exigências da contemporaneidade é o desenvolvimento de habilidades e competências 
relativas à produção textual. O projeto, assim, configura-se como um espaço de promoção 
de sujeitos críticos e capazes de fazer a mediação entre o conhecimento acadêmico e a 
comunidade, resolver situações-problema, compreender o seu entorno e fazer a leitura de 

http://comunicauffs.blogspot.com/


sua  realidade  social.  Do  ponto  vista  teórico-metodológico,  o  projeto  proporciona  o 
desenvolvimento das competências comunicativas por meio de situações reais de uso da 
linguagem,  permitindo  a  superação  da  artificialidade  presente  em  várias  práticas 
pedagógicas  da  escola.  Além  do  aperfeiçoamento  da  escrita  e  do  fortalecimento  da 
relação universidade/sociedade, espera-se fomentar nos alunos de ensino médio tanto o 
gosto pela leitura e pela escrita, quanto o desejo de ingressar na UFFS, o que pode   levá-
los a um maior comprometimento com todas as disciplinas do ensino médio. 



PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO LABORATÓRIO DE 
REPRESENTAÇÕES, ESPAÇOS, TEMPOS E LINGUAGENS EM EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS – RETLEE
Ana Claudia Biz

Ana Marieli dos Santos
André Pereira Pedroso

Benedita de Almeida
Célio Roberto Eyng

Cecília Maria Ghedini
Clésio Acilino Antonio

Geliane Toffolo
Mafalda Nesi Francischett

ÁREA TEMÁTICA: Educação
MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: comunicação oral 

RESUMO: 
O Projeto de formação de professores do Laboratório de representações, espaços, tempos e 
linguagens em experiências educativas – RETLEE (Grupo de Pesquisa “Representações, 
Espaços, Tempos e Linguagens em Experiências Educativas”)  surge a partir de demanda 
das escolas públicas da região Sudoeste do Paraná para a formação de professores, no que 
tange  a  ações  de  formação  pedagógica,  reestruturação  de  projetos  pedagógicos  com 
enfoque  nas  inovações  didático-curriculares  e  aprofundamento  teórico-metodológico  das 
áreas  de  conhecimento,  entre  outras.  Objetiva  promover  formação  continuada  de 
professores  da  rede  pública  municipal  de  Francisco  Beltrão  e  estadual  dos  Núcleos 
Regionais  de  Educação  de  Francisco  Beltrão  e  Pato  Branco,  por  meio  de  ações 
pedagógicas com ênfase no processo de reflexão sobre o trabalho docente. A metodologia 
utilizada, própria do âmbito da formação continuada, parte das necessidades de cada grupo 
de formação trabalhado, a fim de problematizar questões sobre a formação e o trabalho 
docente e promover intervenções qualitativas para a formação escolar no Ensino Básico. 

Palavras-chave: Formação  continuada.  Prática  Pedagógica.  Inovações  curriculares  e 
educativas. 

Introdução: o processo do processo na Formação Continuada de Professores
A construção de práticas de intervenção com escolas do campo e seus professores, 

direção e coordenação pedagógica está envolvida num processo colaborativo, entre 

a Universidade e as escolas, já com alguns anos de existência.

Pautamo-nos  nas  práticas  de  formação  continuada  com  professores  e  escolas 

situadas nos Núcleos Regionais de Educação de Francisco Beltrão e Pato Branco, e 



da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Francisco  Beltrão,  especificamente,  as 

escolas  do  campo.  São  práticas  que  promovem  atividades  interventivas  para  a 

discussão sobre a práxis pedagógica e contribuem com estratégias de organização 

do trabalho docente. Com isso, alcançamos, nos dois últimos anos, um processo 

qualificado de intervenção com os professores, no chão das escolas, a partir de 5 

âmbitos de ações: 1) Oficinas de Arte: uma proposta de formação continuada para 

professores  que  atuam  com  Arte  na  rede  municipal  de  Francisco  Beltrão;  2) 

Formação continuada de  escolas  públicas  do  campo do município  de  Francisco 

Beltrão; 3) Acompanhamento pedagógico na Escola Juscelino Kubitschek – Vila Rio 

Tuna; 4) Projeto de formação continuada para professores de Ciências e Matemática 

da  Rede  Estadual  de  Educação  de  Pato  Branco;   5)  Formação  continuada  de 

professores da Rede Estadual de Educação do Núcleo de Francisco Beltrão.

 
Objetivos: 
-  Promover a formação continuada de professores  da rede pública municipal  de 

Francisco Beltrão  e  estadual  dos  Núcleos Regionais  de  Educação  de  Francisco 

Beltrão e Pato Branco, por meio de ações pedagógicas com ênfase no processo de 

reflexão sobre o trabalho docente; 

- Organizar encontros periódicos de formação continuada junto a estabelecimentos 

de ensino dos municípios de Francisco Beltrão e Pato Branco;  

- Desenvolver atividades de intervenção docente com profissionais da educação e 

alunos dos estabelecimentos de ensino contemplados pelo Projeto;  

- Possibilitar a discussão sobre os processos de ensino e aprendizagem escolar, por 

meio  de  debates  dirigidos  com  professores  e  alunos  das  diferentes  áreas  do 

conhecimento;

-  Contribuir  na  formação  continuada  de  professores  mediante  a  proposição  de 

estratégias  de  organização  do  trabalho  docente,  sustentadas  em  reflexão  e 

conhecimento;

- Avaliar os resultados obtidos com as atividades de intervenção docente realizadas 

durante o ano letivo.

Métodos: 
Nosso trabalho é no âmbito da formação continuada de professores, tomando como 

referência  a  reflexão  sistemática  e  deliberada  sobre  ações  para  construção  de 

inovações curriculares e educativas. 



É  comum  tomar  a  escola  como  um  espaço  repleto  de  problemas  para  serem 

resolvidos. Não concordamos com esta posição, já que ela é negadora da própria 

prática em processo. Admitimos que o próprio processo humano de relações sociais 

na  escola  possibilita  práticas  pedagógicas  viabilizadoras,  das  quais  convergem 

projetos  educativos  desenvolvidos  na  reflexão  e  modificados.  Desse  modo, 

compreendemos o processo de formação inicial e continuada como um conjunto de 

ações e mediações em curso, que visa a promover transformações nos modos de 

pensar  e  agir,  resultando  em  ações  objetivas  dos  sujeitos  participantes. 

Concebemos de suma relevância trabalhar elementos do planejamento na formação 

contínua e inicial de professores, mas esse é um âmbito da ação docente na escola 

que, imperativamente, atinge questões de autonomia curricular e didática. 

Discussão e Resultados: 

1 – Aprendizagens acerca de dinâmicas deliberativas ou tomadas de decisão 

na escola:  as práticas de formação continuada no Projeto vêm possibilitando um 

acúmulo de aprendizagens de processos dinâmicos à organização de intervenções 

pelos professores. Estamos constituindo um rol de aprendizagens e conhecimentos 

de "modelos de intervenção", que se constitui como experiências acumuladas para 

serem socializadas com outros professores das escolas e entre eles. Ou seja, nossa 

preocupação é desconstruir os problemas provenientes de uma certa transferência 

do discurso acadêmico abstrato e descolado da prática social e educativa que, mui-

tas vezes, vem fazendo com que os professores das escolas não compreendam que 

o potencial da transformação do trabalho pedagógico aponta para a necessidade de 

tomar  os  elementos  constituidores  dessa  prática  (GIMENO  SACRISTÀN,  2000) 

como núcleos de intervenção e deliberação ou como elos fundamentais da inovação 

curricular e educativa (ARROYO, 1999).

Na relação entre o coletivo de professores da Universidade e as escolas, as refle-

xões apontam para que chegássemos a alguns núcleos de modo sistemático. Uma 

deliberação que aponta para a possibilidade de construir, com os professores das 

escolas, práticas pedagógicas planejadas para que estes se sintam seguros e ativos 

acerca das possibilidades que são reais nas inovações curriculares e educativas. 

Como exemplos desse processo, temos caracterizados quatro núcleos de interven-

ção e deliberação que podem significar o contexto ou resultados das ações do Proje-

to: a) Definição de tempos e práticas formativas nas escolas: os professores das es-



colas dialogam com os da Universidade sobre práticas didático-curriculares orienta-

das  por  princípios  de  natureza  teórico-metodológica,  objetivamente  definidos  em 

conjunto; as mediações entre os âmbitos globais e particulares do planejamento di-

dático-curricular é foco do diálogo; b) Processo de expansão de experiências: as in-

formações do processo chegam a outras escolas, porque são os professores dessas 

escolas que socializam os resultados positivos; ocorrência de participação de equi-

pes pedagógicas e de professores de escolas em encontros de formação em esco-

las diferentes das suas, o que resulta num processo de intercâmbio, pelo qual os co-

nhecimentos  e  os  "modelos  de  intervenção"  não  são  somente  socializados  pela 

equipe da Universidade; c) Formação continuada como prática de grupo de forma-

ção: os interesses, os conhecimentos e as deliberações construídas no “chão da es-

cola” não são a priori definidas externa ou antecipadamente à constituição efetiva do 

próprio  processo.  A ênfase nos aspectos  da metodologia  de  grupo de formação 

aponta para partilhas contínuas de decisões acerca do que se torna importante, en-

tre o discutido e o atingido, visto que as ações deliberadas situam-se no movimento 

contraditório das práticas educativas que consolidarão as possibilidades potenciais 

assumidas, ou não, pelo grupo de professores envolvidos (FREIRE, 1994); d) Cada 

escola é um contexto escolar: conhecer as necessidades particulares de cada uma, 

para que, a partir delas, a intervenção e deliberação de ações sejam resultados do 

processo de formação colaborativa com a Universidade, situando questões proble-

matizadoras da prática educativa e curricular correspondentes. Cada escola torna-se 

o contexto em que as necessidades ganham propriedade. 

2  –  O  planejamento da  prática:  a  dimensão do  pensar  e  organizar  o  fazer 

pedagógico  e  escolar:  como  sabemos,  o  âmbito  do  planejamento  é  um  dos 

núcleos do trabalho escolar pelo qual a decisão político-administrativa extra-escolar 

vem atuando com mais influência a partir de uma perspectiva técnica (PACHECO, 

1996).  Uma  atuação  que  vem  historicamente  constituindo  uma  cultura  da 

“dependência  pedagógica”,  muitas  vezes  fazendo  com  que  os  professores 

experienciem  certa  “desautorização”  em  sua  ação  docente.  Todavia,  e 

contraditoriamente, é um âmbito fundamental para localizarmos, num processo de 

formação de professores, questões curriculares e didáticas praticadas nas escolas. 

 Um dos possíveis passos para situar os significados e sentidos do planejamento 

curricular e didático, como dois estágios indissociáveis, seria iniciar com o debate 

sobre  esses  sentidos  e  significados  para  os  professores.  Isso  nos  leva  a 



compreender os estágios alcançados pelo planejamento no processo temporal  e 

implícito nos saberes escolares (a formação propriamente acumulativa) no decorrer 

do trabalho escolar. Localizar essas questões lança os professores à constatação 

que planejar é prever (objetivos), selecionar e organizar conhecimentos (conteúdos) 

e agir didaticamente (atividades).

O exercício de reflexão sobre esses sentidos e significados é um movimento que 

sugere ser essencialmente condensado (indivisível; único), mas que possui estágios 

diferentes e que são importantes para essa atividade de formação de professores. 

Portanto, não iniciamos por um momento “teórico” de análise sobre “planejamento”, 

mas de momentos “práticos”  que estarão envolvidos por  mediações teóricas em 

movimento.  Por outro caminho, poderíamos indicar sistematicamente modelos de 

planejamentos  para  que  os  professores  avaliem  e  sigam e,  consequentemente, 

estaríamos propagando aquela “desautorização” às suas ações docentes.  O que 

não significa que esse momento não chegará; mas que seja por construção e não 

por difusão negativa.

Vimos  apostando  em  intervenções  nos  núcleos  das  problemáticas  didático-

curriculares, interferindo no planejamento do currículo e do ensino conjuntamente, 

como  na  educação  integral  dos  alunos,  a  partir  de  propostas  concretas  de  co-

participação dos alunos em seus percursos de formação escolar (PISTRAK, 2000; 

MAKARENKO, 2002a;  MAKARENKO, 2002b) como ações envolvidas com alguns 

dispositivos  pedagógicos  de  auto-organização.  Tais  núcleos  de  intervenção 

procuram chegar à reflexão sistemática e deliberativa para reformular as práticas 

pedagógicas inseridas na forma da escola convencional (CANÁRIO, 2006; PETITAT, 

1994),  que  está  fundada  numa  prática  de  educação  intelectualizada  e  abstrata, 

própria dos parâmetros mecanicistas históricos do trabalho docente engessadores 

de outras práticas formativas possíveis. 

Dos  encontros  com  os  professores,  as  decisões  colaborativas  alcançam  um 

potencial  à  sistematização  do  processo  formativo,  justamente  porque  ocorre  a 

transferência dos aspectos de decisões dinâmicas para o plano formal ou prescritivo 

orientador.  Muitas  vezes,  mesmo  que  os  objetivos  previstos  sejam  de 

conhecimentos dos participantes, a organização dos planos de trabalhos de parceria 

colaborativa entre docentes da Universidade, a equipe pedagógica e professores da 

escola, necessita alcançar uma sistematização de questões, buscando a intervenção 

no desenvolvimento do projeto educativo dessas escolas. Pelas características de 



um plano formal e orientador, agora na condição de garantir a dinâmica sistemática 

do processo,  transcrevem questões que antecipam ideias,  decisões ou diretrizes 

importantes, tomadas pelo grupo envolvido no projeto.  O aporte de conhecimento 

fundamental  para o processo ocorre em todos os momentos,  via  retomadas das 

teorias estudadas pelos professores ou estudos programados, sempre articulada à 

realidade das práticas. Para caracterizar aspectos desse plano, discorremos abaixo 

sobre algumas decisões ou diretrizes: 

– Organização do planejamento didático-curricular por Projetos de Trabalho com os 

professores da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: a escola 

apresenta que o foco da intervenção inicial com os professores encaminhar-se-á a 

partir de elementos do planejamento por Projetos de Trabalho; prevê-se encontro de 

formação com os professores e o grupo do RETLEE, com a finalidade de refletir 

sobre essa perspectiva de planejamento.

–  Reflexão  sobre  questões do “método de trabalho”  comum dos professores  na 

organização  do  trabalho  pedagógico  na  Educação  Infantil  e  Anos  Iniciais: 

enfocaremos três âmbitos principais para balizar um “método de trabalho” comum 

com  os  professores,  buscando  construir  uma  proposta  clara  e  coerente  a  ser 

assumida  por  todos,  para  superar  as  limitações  da  Organização  do  Trabalho 

Pedagógico da escola convencional, em três âmbitos: 1) “Aprendizagem interativa 

ou cooperativa”; 2) “Avaliação multidimensional” (a: Dimensão individual-aprendente; 

b: Dimensão social-prática; c: Dimensão pesquisa-ativa); 3) Auto-organização.

–  Reflexão  sobre  questões  da  “temporalidade  formativa”  dos  professores  da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais, na escola: decidiu-se a garantia de um tempo 

formativo dos professores, a partir da construção do “tempo comum” de formação, 

pelo qual,  a cada mês, as escolas garantirão que ocorrerá uma parada para os 

professores de cada ciclo. A parada, ou o “tempo comum” de formação, buscará 

criar  condições  às  reflexões  teórico-metodológicas  que  os  professores  vão 

registrando como necessárias  para  compartilhar  com seus pares,  com a  equipe 

pedagógica e com outros professores, neste caso, do Retlee/Unioeste. 

Conclusões 
Compreende-se  que  a  atuação  externa  dos  professores  do  Retlee/Unioeste  nos 

momentos  de  formação  contínua  de  professores  são  sempre  possibilidades  que 

derivam da decisão inicial da escola. Isso significa que a intervenção externa não 



seja  prevista  sempre  de  modo  antecipado  sem conhecer  as  questões  a  serem 

colocadas pelos professores. A intervenção externa é potencializada em momentos 

de planejamento com os professores e com a equipe pedagógica da escola, com 

preparação de estudos,  materiais,  metodologias etc.,  para que esta construa um 

processo autônomo de decisões acerca do trabalho escolar em variadas dimensões.
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RESUMO:
O  objetivo  da  nossa  exposição  é  apresentar  parte  das  atividades 

desenvolvidas pelo projeto de extensão “Observatório do Mundo Contemporâneo”. 

Para tanto, utilizaremos como objeto de análise um dos cincos temas trabalhados ao 

longo do ano de 2010. No caso, as Eleições que ocorreram ao final daquele ano e 

como se deu a abordagem pela mídia.  O projeto existe desde 2001 e surgiu com a 

proposta  de  promover  a  leitura  crítica  da  realidade  contemporânea  brasileira  e 

mundial  em  contrapartida  ao  pensamento  conservador  hegemônico  e  veiculado 

pelos grandes meios de comunicação.  A partir  disso,  o  “Observatório  do Mundo 

Contemporâneo”  pretende  produzir  materiais  de  análise  crítica  sobre  temáticas 

abordadas pela mídia a partir de um referencial  teórico metodológico vinculado a 

“história imediata” e a “história do tempo presente” e proporcionar um diálogo nos 

três  âmbitos  que  a  extensão  busca  integrar:  a  universidade,  as  escolas  e  a 

comunidade.   Após a realização das pesquisas sobre os temas dos murais,  são 

confeccionados outros materiais que posteriormente são doados às escolas. Além 

disso, os murais são apresentados e discutidos com os alunos do Ensino Médio de 

uma determinada escola previamente selecionada.

Palavras-Chaves: Mídia; Hegemonia; História Imediata.



Introdução

Mais uma vez, em outubro e novembro de 2010, a população foi às urnas 

decidir “o futuro do Brasil”. Os candidatos utilizaram de todos os recursos possíveis 

(internet,  jornais,  rádio,  televisão)  para  atingir  o  público  eleitoral.  Nos  projetos 

políticos  defendidos  pelos  candidatos  à  presidência  melhor  posicionados  nas 

pesquisas de opinião, nada de novo apareceu diante de nossos olhos, se não fosse 

algumas  mudanças  ocorridas  no  perfil  das  eleições  nos  últimos  anos.  Estas 

mudanças estão presentes nos discursos dos candidatos uma vez que, em última 

análise, apontam mais para um projeto de continuidade do modelo social em defesa 

da sociabilidade do capital. 

Diariamente  os  telespectadores  foram  “bombardeados”  com  as  notícias 

acerca das eleições no país. Tinha-se a impressão de estar sendo informado de 

tudo o que se passava nos seus bastidores, o que de fato não se confirmou. Afinal, 

havia nove candidatos à presidência e a quantos a mídia dirigiu seus holofotes? A 

apenas quatro, sendo três deles porta vozes do modelo político, econômico e social 

que representam a continuidade porque não revelam possibilidades de oposição 

efetiva, que sinalizasse com a ruptura com o que está posto: a sociabilidade sob a 

lógica do capital, entendida aqui como uma relação social produzida historicamente 

a mais de duzentos anos. Quando os candidatos se voltam aos eleitores, seja por 

meio  de  debates  na  televisão  ou  em  bate-papos  na  internet,  as  propostas,  na 

maioria das vezes, diziam respeito a temas como saúde, segurança, educação e 

geração de empregos. A semelhança nas propostas não é mera coincidência. Já o 

candidato que se colocava como oposição também não conseguiu apresentar um 

projeto  que  catalisasse  os  sentimentos  de  indignação  da  maioria  da  população 

brasileira.

No segundo turno, os candidatos foram mais agressivos nos seus ataques, 

inclusive pessoais, utilizando temática como o aborto e a religiosidade, que nada 

contribuiriam para elucidação e esclarecimento das suas propostas. Mas foi  pela 

internet que esse debate tomou proporções de um verdadeiro combate de luta livre. 

Os  candidatos  que  se  apresentaram  como  “mais  experientes”  ou  “mais 

capazes”, em sua passagem pelo comando do Estado brasileiro, não utilizaram de 

toda a experiência para alavancar as reformas estruturais que pudessem ampliar a 

democratização, que permitiria a maioria da população brasileira, efetivamente, ter 



maior participação nos processos decisórios, políticos e econômicos. Não se trata 

apenas de buscar uma reforma da política, “democratizar a política”, como alguns 

intelectuais vinculados a social-democracia têm proposto. A bandeira das reformas 

de base erguidas no pré-1964 pelos movimentos sociais da época, estão ainda por 

ser  retomada:  diminuição  da  jornada  de  trabalho,  ampliação  do  salário  mínimo, 

reforma política, reforma agrária, reforma da educação, além de tantas outras. 

Os programas eleitorais dos candidatos Serra, Dilma e Marina, polarizaram o 

debate no primeiro turno. Embora a imprensa tenha feito um imenso esforço para 

apresentar  esses candidatos como únicas opções possíveis,  existem partidos de 

oposição ditos “nanicos” como PSOL, PCO, PCB e PSTU que, mesmo com o tempo 

ínfimo na televisão, trouxeram em seus programas propostas que radicalizam os 

projetos  políticos  apresentados  pelos  candidatos  do  PT,  PV  e  PSDB  e  suas 

coligações. Propostas como as do PSOL, de estatizar empresas privadas, delimitar 

e distribuir as terras (pressupõe a manutenção da propriedade e não seu fim), ou 

como as do PCO e do PSTU que visam reduzir a jornada de trabalho para 36 horas 

sem reduzir os salários viriam a beneficiar a maior parte da população brasileira, que 

são  pessoas  com  menores  condições  financeiras  e  com  maior  sobrecarga  de 

trabalho.  No entanto,  na atual  conjuntura as contradições mais estruturais  foram 

alijadas do debate eleitoral.

O uso da internet na campanha eleitoral de 2010

A internet foi mais intensivamente usada na última campanha. Que conseqüências 

ou benefícios o uso desse veículo pelos candidatos pode trazer aos eleitores e a 

própria campanha eleitoral? 

Por  meio  de  blogs,  redes  sociais  e  sites de  mensagens  instantâneas  os 

candidatos visam estabelecer um contato mais próximo com os eleitores, fazendo 

propaganda de suas propostas, respondendo perguntas das pessoas e, até mesmo, 

arrecadando dinheiro dos eleitores. Um dos fatores que pode ter influenciado os 

candidatos da sua exposição neste meio é a ampliação de acesso a internet.  A 

divulgação de dados obtidos pela PNAD, em 2009, demonstra que cerca de 27, 7% 

de domicílios brasileiros dispunham de microcomputador com acesso à internet. 

Outro fator a ser refletido é a experiência positiva do uso da internet na última 

eleição para presidente nos Estados Unidos, em 2008.  O candidato pelo Partido 



Democrata Barack Obama inovou a disputa presidencial  fazendo uso da internet 

para criar um vínculo com os eleitores: ele conversava com todos, na linguagem de 

cada grupo social  (idosos,  artistas, latinos,  etc.).  A prova do sucesso de Obama 

explicitou-se pelo valor das doações que os eleitores, sobretudo empresas, fizeram 

pelo seu site - cerca de US$ 500 milhões - e, é claro, pela vitória presidencial. Esse 

feito  tem  inspirado  os  políticos  brasileiros  a  utilizar  de  todas  as  ferramentas 

possíveis que a internet dispõe – blogs, redes sociais, chat, etc. - para obter contato 

com as pessoas. 

O uso da internet abarca principalmente uma faixa etária entre 16 e 24 anos. 

Segundo  o  Centro  de  Estudos  sobre  as  Tecnologias  da  Informação  e  da 

Comunicação  (Cetic),  80%  dessa  faixa  etária  utilizam-se  deste  veículo  de 

comunicação.1 Tendo em vista que alguns destes jovens irão votar pela primeira vez, 

esse mecanismo torna-se  um importante meio  para  os  candidatos levarem suas 

propostas a este segmento de eleitores. 

Assim  como  a  televisão  e  a  imprensa  foram  um  marco  em  termos  de 

influência em 1989, quando ocorreu a primeira eleição direta para presidente pós 

período ditatorial, a internet se insere nesse cenário político como um mecanismo 

que pode influenciar os eleitores. 

Levando em consideração o poder de influência da “Grande Mídia”, que em 

geral possui um posicionamento político conservador, o seu uso de alguma forma, 

pode distorcer noticias – criando idéias, pensamentos, posições – que não condizem 

com a realidade vivida  e  sentida  tanto  pelos  candidatos,  quanto  pelos  eleitores. 

Entretanto,  o  eleitor  não  está  sujeito  somente  a  essa  mídia,  outros  fatores 

influenciam em sua escolha, como por exemplo: os amigos, familiares, identificações 

ideológico-partidária, dentre outros.

Partimos do pressuposto de que a consciência do jovem não é algo produzido 

apenas individualmente. O processo de conscientização inicia-se desde a infância, 

como reflexo da fração de sociedade civil  da qual  os indivíduos participam,  das 

relações sociais  tais  como se aninham na família,  na vizinhança,  na aldeia,  etc. 

(GRAMSCI,  2000,  p.  44).  Assim,  podemos  inferir  que  os  jovens  apesar  da  sua 

rebeldia com as gerações anteriores adquirem a sua consciência a partir  da sua 

inserção nas relações sociais mais complexas. Portanto “a imprensa é parte mais 

1 Qual a representação política (votos) deste grupo? Ou seja, dentre os votantes, qual a porcentagem dos eleitores 
estão nesta faixa etária?



dinâmica desta estrutura ideológica, mas não a única:  tudo o que influi  ou pode 

influir sobre a opinião pública, direta ou indiretamente, faz parte dessa estrutura.” (Id. 

ibid., p. 78).

Uma questão importante para refletirmos é que a internet é um veículo de 

informação que,  diferentemente das outras mídias,  não é controlada por  apenas 

algumas famílias.  Diferentemente  de outras  eleições,  o  eleitor  poderia  ter  a  sua 

disposição  algumas  alternativas  de  obter,  ou  ampliar  as  informações  sobre  o 

processo eleitoral de todo o Brasil. Entretanto, a maioria dos eleitores se encontra  

em “campo minado”, o qual a mídia bombardeia de todas as formas e tenta impor o 

seu domínio, ou seja, as suas preferências, buscando limitar o campo das escolhas 

de seu público. 

Está lançado mais uma ferramenta – a internet – nas mãos dos políticos e 

eleitores e a perspectivas são grandes em torno dela. Terá ela poder de influência 

para os brasileiros como a televisão e a imprensa escrita tiveram em 1989? 

Apenas as pesquisas nas próximas eleições poderão confirmar ou não esta 

possibilidade.

Lineamentos sobre o contexto das eleições

No  segundo  turno  os  candidatos  Serra  e  Dilma,  com  o  objetivo  de 

conquistarem  o  poder,  buscaram  inspiração  nas  plataformas  econômicas  dos 

governos de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula, apesar das críticas 

atribuídas a estes governos, de caráter político,  como sendo governos neoliberais.

Segundo estudo de Singer (2000, p. 165):

O eleitor decide seu voto a partir de predisposição de longo prazo e 
estímulo  de  curto  prazo.  Entre  os  estímulos  de  curto  prazo,  o 
desempenho  econômico  dos  governantes  costuma  incidir  com 
grande impacto sobre o sufrágio /.../ sobre as disposições de longo 
prazo,  por  sua  vez,  elementos  como  a  renda,  a  escolaridade,  a 
identificação ideológica, são naturalmente levados em consideração 
na literatura internacional.

Diante deste quadro, qual o contexto social,  político e econômico que (de) 

marcou as eleições neste pleito de 2010? 



Na década de 1980, uma grande crise assolou o país atingindo duramente os 

trabalhadores. Os salários foram corroídos pela inflação, empobrecendo ainda mais 

as classes sociais historicamente menos favorecidas. Os setores voltados para o 

mercado de consumo popular estagnaram-se. Em 1988, quase 30 % da população 

recebia menos de um salário mínimo e cerca de 12 milhões de pessoas não obtinha 

rendimento algum. Além disso, os investimentos estrangeiros diminuíram, sendo os 

recursos nacionais canalizados prioritariamente para a especulação e a produção 

destinada à exportação e ao consumo supérfluo das elites.  (SADER, 1990, p. 72-

73).

Na  eleição  ocorrida  em  1989,  dentre  os  eleitores  que  votaram  para 

presidente, aproximadamente  70%  não tinha o curso primário completo e cerca de 

80%  não  lia  os  jornais  habitualmente,  demonstrando  a  ausência  de  condições 

mínimas  de  informação  para  o  pleno  exercício  da  cidadania.  O  monopólio  de 

audiência exercido pela Rede Globo teve papel  decisivo na eleição de Collor de 

Melo,  que  representava  os  interesses  da  direita,  apesar  do  discurso  de  cunho 

popular.

Além disso, no plano mundial a esquerda amargava mais uma derrota com a 

queda do Muro de Berlim. No Brasil a nova esquerda não conseguiu formar uma 

aliança  em  que  abarcasse  as  demandas  mais  imediatas  dos  trabalhadores  e 

também foi derrotada.

Com a chegada de Collor ao poder em 1989, o país entra de forma perversa 

na nova divisão internacional do trabalho no mercado ampliado. Já em fins de 1992, 

“o brasileiro estava quase 6% mais pobre do que em 1980, o desemprego alcançava 

milhões, o produto nacional decrescera em vários pontos percentuais e o estado, 

estruturalmente  privatizado  e  falido  porque  privatizado,  estava  despedaçado  em 

confusões...” (CHASIN, 1989, p.89). 

O Plano Real trouxe a estabilização econômica e o controle da inflação, que 

propiciou a permanência de Fernando Henrique Cardoso no poder por duas gestões, 

entre 1993 a 2000, apesar do seu caráter “anti-populista”. 

 Quanto ao contexto que delineia  as últimas  eleições é preciso considerar os 

dois  períodos de forte  queda do nível  de  pobreza extrema,  que se  constata  há 

quinze anos. O primeiro período, entre 1993 e 1995, durante parte do mandato do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso.  A percentagem de brasileiros que 

viviam em extrema pobreza, em 1993, ano anterior ao Plano Real, era de 35,31%. O 



segundo período de recuo da situação de pobreza da população foi entre 2003 e 

2006, no primeiro Governo Lula. O número de brasileiros que viviam na extrema 

pobreza  caiu  para  19,31%.  Em  2006,  ainda  havia  36,2  milhões  de  brasileiros 

vivendo com até R$125,00 por mês.2 

Assim, os programas desenvolvidos ou ampliados pelo  governo Lula (como o 

Bolsa- Família), os investimento em educação iniciados em Governos anteriores,  o 

controle inflacionário e a expressiva  ampliação de crédito contribuíram, de fato, para 

o avanço na luta contra a pobreza.

Para potencializar ainda mais esse cenário, em 2009, em meio à expansão da 

crise  do  mercado  internacional,  o  governo  de  Lula  incentivou  a  ampliação  do 

consumo no mercado interno através de medidas como a redução de impostos e o 

aumento do emprego formal. 

Os resultados dessa política econômica podem ser observados nos dados 

recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reveladores que os brasileiros 

passaram a possuir, cada vez mais,  bens essenciais à vida doméstica. Em 2009, as 

estimativas apontaram para a quase universalização de alguns itens, como o fogão 

(98,5%  dos  domicílios),  a  geladeira  (93,9%)  e  a  televisão  (96%).   Ampliou-se, 

também,  o  acesso  a  microcomputador  e  internet,  com destaque  ao  número  de 

domicílios com telefone (móvel ou fixo), que saltou de 19% para 84,9%.

O bom desempenho da economia brasileira e os programas de distribuição de 

renda elevaram o percentual de apoio ao governo Lula (várias pesquisas de opinião 

indicam aprovação de 80 % da atual gestão), sobretudo da população mais pobre e 

setores mais ricos, apesar do descontentamento da classe média. Além disso, Lula 

obteve significativa projeção internacional.

As alianças do governo federal com setores conservadores do PMDB e com 

parcelas da burguesia nacional (é preciso considerar que o BNDES tem financiado 

os investimentos privados), assim como a manutenção de parte da plataforma do 

Governo  de  Fernando  H.  Cardoso,  têm  sido  alvo  de  críticas  de  parte  da 

intelectualidade  vinculada  a  esquerda.  Essas  práticas,  entre  outras,  denominada 

“Lulismo”,  são  identificadas a partir do referencial teórico da analítica paulista de 

“populismo". Lula, como “pai dos pobres”,  projetou a candidatura de Dilma Rousseff 

e tentou fazê-la sua sucessora, como a futura “mãe dos pobres”.

2 Valor que estabelece a linha de pobreza segundo a classificação da Fundação Getúlio Vargas. 



Em artigo publicado no Jornal folha de São Paulo  entitulado ”A história e seus 

ardis - O lulismo posto à prova em 2010”,  Singer afirma que Lula definiu a agenda 

desta eleição ao fazer aliança com o povo, no seu segundo mandato.  

 No quadro sociopolítico brasileiro,  vitórias eleitorais e exercício regular de 

poder só têm sido possíveis na forma de conciliação de propósitos e da aliança de 

vetores políticos, no caso, a busca de intermediação entre os interesses dos setores 

populares e da burguesia nacional, com todas as contradições  inerentes a esse 

propósito. 

 Chasin (1989, p. 116) analisando a necessidade de uma aliança nos partidos 

que  se  colocam  a  esquerda  no  pleito  de  1989,  afirma  que  tal  aliança  deveria 

objetivar a mudança do sistema de produção, na impossibilidade da superação do 

modo de produção. Esse seria o aspecto central do momento transitório primário na 

construção de uma plataforma cujos objetivos não deveriam se dar exclusivamente 

pelas  necessidades  cegas  do  capital,  mas  também  considerar  as  necessidades 

humano-societárias organizadas  em torno do capital socialmente controlado. 

Uma  plataforma  orientada  para  uma  reordenação  do  sistema  produtivo, 

deveria  contemplar  a  produção  para  o  consumo  dos  mais  pobres.  Tal  aspecto, 

deslocaria, assim, a tônica política, na medida em que o combate à miséria se torna 

o critério de governabilidade. A modernidade é identificada pela erradicação ou, pelo 

menos, à redução sistemática da miséria física, que implica o resgate também de 

dimensões espirituais (CHASIN, 1993, p. 90).

Mas  a  sociedade  desigual  em que  vivemos,  oriunda  da  via  particular  de 

objetivação  do  capitalismo  brasileiro  inviabilizou  processos  revolucionários  que 

permitiram conquistas de bandeiras democráticas erguidas no século XIX, e que não 

foram realizadas  até  hoje  como a  reforma agrária  e  democracia  social.  Direitos 

trabalhistas foram conquistados a duras penas e o processo de universalização da 

Educação Básica só se realizou na última década, mas a massificação da escola 

não significou a universalizou uma educação de qualidade. Dessa forma, a maioria 

da  população  tem  acesso  ao  conhecimento  diferenciado,  de  acordo  com  a 

constituição  de  sua  classe  social.  A  realidade  socioeconômica  do  País  mudou. 

Houve um processo acentuado de geração de empregos na última década. Além 

disso, os movimentos sociais que lutam por uma reforma agrária nesse pais tem 

sofrido  um  esvaziamento  de  seus  acampamentos,  com  as  atuais  políticas 



compensatórias e o aumento de oferta de empregos, sobretudo na construção civil.

(Estadão, 28/03/2011, p. A-7).

Ou seja, a esquerda precisava naquele período de uma nova interpretação do 

Brasil – de sua evolução histórica, da natureza da sua formação social, do caráter da 

hegemonia dominante e dos blocos no poder- para estar em condições de ter uma 

estratégia própria. E hoje, qual é a tarefa daqueles que acreditam na possibilidade 

da superação da atual lógica societária?
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Resumo: O Projeto Rondon é uma atividade de extensão Universitária, coordenado pelo Ministério 
da Defesa, ao qual promove a integração entre Universidade e Comunidade, buscando aproximar os 
estudantes da realidade do País.  O trabalho é voluntário e, além de aprimorar os conhecimentos dos 
acadêmicos, ajuda a contribuir no desenvolvimento das comunidades. Este trabalho visa relatar as 
experiências obtidas pelos acadêmicos da UNIOESTE na Operação Catirina – Julho de 2010, no 
município de Cantanhede, Maranhão. A equipe foi composta por 02 (dois) professores e 08 (oito)  
acadêmicos de diferentes cursos.  As atividades realizadas seguiram a linha de atuação B,  cujos 
trabalhos são voltados para as  áreas  de comunicação,  tecnologia  e  produção,  meio ambiente  e 
trabalho. O objetivo das ações era de capacitar multiplicadores, ou seja, professores e líderes de 
comunidades,  para  que  estes  pudessem  transmitir  os  conhecimentos  obtidos  ao  restante  da 
população. Quanto aos métodos pode-se citar a realização de palestras, mini-cursos e oficinas, os 
quais incluíram elaboração de slides, manuais, vídeos, além de atividades práticas e interativas que 
facilitassem o entendimento do conteúdo. 

Palavras-chave: Projeto Rondon. Trabalho em equipe. Cidadania.
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Julho/2010.
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INTRODUÇÃO

O principal objetivo de uma instituição de ensino superior vai muito além de 

formar profissionais nas diversas áreas do conhecimento. A extensão da formação 

desse universitário deve ultrapassar as barreiras de uma sala de aula ou de um 

laboratório.  Para  valer-se  dessa  premissa,  o  Projeto  Rondon  vem atender  essa 

necessidade  em  especial,  proporcionando  ao  estudante  universitário,  uma 

experiência de vida que ele não encontrará dentro da universidade durante o seu 

período de formação.

O  nome  do  projeto  deriva  em  homenagem  à  Cândido  Mariano  da  Silva 

Rondon nascido em Mimoso, no estado do Mato Grosso, em 1865. Com dois anos 

de oficial no exército iniciou-se nos trabalhos de lançamento de linhas telegráficas. O 

Brasil reconhece o valor deste homem que não perguntava onde, quando ou como. 

Só, o que fazer (BARRETO, 2008).

O Projeto Rondon teve início  no ano de 1967 quando o professor  Wilson 

Choeri,  da  antiga  Universidade  do  Estado  de  Guanabara,  hoje  Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, juntamente com 30 universitários voluntários, passou 28 

dias no Estado de Rondônia trabalhando em benefício das comunidades carentes 

daquela região, ficando conhecida como Operação Zero. Em 1989 o governo federal 

extinguiu o Projeto Rondon, que havia mobilizado mais de 350.000 universitários e 

professores em todo o Brasil. Apenas em 2005 o Projeto foi relançado, graças à 

reivindicação  de  representantes  da  União  Nacional  dos  Estudantes  –  UNE5. 

Atualmente  é  considerado  como  um dos  maiores  projetos  sociais,  educativos  e 

geopolíticos do país, que permite aos universitários qualificar seu saber acadêmico,  

conhecer  e  “sentir”  o  Brasil,  enquanto  realizam  ações  em  benefício  das 

comunidades de todas as regiões brasileiras que os recebem, como relata Barreto 

(2008).

Sob a coordenação do Ministério da Defesa, o projeto envolve a participação 

voluntária de estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável de comunidades carentes em todo o Brasil e ampliem 

o bem-estar da população buscando aproximar esses estudantes da realidade do 

País,  além  de  contribuir,  também,  para  o  desenvolvimento  das  comunidades 

assistidas (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).

5 Para maiores informações sobre dados históricos acesse: www.wikipedia.com
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Segundo o Ministério da Defesa (2010) os rondonistas, como são chamados 

os professores e estudantes universitários que participam do projeto, passam em 

torno de 15 dias nas comunidades escolhidas, trabalhando com a população temas 

das  áreas  de  comunicação;  cultura;  direitos  humanos  e  justiça;  educação;  meio 

ambiente; saúde; tecnologia e produção e trabalho. Focando-se sempre na área da 

qual a comunidade mais necessita, assuntos esses que são discutidos e escolhidos 

na viagem precursora, que é realizada por um dos professores, semanas antes do 

projeto propriamente dito, para discutir com as autoridades da cidade os trabalhos 

que serão desenvolvidos. 

Cada comunidade recebe dois grupos de universidades diferentes, ao qual 

são trabalhadas áreas distintas. As equipes são formadas por 8 (oito) estudantes e 2  

(dois)  professores,  sendo  assim,  cada  comunidade  recebe  16  (dezesseis) 

estudantes  e  4  (quatro)  professores,  totalizando  20  (vinte)  rondonistas,  além da 

presença  de  um  militar,  o  qual  é  escolhido  para  acompanhar  a  operação  no 

município e garantir a segurança das equipes, além de prover recursos se assim for 

necessário, dentro das possibilidades (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).

De acordo com o Ministério da Defesa (2010) a Operação Catirina do Projeto 

Rondon,  foi  realizada  em  22  municípios  localizados  na  região  Centro-Norte  do 

Estado do Maranhão, tendo início no dia 10 de julho de 2010, com o envolvimento 

de  440  estudantes  e  professores  universitários,  oriundos  de  doze  Estados  da 

Federação. São Luis, capital do Maranhão, foi o centro regional da operação. 

A Operação teve o apoio do 24º Batalhão de Caçadores, tendo a duração de 

duas semanas, com os “rondonistas” retornando às cidades de origem em 26 de 

julho de 2010 (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).

O nome foi escolhido em homenagem a “Catirina” que é uma personagem do 

folclore  maranhense,  atuando  num  papel  de  vestimenta  alegórica  na  dança  do 

“bumba-meu-boi”  muito  comum  no  estado  do  Maranhão,  onde  se  realizou  a 

operação. É descrita, em sentido conotativo, como: “esposa de Chico, que grávida,  

deseja comer a língua do boi mais famoso que está prometido para São João, então  

ela obriga seu marido a roubar o Boi do patrão” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2010).

Este trabalho tem como objetivo descrever as experiências vivenciadas no 

Projeto  Rondon,  Operação  Catirina  –  Cantanhede/MA,  por  meio  das  atividades 

realizadas pelo conjunto B de ações resultantes das proposições da  Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 
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MÉTODOS

A metodologia utilizada para a organização das atividades realizadas durante 

o Projeto Rondon foram as pesquisas bibliográficas, que segundo Fachin (2003) 

refere-se ao conjunto de conhecimentos humanos reunidos nas obras, conduzindo o 

leitor ao entendimento de determinados assuntos, os quais serviram de base para a 

elaboração do material usado durante o projeto. Outros métodos a serem citados 

são as palestras,  oficinas e mini-cursos,  a forma pela qual  eram transmitidos os 

conhecimentos  aos  participantes.  Para  isso  foi  preciso  elaborar  slides,  manuais, 

além  da  mostra  de  vídeos  e  a  realização  de  dinâmicas  que  facilitassem  o 

entendimento.  Tais  metodologias  contribuíram  para  o  desenvolvimento  das 

atividades no decorrer das ações, tornando os participantes mais preparados para o 

desempenho dos trabalhos com a comunidade. Cabe ressaltar que a metodologia 

utilizada no Projeto Rondon esta centrada na concepção de universidade integrando 

Ensino, Pesquisa e Extensão.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A  atuação  do  conjunto  B  de  ações  da  UNIOESTE  no  município  de 

Cantanhede MA, deu-se através das seguintes atividades realizadas: capacitação, 

mobilização  e  realização  de  campanhas  nas  áreas  de  saneamento  ambiental, 

promoção de ações para a recuperação de áreas degradas da mata ciliar do rio  

local,  disseminação  de  soluções  auto-sustentáveis  e  tecnologias  sociais  para  o 

melhoramento  da  qualidade  de  vida  da  comunidade,  capacitação  de  servidores 

públicos na área de informática, capacitação de servidores municipais em gestão 

pública e gerenciamento de projetos, incentivo ao cooperativismo, associativismo e 

empreendedorismo  para  geração  de  renda  e  desenvolvimento  econômico 

sustentável,  capacitação de produtores locais e professores, alunos da educação 

infantil  sobre  a  importância  da  preservação  ambiental  através  da  separação  e 

reciclagem do lixo.
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A  universidade  também  entregou  ao  município,  como  produto  de  suas 

atividades, diversos projetos, sendo estes para a execução do transporte escolar no 

município, com itinerários, horários, manutenção e custos; para implantação de uma 

agroindústria de polpa de frutas; para implantação de uma cozinha industrial; para 

organização do “Festival Cultural Vale do Itapecuru” que visa desenvolver o turismo 

local, além de um projeto para implantação de esgotamento sanitário.

Os  trabalhos ocorreram sempre em função da desmistificação do Rondon 

como “assistencialismo”,  onde a intenção é criar  multiplicadores,  ou seja,  formar 

pessoas melhores instruídas, como professores, secretários, servidores públicos e 

liderança  comunitária  para  que  esses  possam  de  alguma  forma  levar  o 

conhecimento adquirido aos demais cidadãos, pois assim, além de contribuir com a 

formação do aluno, o projeto auxilia na melhora da qualidade de vida da comunidade 

local.

Como forma de ensinar sobre a importância da separação e reciclagem do 

lixo  foi  desenvolvido  teatro  de  fantoches  nas  creches  e  escolas  de  ensino 

fundamental,  onde  as  crianças  assumiram o  papel  de  multiplicadores.  A  estória 

permitia a participação dos envolvidos de uma forma bem dinâmica, onde todos se 

envolviam fazendo assim com que entendessem o que estava sendo repassado e a 

atividade  tivesse  seu  resultado  alcançado.  Aos  professores  foi  realizada  uma 

palestra  de  sensibilização  à  reciclagem  e  separação  de  lixo,  sendo  entregue 

materiais, como vídeos e textos, para serem trabalhados em sala com alunos de 

diversas séries.

Foi realizado também mini curso de elaboração de projetos que tinha como 

objetivo  instruir  técnicos  da  prefeitura,  para  que  tivessem  maior  iniciativa  e 

conhecimento no sentido de como deve ser e o que deve conter em um projeto. Esta 

atividade teve duração de três dias, e percebido o aprendizado do público no final, 

onde  elaboraram  um  escopo  de  projeto  e  encerraram  com  a  apresentação  do 

mesmo.

Outra  atividade  a  ser  citada,  é  um  debate  sobre  a  importância  para 

comunidade da mata ciliar e do rio, realizada na comunidade de Candiba, no interior 

do município. Os participantes eram todos agricultores, extrativista, quebradeiras de 

côco do babaçu, onde tiveram excelente presença e participação nos debates. Vale 

ressaltar que esta atividade foi uma das mais marcantes, devido a forma com que os 

rondonistas foram recepcionados, o interesse do público participante em aprender e 
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principalmente  pela  solidariedade  e  vontade  de  mudança  presente  naquelas 

pessoas. 

Ainda houve a visita em uma das casas de farinha existente no município, 

onde foram orientadas as pessoas que ali  trabalhavam,  sobre  Boas Práticas  de 

Fabricação (BPF) e as mudanças que deveriam ser feitas, dentro das possibilidades, 

para melhorar a qualidade da produção 

Com relação às Boas Práticas de Fabricação (BPF) pode-se citar  ainda a 

visita realizada em um matadouro de gado, o qual tinha suas instalações precárias. 

Sendo que não há inspeção no município, em relação à higiene e limpeza e até por 

falta de orientação, os cuidados nesse sentido eram muito poucos. 

Foi realizado, também, curso de informática para professores, onde o básico 

foi repassado para os mesmos, como forma de auxiliá-las no desenvolvimento de 

materiais  para  os  alunos.  Foi  visível  a  falta  de  conhecimento  e  a  dificuldade 

encontrada dos participantes, mas ao final o resultado foi alcançado.

A questão de gênero também foi destaque, através de curso para um grupo 

de  mulheres  que  produzem  bolos  e  pães  e  comercializam  nos  programas  de 

aquisição  de  governos  (PAA).  Neste  dia  foi  abordado  sobre  Boas  Práticas  de 

Fabricação (BPF), cooperativismo e associativismo e custos de produção. 

Foram  realizadas  outras  atividades,  porém  em  detalhes  citadas  as  mais 

marcantes durante a operação. O trabalho pode ser desempenhado devido à união 

da equipe, onde cada um dentro do seu conhecimento contribuía da forma que era 

possível.  Sem  a  colaboração  e  o  comprometimento  de  todos,  dificilmente  os 

acadêmicos e professores voltariam com o sentimento de “missão cumprida”. Dos 

resultados,  o  aprender  trabalhar  em  equipe  se  sobressai,  onde  cada  membro 

aprendeu a conviver  com as diferenças uns dos outros e colaborou para que a 

operação fosse um sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do projeto surgiram alguns problemas, como falta de espaço e 

recursos,  mas nada inibiu  os rondonistas  a realizarem as atividades.  Contudo a 

participação  da  comunidade  foi  crucial  para  o  sucesso  dessas  atividades,  pois 

mostraram extremo interesse  e  participação  ativa.  Preocupavam-se  com que  os 
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rondonistas  fossem  bem  recepcionados  e  faziam  questão  de  mostrar  toda  sua 

cultura, como música e dança, além de contribuir com exemplos e relatos de vida, 

tornando o envolvimento rondonistas X comunidade singular, indiscutível.

O Projeto Rondon para os acadêmicos da UNIOESTE veio para desenvolver 

habilidades e experiências que jamais seriam adquiridas dentro de uma sala de aula,  

gerando  um  processo  de  troca  de  conhecimentos  entre  os  participantes  e  os 

rondonistas. Foi percebido que haveria essa troca desde o primeiro momento no 

município, pois a realidade vivida por essas pessoas é completamente diferente do 

estilo de vida dos acadêmicos.

Certamente o município de Cantanhede, após o Projeto Rondon, não é mais o 

mesmo. Contudo, a mudança mais perceptível foi na formação pessoal e profissional 

dos acadêmicos, que voltam do projeto mais experientes e mais cidadãos.
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PROJETOS DE EXTENSÃO DO COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
QUE ATENDEM A GUARDA MIRIM DE CASCAVEL: ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS EM 2010
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ÁREA TEMÁTICA: 04 – Educação 

FORMA DE APRESENTAÇÃO: Comunicação oral

RESUMO: O presente trabalho apresenta as ações desenvolvidas no ano de 2010 
assim como o estado atual dos projetos de extensão que a UNIOESTE, através do 
Colegiado de Ciência da Computação do Campus de Cascavel, desenvolve visando 
atender a necessidade que a Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos 
-  A.E.E.L.V.  (Guarda  Mirim  de  Cascavel)  tem  de  assistir  adolescentes  que  se 
encontram em situação de risco pessoal e social. Esta assistência se dá, no caso 
dos projetos aqui apresentados, através da oferta de cursos de informática básica, 
utilizando  tecnologias  de  software  livre,  que  visam  a  formação  técnico-social-
profissional  destes  adolescentes  e  seus  familiares.  Estes  projetos  viabilizam  a 
inclusão digital destas pessoas 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 deles. 

PALAVRAS-CHAVE:  inclusão digital, formação integral de adolescentes, software 
livre.

INTRODUÇÃO:  Nos  bolsões  de  pobreza  no  município  de  Cascavel  que  estão 
localizados nos bairros periféricos, registra-se uma intensa vulnerabilidade por parte 
da maioria das pessoas que habita esses locais. Entre as parcelas mais vulneráveis 
nestas áreas de bolsões, destacam-se as crianças, os adolescentes e os jovens. 
Seja  pela  facilidade  em  tornarem-se  precocemente  usuários  de  drogas,  pelas 
circunstâncias que possibilitam a ação de atos criminosos e principalmente pela falta 
de oportunidades de qualificação para posterior ingresso no mercado de trabalho. 
Em decorrência dessa situação faz-se necessário promover ações e pesquisas com 
objetivos de aprofundar o desenvolvimento social da juventude.

Diante desta problemática, este trabalho apresenta o estado atual dos projetos de 
extensão que a UNIOESTE, através do Colegiado de Ciência da Computação do 



Campus de Cascavel, desenvolve visando, principalmente, atender a necessidade 
que a Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos - A.E.E.L.V. (Guarda 
Mirim de Cascavel) tem de assistir adolescentes que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, provindos de núcleos familiares cuja renda per capta é inferior  
a meio salário mínimo.  

Sendo a formação profissional foco do desenvolvimento das metas da Guarda Mirim, 
formaliza-se como público  alvo os  adolescentes de ambos os  sexos,  com idade 
entre 14 (quatorze) e 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses, escolaridade igual ou 
superior  ao  Ensino  Fundamental  e  obrigatoriedade  de  freqüência  regular,  caso 
esteja matriculado no ensino escolar. Nesse contexto, o Colegiado de Ciência da 
Computação  da  Unioeste  –  Campus  de  Cascavel,  através  da  Pró-Reitoria  de 
Extensão, vem realizando desde 2002 projetos de extensão para o treinamento de 
membros  e  familiares  dos  adolescentes  da  Guarda  Mirim.  Os  projetos  contam 
atualmente com um grupo formado por 40 alunos, 20 monitores (cinco dos quais 
recebem bolsa – 2 de extensão e 3 de ações afirmativas), três professores e um 
técnico, totalizando 64 pessoas. Todo semestre se renovam as turmas atendendo 
mais  40  alunos.  Desde o  início  das atividades dos  projetos  mencionados foram 
atendidos  aproximadamente  600  adolescentes.  Segundo  dados  fornecidos  pela 
Guarda Mirim, 95% dos adolescentes que passam por este treinamento conseguem 
emprego (Olguin et al., 2009).

Ao  longo  de  todo  o  período  da  realização  destes  projetos,  percebeu-se  a 
necessidade de atuar junto às comunidades carentes com o intuito de contribuir para 
a  formação  da  consciência  cidadã  deles  e,  desta  forma,  fazer  com  que  estas 
pessoas percebam que estão integradas com outras parcelas da sociedade e que o 
comportamento delas faz diferença no sentido de ter acesso a outras realidades.

O presente  trabalho comenta a proposta de ampliar a abrangência do trabalho de 
inclusão desenvolvido até o momento, propondo aos adolescentes do programa a 
realização de atividades que possibilitem a formação para a cidadania, a prevenção 
ao uso de drogas, a prevenção de doenças infecciosas e parasitárias, a gravidez 
precoce e a preservação ambiental. Espera-se que as ações a serem 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. 

OBJETIVOS:  Os projetos aqui apresentados têm como objetivo geral  Promover o 
desenvolvimento  pessoal  e  social  de  adolescentes  em  situação  de  risco, 
oportunizando práticas que contribuam para a formação da consciência cidadã deles 
e, ao mesmo tempo, que permitam o acesso à informatização 

MÉTODOS: Os projetos estão sendo realizados em duas dimensões concomitantes. 
A primeira  dimensão prevê a oferta  de treinamento que visa  dar  subsídios  para 
atingir  os  dois  grandes objetivos,  a  saber,  oportunizar  o  acesso ao mercado de 
trabalho  através  de  treinamento  básico  em  informática  usando  tecnologia  de 
software livre. 

O treinamento é divido em 5 módulos: 



•  Módulo 1 - Introdução à informática – (Brookshear 2000, Campos 2003) -  
Duração prevista: 2 encontros;

•  Módulo 2 - Editoração de texto (BrOffice.org Writer) – (Ikuno 2006, Oliveira 
2005ª, Schechter 2006) - Duração prevista: 3 encontros;

•  Módulo  3  -  Planilha  de  Cálculo  (BrOffice.org  Calc)  –  (Oliveira  2005, 
Schechter 2006) - Duração prevista: 3 encontros;

•  Módulo  4  -  Gerador  de  Apresentações  (BrOffice.org  Impress)  –  (Oliveira 
2006) - Duração prevista: 2 encontros;

•  Módulo 5 - Internet (Mozilla Firefox, HTML) – (Furusho 2006, Furusho 2007) - 
Duração prevista: 7 encontros.

Os  módulos  são  ministrados  aos  sábados  através  de  aulas  expositivas 
utilizando recursos audiovisuais (notebook e projetor  multimídia) sendo que cada 
encontro tem uma duração de 4 horas∕aula sendo que nos primeiros 30 minutos de 
cada encontro se desenvolvem assuntos de interesse dos adolescentes referentes a 
temas sobre saúde, meio ambiente e cidadania. 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 através do uso de equipamentos para captura de 
imagens.  Como o principal  objetivo destes projetos é dar  subsídios para que os 
participantes possam ter  acesso ao mercado de trabalho,  para  a realização das 
atividades  previstas  se  incentivam  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, Fisioterapia e os temas foram trabalhados adotando 
uma ordem de apresentação que respeitou o nível de interesse dos adolescentes. 
Esta informação foi obtida a partir da aplicação de um 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.



Outra 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 de 
manhã e de tarde no mesmo dia.  No ano de 2010 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 dependia  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 
mediante o uso de garrafas pet.

No segundo semestre de 2010, devido ao fato de termos tido um número bastante 
alto de desistências nos encontros dos sábados, e visando aproveitar ao máximo os 
recursos  disponibilizados  para  a  realização  dos  treinamentos,  foram  convidados 
alguns parentes de funcionários para ocuparem as vagas não preenchidas. Assim, 
foram treinados 6 adolescentes.

As ações desenvolvidas neste ano justificaram a criação de um programa, “A busca 
da formação integral de adolescentes que habitam as periferias e bolsões de miséria 



em Cascavel/PR através da saúde, do meio ambiente, da cultura e da tecnologia”, 
visando atender os objetivos propostos no projeto do mesmo nome, contemplado 
com recursos do Programa MEC/SESu/Proext 2009.

DISCUSSÃO E RESULTADOS:  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, 
conseqüentemente, 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. Que também contribuam 
para sua formação individual servindo de suporte e prevenção ao uso das drogas, 
doenças infecciosas e parasitárias, gravidez e estímulo a uma vida mais saudável.

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.

CONCLUSÕES:  Neste  trabalho  apresentamos  sucintamente  as  ações 
desenvolvidas no ano de 2010 assim como o estado atual dos projetos de extensão 
que a UNIOESTE, através do Colegiado de Ciência da Computação do Campus de 
Cascavel, desenvolve visando atender a necessidade que a Associação Educacional 
Espírita  Lins  de  Vasconcellos  -  A.E.E.L.V.  (Guarda  Mirim  de  Cascavel)  tem  de 
assistir adolescentes que se encontram em situação de risco pessoal e social. Esta 
assistência se dá, no caso dos projetos aqui apresentados, através da oferta de 
cursos de informática básica, utilizando tecnologias de software livre, que visam a 
formação técnico-social-profissional  destes  adolescentes  e  seus familiares.  Estes 
projetos viabilizam a inclusão digital destas pessoas 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 deles.
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ÁREA TEMÁTICA 4: Educação

MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO: Pôster  

RESUMO: A  experiência  faz  parte  do  Projeto  de  formação  de  professores  do 
Laboratório  de  representações,  espaços,  tempos  e  linguagens  em  experiências 
educativas  –  RETLEE.   Propõe-se  a  socializar  o  processo  colaborativo  entre  o 
Laboratório e escolas do campo, tomando como referência os trabalhos de reflexão 
e  construção de práticas inovadoras no âmbito  do currículo  escolar  nas escolas 
Juscelino Kubitschek, Vila Rio Tuna, e Epitácio Pessoa, Comunidade Jacaré, ambas 
da Rede Municipal de Ensino de Francisco Beltrão. Esta intervenção extensionista 
envolve  a  prática  pedagógica  a  partir  de  elementos  estruturantes  da  dinâmica 
didático-curricular nas bases do planejamento escolar. O acompanhamento didático-
curricular alcançado e potencializado avalia e apresenta aspectos importantes dos 
princípios  de  planejamentos  mais  abertos  e  de  organização  metodológica 
integralizadora entre disciplinas, temas, conteúdos e os métodos de ensino, como a 
participação mais ativa dos alunos na aprendizagem escolar. Apresenta dinâmicas 
de superação das contradições de práticas de planejamentos marcadas por uma 
lógica fechada e linear, que tende a orientar a intervenção pedagógica a partir da 
programação  curricular  unidimensional  dos  conteúdos.  Trata  do  processo  de 
construção de práticas pedagógicas sistemáticas e deliberativas de planejamento 
acerca do que se deve ensinar e aprender, mediado pela realidade social dos alunos 
a não ser  desconsiderada nas escolas.  A experiência em tela,  coerente com as 
perspectivas críticas do currículo escolar, representará as práticas curriculares em 
construção das duas escolas, não deixando de revelar as diferenças e similaridades 
do trabalho de formação e decisões inovadoras dos dois contextos escolares no que 
se  refere:  ao  planejamento  curricular  sistemático  por  princípios  teórico-
metodológicos definidos em comum pelos professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental;  à  dinâmica  de  decisão  do  planejamento  curricular  a  partir  das 
avaliações dos professores acerca de como procedem a construção das dinâmicas 
didático-curriculares;  ao  desenvolvimento  de  práticas  potencializadoras  e 



diagnosticadas por cada escola sobre os processos de cada grupo de alunos e seus 
professores;  às  principais  contribuições  e  desafios  na  construção  de  prática 
inovadoras de planejamento no âmbito do currículo escolar.

Palavras-chave: Formação continuada. Planejamento escolar. Inovação curricular.

Formas de contato: Fone (46-3520-4849); E-mail: clesioaa@hotmail.com      
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Comunicação Oral

Resumo

A  Semana  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  é  organizada  anualmente  pelo 

Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  brasileiro,  desde  o  ano  de  2006  e  tem  por 

finalidade principal promover atividades de divulgação da Ciência e da Tecnologia a 

população em geral. O objetivo é mostrar o quanto a Ciência e a Tecnologia estão 

presentes na vida das pessoas e a necessidade da população em conhecê-las de 

modo a atuar conscientemente sobre elas. Este projeto de extensão organizou uma 

exposição  temática  no  período  de  18  a  22  de  outubro  de  2010,  destinada  a 

estudantes  dos  diversos  níveis  de  ensino  e  população  em  geral.  O  tema  da 

exposição  foi:  “Uma  viagem  pela  tecnologia:  do  passado  ao  presente”. 

Posteriormente, a partir  do material  selecionado para exposição e das pesquisas 

realizadas  para  expor  o  material,  daremos  continuidade  ao  projeto  elaborando 

materiais didáticos para escola a respeito deste tema. O nosso objetivo foi divulgar a 



ciência e a tecnologia aos estudantes e comunidade, motivando-os para busca de 

conhecimento nesta área, no sentido da formação de opinião crítica e consciente.

Palavras chave: Divulgação científica, espaços não formais, exposição

Introdução

A  finalidade  principal  da  Semana  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia  é 

mobilizar  a  população,  em  especial  crianças  e  jovens,  em  torno  de  temas  e 

atividades  de  ciência  e  tecnologia  (C&T),  valorizando  a  criatividade,  a  atitude 

científica e a inovação. Pretende mostrar também a importância da C&T para a vida 

de  cada  um  e  para  o  desenvolvimento  do  país.  Ela  possibilita,  ainda,  que 

a população brasileira conheça e discuta os resultados, a  relevância e o impacto 

das pesquisas científicas e tecnológicas e suas aplicações (SNCT/MCT/2010). 

Os processos de divulgação da Ciência e Tecnologia têm aumentado nos 

últimos anos em função das pesquisas nacionais sobre percepção do povo brasileiro 

da ciência e tecnologia (Cunha, 2009).

As atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecem em 

todo Brasil,  desde o  ano de 2006,  por  meio  de ações que são ofertadas pelas 

instituições que se inscrevem no site do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e 

que lá deixam registradas e disponibilizadas para consulta de toda população. No 

site do MCT podemos encontrar, anualmente, atividades diversas, como: 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; etc. No ano de 2010 a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia aconteceu no período de 18 a 24 de outubro.

Nosso projeto optou por realizar uma exposição sobre tecnologias a qual teve 

como título:  Uma viagem pela tecnologia: do passado ao presente. A intenção 

primeira  foi  mostrar  aos estudantes  e  público  em geral  o  avanço crescente  das 

tecnologias em nosso meio e a influência destas tecnologias no nosso modo de vida. 



Este projeto teve um caráter interdisciplinar, pois a discussão sobre Ciência e 

da Tecnologia ultrapassa as fronteiras das Ciências Exatas. A inter-relação com as 

Ciências  Humanas foi  um ponto  fundamental  tanto  para  concepção inicial  deste 

projeto  quanto  para  continuidade  do  mesmo,  no  que  se  refere  às  ações  que 

envolvem o material didático a ser produzido posteriormente.

Objetivos

Divulgar a Ciência e a Tecnologia por meio de ações de divulgação científica 

na  comunidade  e  organizar  a  exposição  da  Semana  Nacional  de  Ciência  e 

Tecnologia na cidade de Toledo/PR.

Métodos 

O projeto  Uma viagem pela Tecnologia: do passado ao presente  seguiu 

uma metodologia interdisciplinar na qual se buscou a inter-relação entre as Ciências 

Exatas e as Ciências Humanas. As atividades realizadas visaram mostrar aos jovens 

o  caminho  percorrido  pela  Tecnologia,  tanto  no  que  se  refere  ao  seu 

desenvolvimento  técnico  quanto  no  que  se  refere  ao  desenvolvimento  humano, 

apresentando  a  Ciência  e  a  Tecnologia  como  processos  situados  no  tempo  e 

espaço. 

Para a organização da exposição foram selecionadas peças de tecnologias 

antigas e atuais disponibilizadas pelo Museu Histórico Willy Barth da Secretaria da 

Cultura do município de Toledo/PR e objetos oriundas da comunidade.

A organização dos materiais na exposição teve como princípio a separação 

temática, visando a melhor visualização da evolução da ciência e da tecnologia por 

parte dos visitantes. 

Além da exposição dos objetos foram oferecidas outras atividades, como: a 

Cápsula do Tempo, a qual instigava o participante a prever o futuro da Ciência e da 

Tecnologia  e  que  será  aberta  daqui  a  30  anos;  a  mostra  do  Projeto  Quati, 

desenvolvido por pesquisadores e acadêmicos dos cursos de Engenharia Elétrica e 

Mecânica  da  Unioeste,  Campus  de  Foz  do  Iguaçu  em  pareceria  com  a  Itaipu 

Binacional,  que  teve  por  objetivo  trazer  três  protótipos  de  carros  movidos  com 



energias  renováveis;  a  apresentação  de  vídeos  durante  a  exposição,  os  quais 

visavam inserir os visitantes no contexto da evolução da Ciência e Tecnologia.

Resultados e discussão

A Semana de Ciência e Tecnologia aconteceu no período de 18 a 22 de 

outubro de 2010 nas dependências do Museu Willy Barth, no centro da cidade de 

Toledo/PR.  A realização das atividades da Semana da Ciência e  Tecnologia  no 

Museu  foi  uma parceria  estabelecida  entre  o  Núcleo  de  Ensino  de  Ciências  de 

Toledo/NECTO/Unioeste  e  a  Secretaria  da  Cultura  do  Município.  O  horário  de 

visitação foi  determinado pelos participantes do projeto na Unioeste assim como 

todo  atendimento  aos  visitantes,  pois  todas  as  visitas  foram  agendadas  e 

acompanhadas pelos monitores do curso de Química. 

A exposição contou com a participação de escolas públicas e particulares do 

município e região, que contaram com o apoio da Prefeitura para o seu translado. 

Além disso,  a  comunidade  se  fez  presente  na  exposição  especialmente  após  a 

divulgação da Semana nos meios de comunicação da região.  Jornais da cidade 

fizeram a cobertura do evento, por meio de entrevistas com os organizadores da 

exposição e visitantes. Também as emissoras de TV (TV Massa e RPC) estiveram 

presentes durante o evento. As rádios de Toledo/PR contribuíram com entrevistas 

anteriormente a realização do evento.

Outras divulgações foram feitas por meio da Internet, cartazes nas escolas, 

folders,  página  da  Unioeste  e  no  site  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  do 

Brasil/MCT (http://semanact.mct.gov.br/index.php/content/view/3401.html).    

O  público  participante  durante  os  cinco  dias  de  exposição  foi  de 

aproximadamente 1.200 pessoas. 

A Exposição:

http://semanact.mct.gov.br/index.php/content/view/3401.html


Acadêmico do curso de Química Licenciatura 

orientando grupo de estudantes

Alguns objetos da exposição

Projeto Quati na Praça/Centro de Toledo Projeto Quati na Unioeste

Professor Waldimir do Projeto Quati: o primeiro a 

deixar sua mensagem na Cápsula do tempo

Professora Marcia, professor Valderi e Professora 

Silvia no fechamento da Cápsula do tempo dia 

22/10/2010

18/10/2010



Conclusão

A  Semana  de  Ciência  e  Tecnologia  realizada  pelo  Núcleo  de  Ensino  de 

Ciências/NECTO/Unioeste em parceria com a Secretaria de Cultura do município de 

Toledo/PR foi um evento com grande êxito em função do número de visitantes, do 

atendimento prestado a comunidade, das discussões sobre Ciência e Tecnologia 

realizadas entre professores e estudantes que participaram da visitação e interação 

estabelecida  entre  a  universidade  e  a  comunidade.  Estes  fatos  puderam  ser 

comprovados  pela  solicitação  à  Secretaria  da  Cultura  e  à  Unioeste  para 

permanência da exposição por um período superior a proposta inicial (1 semana). 

Além disso, para o ano de 2011 já temos, novamente, o pedido da Secretaria de 

Cultura do município para que organizemos um outro evento semelhante ocupando 

o espaço do Museu Willy Barth.

Assim para o ano de 2011 estamos programando uma nova exposição, agora 

tendo como foco o Ano Internacional da Química que está sendo comemorado neste 

ano. 
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Resumo:  O presente texto trata de um processo de escolarização desenvolvido no Ensino 
Médio  da  Escola  São  Francisco  do  Bandeira,  escola  do  campo,  do  município  de  Dois 
Vizinhos  –  PR,  cuja  comunidade  está  envolvida  em  um  processo  de  desenvolvimento 
realizado pelos próprios sujeitos locais, chamado Projeto Vida na Roça -PVR. Articulada a 
debates provindos deste projeto, a escola desenvolve um processo educativo inovador, que 
tem como principal componente a integração do debate do modo de vida do campo e das 
questões inerentes a juventude no campo, as quais formulam grandes eixos temáticos para o 
trabalho pedagógico baseados na metodologia freireana do tema gerador. A culminância do 
processo estudado gera a semana de práticas que se realiza a cada semestre, aprofundando 
concretamente  os  aprendizados  e  devolvendo-os  a  comunidade.  O  processo  exige 
planejamento  integrado  com as  ações  das  entidades  parceiras,  num vínculo  estreito  entre 
escola  e  comunidade,  bem  como  a  articulação  dos  conhecimentos,  saberes  locais  aos 
conteúdos escolares. Este trabalho tem sido referência para a educação do campo no estado do 
PR, na perspectiva de construir referências para as escolas públicas do campo.

Palavras-chave: Escola do campo. Juventude. Desenvolvimento.

1. Introdução

O  processo  de  Sistematização  e  Acompanhamento  do  "Curso  de  Nível  Médio: 

teorias e práticas integrando o currículo surge a partir  de um trabalho já desenvolvido no 

município de Dois Vizinhos-PR, no contexto do Projeto Vida na Roça, dimensão da educação 

do campo, que se realiza no Colégio São Francisco do Bandeira, desde 2006. Esta proposta 

tem demonstrado potencialidades que servem de referência a outras propostas educacionais de 

Educação do Campo  em escolas de nível Médio.



Neste sentido o projeto passa a ser sistematizado a partir dos registros já existentes e 

de outros que foram feitos durante processo, assim ao sistematizar a prática, geraram-se novas 

possibilidades de continuidade numa relação de duas vias: entre os saberes do cotidiano do 

campo e os conteúdos científicos e entre o coletivo de educandos, educadores, a juventude 

egressa do Curso e suas famílias, com a escola. 

Este processo buscou também fortalecer a proposta de educação do Campo em curso 

na região sudoeste e no estado através da elaboração e publicação deste Caderno Pedagógico 

como subsídio a experiências de escolarização da juventude do campo.

2. Objetivos

O  projeto  colocou-se  como  objetivo  central  sistematizar  e 

acompanhar  o  desenvolvimento  da  experiência  do  Curso  de  Educação 

Básica  –  nível  médio,  como referência  à  escolarização  de  nível  médio 

regular com juventude no espaço do campo. Neste sentido buscou criar 

condições  para  avançar  nas  possibilidades  da  produção  de  ementas 

curriculares  articulando  o  conhecimento  científico  (escolar)  aos 

conhecimentos do projeto de desenvolvimento do campo e às vivências 

das comunidades (trabalho e cultura) bem como fortalecer o processo de 

formação continuada de professores referendado nos princípios freireanos 

do  tema  gerador,  através  do  acompanhamento  do  planejamento  e 

execução das atividades. Além disto, fortalecer a perspectiva da escrita 

com  os  professores  como  produção  a  partir  da  prática  pedagógica, 

articulada  aos  saberes  específicos  da  escola  e  suas  relações  com  a 

comunidade.

3. Métodos

O processo de sistematização inseriu-se no processo em curso que se organizava em 

encontros  regulares  com  o  coletivo  dos  educadores  para  formação  e  planejamento,  em 

momentos com a comunidade e educandos para socialização dos resultados dos estudos e 

trabalhos, bem como para investigação e aprofundamento dos processos.

Para dar conta de elaborar um material de subsídio a outros processos, colocaram-se 

como metas acompanhar o planejamento, estudos e reflexão do coletivo de educadores, bem 

como os momentos de trabalho coletivo com os educandos e a comunidade, principalmente 



através das semanas de práticas e atividades com as turmas para que, na medida em que se 

sistematizava o processo anterior, através de relatos escritos e outros registros,  também se 

fortalecia a continuidade. Este trabalho resultaria em um material escrito na forma de caderno 

pedagógico sobre o processo vivido no Curso de Ensino Médio no período 2006-2010.

4. Discussão e Resultados

Este projeto buscou possibilitar a execução e o fortalecimento de uma proposta para 

a escola do campo, articulada ao desenvolvimento local e ao projeto de vida dos sujeitos e da 

comunidade, ampliando também o debate e a construção de uma base teórico-metodológica 

da Educação do Campo.

A educação  do campo é  um conceito  cunhado  com a  preocupação  de  defender  o 

direito que as populações têm de desenvolver os processos educacionais a partir do lugar onde 

vivem  e  desde  sua  realidade.  Contudo,  os  avanços  da  legislação  nesta  perspectiva  e  o 

fortalecimento desta política pública em nível de país e com forte expressão em nosso estado, 

por  si  só  não  garantem  mudanças  substanciais  capazes  de  reconstruir  as  propostas  e  as 

práticas curriculares. Conforme a sua materialidade de origem, para a educação do campo, 

essas  mudanças  emanam  da  ação  comprometida  dos  sujeitos  do  campo  diretamente 

envolvidos e de referenciais diretamente vinculados a sua prática social. 

A materialidade de origem (ou de raiz) da Educação do campo exige que ela 
seja  pensada/trabalhada  sempre  na  tríade:  Campo  -  Política  Pública  - 
Educação.  É uma relação, na maioria das vezes tensa, entre estes termos 
que constitui a novidade histórica do fenômeno que batizamos de Educação 
do campo” (CALDART, 2007, p. 02).

Tal  concepção  demanda  o  alargamento  do  papel  da  escola,  tornando-a  capaz  de 

problematizar  o  meio  onde está  inserida,  indagando as  condições  históricas  atribuídas  ao 

contexto do campo, compreendendo os interesses ideológicos que foram sendo impostos e 

como  isso  veio  interferindo  na  constituição  desse  espaço.  Nesse  sentido,  é  preciso 

compreender  os  impactos  frente  às  condições  de existência  das populações  do campo,  os 

quais afetam profundamente a identidade,  a cultura,  os valores desses sujeitos e a própria 

condição sócio-econômica da Agricultura familiar e Camponesa em sua função primordial de 

produção de alimentos. 

Normalmente a escola, ausente desse debate, deslocada da realidade vivida, assume o 

papel da negação do mundo do campo, desenraizando e desagregando culturalmente ainda 

mais esses sujeitos. Referindo-se a essa escola, adolescentes e jovens do campo, assimilam 



conceitos e procedimentos alienados de sua realidade social e que os afastam ainda mais de 

perceberem qualquer possibilidade de concretizar a vida no campo, ou ainda,  acabam por 

enfrentar o dilema de desistir da escolarização. 

Por  outro  lado,  mesmo  os  educadores  e  educadoras  que  buscam  transformar  os 

processos  pedagógicos  existentes,  dizem que  lhes  faltam referências  e  subsídios  para  re-

criarem suas  práticas.  É  neste  sentido  que  esta  experiência  torna-se  expressiva,  pois  traz 

aprendizados que permitem perceber caminhos possíveis, capazes de inter-relacionar ações 

concretas  do  contexto  social  ao  currículo  escolar.  Assim,  junto  com o  fortalecimento  da 

função  social  da  escola  enquanto  apropriação  e  socialização  de  conhecimentos,  gera-se 

formas de mediação e envolvimento da comunidade educativa, fortalecendo a ação educativa 

e organizativa nas comunidades do campo. 

Neste sentido, cabe destacar o que diz Vendramini (2008, p. 08) ao 

trazer presente o debate conceitual de educação do campo:

As escolas,  por  si  só,  não são capazes  de promover  mudanças  maiores. 
Assim, coloca-se a necessidade da sua estreita vinculação com as formas 
materiais de produção da vida, ou seja, com o trabalho. A base da educação 
e  da escola,  está  na possibilidade concreta  das  pessoas  produzirem seus 
meios  de  vida  no  campo  brasileiro,  de  terem  acesso  à  terra,  aos 
instrumentos  de  trabalho,  à  tecnologia,  à  informação  e  conhecimento,  à 
água, à assistência técnica, entre outras.

Considerando que, se a escola se colocar também perspectivas de 

que os sujeitos, coletivamente, compreendam a situação em que estão 

inseridos, identificando os principais desafios e estabelecendo prioridades 

comum de  ação,  os  próprios  sujeitos  poderão  desencadear  mudanças 

expressivas, não de âmbito estrutural, porém inerentes ao contexto local, 

intervindo nos rumos definidores dos mesmos. 

Entende-se  assim  que  a  escola  poderá  ser  instrumento  que 

contribua  com  a   emancipação  humana   e  com  o  fortalecimento  da 

organização popular, se colocando próxima à vida, tornando-se inclusive 

espaço  de  vivências  de  outras  formas  de  relações,  cooperativas, 

dialógicas, humanizadoras, que demonstram a importância e a força da 

construção coletiva, por meio do próprio exercício cotidiano da vivência 



escolar.  

É neste sentido que, diante do êxito deste trabalho de cinco anos se 

propôs  uma  sistematização1,  num  trabalho  de  “várias  mãos”,  tendo 

presente o olhar de quem registrou as vivências, sejam elas de momentos 

de trabalho, impressões que ficaram do vivido, avaliações, planejamentos, 

opiniões sobre o trabalho, registros de falas e trabalhos de educadores e 

educandos, entre outros. Leva-se em conta também as DCEs da Educação 

do Campo, quando afirmam: “os povos do campo querem que a escola 

seja o local que possibilite a ampliação dos conhecimentos; portanto, os 

aspectos  da  realidade  podem  ser  pontos  de  partida  do  processo 

pedagógico, mas nunca o ponto de chegada” (2006, p. 25).

5. Conclusões:

Para os sujeitos do campo a educação tem o papel de conferir uma 

nova forma de produzir  cultura, conhecimentos, identidade, capacidade 

de diálogo,  reafirmando o lugar onde vivem, historicamente negado.  A 

articulação da escola a este contexto poderá dar suporte, constituindo-os 

ao  possibilitar-lhes  expressar  seus  anseios,  suas  necessidades  e  as 

condições concretas de existência, desde a dimensão da educação.

Tais proposições, por restritas que sejam, anunciam possibilidades 

que fecundam a educação, e ao encharcá-la da prática social, ao permitir 

a  reflexão,  contribuem para  dar  passos  na  perspectiva  das  mudanças 

necessárias. Segundo os estudos de Caldart (2004, p. 157),   mudanças 

estas que  precisam ser capazes de “combinar estudo e trabalho, cultura 

com  organização  coletiva,  com  posturas  de  transformar  o  mundo, 

prestando atenção às tarefas de formação específicas do seu tempo e do 

espaço escolar”.

É este processo vivido durante cinco anos que se busca explicitar, 

um vivido que ainda é construção e que vem se perfazendo no denso e 

1 Cabe ressaltar que todo o trabalho aqui registrado é fruto das parcerias em curso no PVR, mas destacam-se  
algumas mais diretamente envolvidas: Colégio Estadual São Francisco do Bandeira; ASSESOAR – Associação 
de Estudos, Assistência e Orientação Rural; a UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus 
Dois Vizinhos, o NRE-DV - Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos, EMATER, UNIOESTE – Campus 
de Francisco Beltrão, entre outras.



fecundo cotidiano pedagógico,  refletido e fortalecido por meio da força 

coletiva do grupo de educadores, dos subsídios teórico-metodológicos e 

da participação mobilizadora das comunidades. 

Acreditamos que este trabalho foi capaz de produzir um processo que se constituiu em 

um ensaio educativo e organizativo, permitindo que a experiência seja geradora de outras 

fortalecendo ações educativas emancipadoras, fomentando o debate da educação do campo, 

ao mesmo tempo em que explicita a necessidade de aprendizados que gerem capacidade de 

protagonismo da luta dos povos do campo.  
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Um diálogo entre Universidade e escola a partir do projeto de 

extensão “Oficinas de Geografia para o ENEM”.

Eduardo Donizeti Girotto1
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Resumo
Na atualidade, ainda há pouco incentivo e interesses para aqueles que 

lidam  com  a  educação.  Porém,  existem  alunos  e  professores,  tanto 

universitários quanto de colégios e escolas públicas,  interessados em mudar 

essa visão estagnada que temos do tipo de educação que nos é imposta. O 

Projeto  de  Extensão  “Oficinas  de  Geografia  para  o  ENEM”,  realizado  em 

setembro/outubro de 2010 pelos alunos do curso de Licenciatura em Geografia, 

do campus de Francisco Beltrão da UNIOESTE é um exemplo de proposta de 

mudança dos moldes da educação encontrados hoje. E mostra que a mudança 

pode realmente acontecer  nem que seja  a passos lentos,  rumo a um futuro 

melhor aos nossos educandos.

Introdução
De forma geral, os princípios e as bases da educação brasileira foram 

constituídos  a  partir  de  modelos  e  currículos  educacionais  “importados”, 

1 Professor do Colegiado de Geografia, campus de Francisco Beltrão. Coordenador do Projeto de Extensão 
“Oficinas de Geografia para o ENEM”.

2  Licencianda em Geografia, UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão.

3 Professor do Colegiado de Geografia, campus de Francisco Beltrão. Coordenador do Projeto de Extensão 
“Oficinas de Geografia para o ENEM”.

4  Licencianda em Geografia, UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão.



principalmente  advindos  dos  moldes  Franceses  de  ensino.  Nestes  modelos 

importados  no  início  do  século  XX,  havia  a  concepção  de  uma  educação 

baseada no tradicionalismo escolar, na qual o ensino da disciplina de geografia 

era  vista  como  algo  enfadonho,  repetitivo  e  extremamente  descritivo,  tendo 

como  seu  principal  interlocutor  o  professor,  sem  a  menor  participação  dos 

alunos.

Mesmo  após  um  século,  essa  realidade  ainda  é  muito  freqüente  em 

nossas  salas  de  aulas,  apesar  de  alguns  avanços  teórico-metodológicos 

representados pelo desenvolvimento da chamada Geografia Crítica. No entanto, 

cabe  um  questionamento:  em  que  escolas  esse  novo  modo  de  ensinar  a 

Geografia, proposto pela Geografia Crítica (LACOSTE, VESENTINI), está sendo 

implantado, se ainda o que vemos hoje em dia são professores entrando em 

salas  de  aulas  e  “despejando”  conteúdos,  sem estabelecer  relações  com  o 

cotidiano dos alunos, fazendo com que eles se identifiquem com o que lhes foi 

passado  e  dessa  forma  se  interessarem  mais,  não  só  com  a  disciplina  de 

Geografia, mas com todas as outras disciplinas? Em nossa perspectiva, faz-se 

necessário  a  construção  de  discussões  e  estratégias  didáticas  capazes  de 

construir um ensino de geografia realmente significativo, que ajude os alunos a 

se compreenderem como sujeitos históricos e geográficos do mundo em que 

vivem.

No entanto, sabemos que não é fácil  mudar os conceitos e opiniões a 

respeito de algo que está tão impregnado em nossos modelos dominantes de 

educação,  pois essa Geografia “enfadonha” é algo que também vivenciamos 

enquanto  alunos  da  educação  básica  e  que  permanece,  inclusive,  na 

Universidade.  Acreditamos que para  que estas mudanças ocorram é preciso 

vontade  e  dedicação,  tanto  dos  educadores  que  estão  começando  em  sua 

carreira, quanto daqueles que já trilharam um longo caminho na mesma. Faz-se 

necessário o contato mais intenso entre a escola básica e a universidade para 

que tais propostas de um ensino mais significativo sejam criadas..

O projeto



E é com este sentido que o Projeto de Extensão “Oficinas de Geografia 

para o Enem” foi pensado e desenvolvido. Como sabemos, a geografia é uma 

disciplina muito complexa, pois engloba tanto fatores físicos, biológicos, sociais, 

econômicos  e  históricos.  Exatamente  por  abranger  tantos  aspectos 

diferenciados ela é capaz de fazer com que o indivíduo crie uma visão mais 

crítica  do  espaço  onde  vive  e  o  que  acontece  nele,  deixando  de  lado  a 

alienação, passando a formular suas próprias idéias e opiniões. A proposta do 

ENEM  (Exame  Nacional  do  Ensino  Médio)  dialoga  com  estas  diferentes 

dimensões  do  conhecimento  geográfico,  rompendo  com a  Geografia  apenas 

descritiva, construindo conceitos e informações que muitas vezes na sala de 

aula não são apresentados. As questões do ENEM são formuladas para que o 

aluno analise o assunto que esta sendo tratado e faça uma inter-relação não só 

com a realidade, mas com as demais disciplinas e questões sócio-culturais.

Esta  maneira  de  trabalhar  a  interdisciplinaridade  do  conhecimento 

geográfico  e  sua  articulação  com  as  diferentes  dimensões  da  realidade  foi 

tomada como ponto de partida para a elaboração das oficinas de geografia para 

o ENEM. O público alvo das oficinas foram os alunos das escolas públicas de 

Francisco  Beltrão  e  Região.  O  curso  atendeu  50  alunos  e  contou  com  15 

licenciandos que se organizaram na preparação e desenvolvimento das oficinas. 

Tal  preparação  contou  com  a  orientação  dos  Professores  Eduardo  Donizeti 

Girotto e Najla Mehanna Mormul, membro do Grupo de Pesquisa de Ensino de 

Geografia (GPEG). Todos os alunos do curso de licenciatura em Geografia, que 

se  interessaram  no  projeto  ajudaram  a  selecionar  os  conteúdos  que 

posteriormente seriam aplicados aos alunos do cursinho. Tais conteúdos foram 

escolhidos em conjunto em reuniões que se realizavam aos sábados no mesmo 

horário  que  ocorreriam  as  aulas  ministradas  pelos  próprios  acadêmicos  e 

disponibilizados para as alunos da oficina através da construção de um blog.

.

Resultados

Por  meio  desse  projeto,  com  a  elaboração  de  aulas  e  materiais 

produzidos  por  docentes  e  discentes  do  curso  de  geografia,  tivemos  a 



oportunidade de entrar em contato com os alunos das escolas públicas de uma 

forma diferenciada daquele que vivenciamos durante o Estágio Supervisionado. 

Para os alunos do 1º e 2º anos a experiência se tornou mais significativa, uma 

vez que ainda não realizaram as suas atividades de estágio, tendo neste projeto 

uma  oportunidade  de  efetuarem  um  primeiro  contato  com  as  questões  que 

envolvem as práticas de ensino-aprendizagem em geografia. Para os alunos do 

3º e 4º ano, que já realizaram os seus Estágios, foi um momento de entrar em 

contato  com os alunos de uma forma diferente,  podendo colocar  em prática 

concepções de ensino  de geografia  diferenciadas,  correlacionando-a  com as 

outras disciplinas,  fazendo-os entender  que a geografia não precisa ser  algo 

enfadonho  ou  cansativo,  mas  sim  uma  disciplina   fascinante,  tanto  de  ser 

aprendida como ensinada.

Além disso,  o  projeto  aproximou os  alunos  de  escolas  públicas  com a 

realidade  da  Universidade,  uma  vez  que  as  oficinas  foram  ministradas  nas 

dependências da UNIOESTE. Em nossa perspectiva, este fato os incentivou a 

buscarem essa realidade pra si mesmos, e também mostrar-lhes como funciona 

o  curso  de  geografia,  podendo  então  fazer  com  que  surja  o  interesse  dos 

mesmos pelo curso.

Neste sentido, avaliamos como sendo muito importante essa aproximação 

da  Escola  Pública  com  a  universidade,  tanto  pela  troca  de  diferentes 

conhecimentos,  realidades  e  experiências,  mas  também  por  suas  estreitas 

relações das esferas de ensino público, escola e universidade públicas. 

Considerações Finais

Portanto, consideramos que o projeto realizado, além de ter nos mostrado 

quão importante é o exercício da docência, nos motivou ainda mais a seguir este 

caminho,  apesar  de  ser  este,  em  alguns  casos,  difícil  de  ser  percorrido, 

principalmente quando se trata de mudar o que está impregnado na sociedade. 

Porém, acreditamos que esta é a forma mais adequada de trabalhar e construir 

a  nossa  carreira  profissional,  buscando  desenvolver  práticas  de  ensino  que 



levem os alunos a compreenderem o espaço em que  vivem e se entenderem 

como autores de sua própria história e, por que não, de sua geografia.

.  Construir e desenvolver este projeto com nossos colegas acadêmicos e 

professores  enriqueceu  nossa  formação  uma vez  que  passamos a  perceber 

nossas próprias maneiras de trabalharmos e partilharmos formas diferentes de 

abordar,  selecionar,  aprender  e  até  mesmo  corrigir  as  falhas  que  tivemos, 

compreendendo  assim  que  o  trabalho  docente  constitui-se,  antes  de  tudo, 

enquanto  uma  ação  coletiva  e  compromissada  com  a  dimensão  pública  do 

conhecimento, um dos pilares das ações extensionistas.
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UM OLHAR SOBRE A ESCOLA E DEMOCRACIA DE DERMEVAL SAVIANI
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Palavras-chave: Educação – Política, Democracia, Práxis Pedagógica.

Resumo:  A referida análise da obra Escola e Democracia de Dermeval  Saviani, 
introduz uma visão sobre a dimensão histórica, política e democrática que permeia a 
educação. Trás para discussão as teorias da, e sobre a, educação, sendo elas: as 
não críticas e  a  crítico-reprodutivistas.  Objetiva-se com este trabalho trazer  para 
discussão a importância da práxis pedagógica enquanto ação crítica e propositora 
de transformação do real, através de uma mudança de olhar referente ao cotidiano 
escolar,  entendendo-o  como  espaço  político  e  democrático,  que  oferece  total 
possibilidade de emancipação dos sujeitos envolvidos. Para isso, a compreensão 
das intencionalidades existentes nas teorias que auxiliam o agir profissional, é ponto 
principal na conquista desta pedagogia democrática. O presente trabalho utilizou-se 
do método de pesquisa documental,  por  compreender que esta se realiza sobre 
materiais  que  se  encontram  elaborados;  e  que  são  fontes  acabadas  que  não 
receberam um tratamento  analítico,  ou se isso acontecer,  ainda podem oferecer 
contribuições de reforço, ou podem, por sua vez, receber uma nova reformulação de 
acordo com os objetivos da pesquisa (FERRARI, 1982, p.224). A obra analisada, 
demonstra  que  no  primeiro  grupo  analisado  (teorias  não  críticas),  estas  não 
consideravam  os  condicionantes  sociais  que  permeavam  a  área  da  educação, 
destacaram-se  a  Pedagogia  Tradicional,  a  Pedagogia  Nova  e  a  Pedagogia 
Tecnicista.  No  segundo  grupo  a  discussão  afirma  que  o  papel  que  a  escola 
desempenha  é  de  reprodução  da  sociedade  de  classes  e  reforçar  o  modo  de 
produção  capitalista.  Neste  último  grupo  as  teorias  sobre  a  educação  que  mais 
tiveram  repercussão  foram:  a  teoria  do  sistema  de  ensino  enquanto  violência 
simbólica,  a  teoria  da escola enquanto  aparelho  ideológico  do Estado (AIE)  e  a 
1 Assistente Social,  especialização  Latu Sensu pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE – Campus de Toledo. E-mail: andreiaperon@ibest.com.br.
2Mestranda em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.
3 Acadêmica do 3º ano do Curso de Pedagogia da UNIOESTE – Campus Cascavel.
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teoria da escola dualista. Grande parte destas reflexões demonstram a necessidade 
de  haver  um  compromisso  ético  por  parte  do  educador,  no  que  tange  a 
desmistificação do real e uma prática objetivando o protagonismo dos envolvidos no 
processo educacional, como também, a busca de uma escola pública, que garanta 
uma formação cidadã e de qualidade.
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Resumo: 

Pretendo nesse trabalho relatar minha experiência enquanto bolsista do 

projeto  Intervenções  na  relação  Universidade  /  Educação  Básica:  tempo 

passado  /  desafio  do  presente  realizado  nos  municípios  de  Catanduvas, 

Guaraniaçu e Campo Bonito que teve duração de dois anos. Desenvolvemos 

pesquisas com a comunidade através de entrevistas com a população local e 

coletas de documentos históricos, também realizamos oficinas com alunos da 

educação  básica  de  escolas  estaduais  e  produzimos  um  material  didático 

escrito para as escolas.

As atividades e pesquisas fora do âmbito da sala de aula podem ser 

enriquecedoras tanto para o ensino superior como para o ensino básico. Neste 

caso ao pesquisar os processos históricos junto a comunidade aprendemos 

realmente o sentido do oficio do historiador, e buscamos refletir junto com os 

alunos a condição do seu presente, através do estudo do passado.

Palavras-chave: Extensão, História oral, Educação.

Introdução:

O  projeto  Intervenções  na  relação  Universidade  /  Educação  Básica: 

tempo passado / desafio do presente faz parte do programa Universidade Sem 



Fronteiras da Seti, do sub-programa Apoio as Licenciaturas, ele teve inicio em 

2008, contando com cinco bolsistas graduandos no curso de licenciatura de 

História, um profissional recém-formado e três professores. O projeto consistia 

basicamente em pesquisar processos históricos de três municípios situados na 

região  de  Cantuquiriguaçu,  Catanduvas,  Guaraniaçu  e  Campo  Bonito, 

determinados  pelo  governo  do  Estado  como  os  com  menores  índices  de 

desenvolvimento  humano  (IDH).  Como  se  encaixava  no  grupo  apoio  as 

licenciaturas, o projeto tinha como objetivo final a realização de oficinas com os 

alunos do ensino fundamental da rede de escolas estaduais dos municípios 

abrangentes e a produção de um acervo documental para as escolas e para os 

centros de documentação da Unioeste

Ingressei no projeto em setembro de 2008, quando estava cursando o 

segundo  ano  da  graduação.  Neste  momento  não  tinha  dimensão  e  nem 

conhecimento  da  prática  de  extensão,  todavia  não  tinha  tido  experiências 

acadêmicas fora do âmbito da sala de aula, além disso, não conhecia a região 

na qual iriamos trabalhar.

Objetivos: 

O projeto visava a interação da universidade com a comunidade através 

da reflexão dos processos históricos da localidade. Estabeleceu-se assim uma 

dupla relação, os acadêmicos aprenderam na prática o oficio do historiador: 

compreender e estabelecer a reflexão sobre o passado junto com os sujeitos 

históricos.  E as pessoas da comunidade se identificaram enquanto sujeitos 

históricos, construtores da história da localidade e do mundo. 

Buscou-se  através  da  coleta  de  diferentes  narrativas  históricas  e  de 

acervos  fotográficos  pessoais,  criar  uma  história  múltipla  onde  todos 

desempenham papeis importantes, problematizando assim a história oficial que 

aparece em muitos discursos locais. 

Enquanto atividade voltada para a área das licenciaturas, o projeto tinha 

por meta auxiliar a formação docente dos graduandos e a formação histórica 

dos alunos das escolas das comunidades. Justamente percebendo a educação 

enquanto um meio de reflexão e aprendizagem conjunto, que possibilita pensar 



o passado não enquanto algo estagnado, mas presente nas relações atuais da 

comunidade. 

Métodos:

Inicialmente buscamos as pesquisas e as obras que haviam sido feitas 

sobre a história da região. Foi logo nessa primeira etapa que encontramos a 

primeira dificuldade, pouca coisa havia sido escrita, e as escassas fontes na 

maioria das vezes eram oficiais, tinham sido produzidas pelas prefeituras ou 

pelas  escolas.  A  leitura  dessas  produções  nos  ajudou  a  entender  como  a 

memória dos “pioneiros” da cidade foi construída ao longo dos anos, e como 

alguns grupos foram posicionados á margem do processo histórico.

Depois desse processo de pesquisa, iniciamos as visitas das escolas 

situadas nas comunidades abrangentes pelo projeto. Saíamos seis horas da 

manhã  de  Marechal  Cândido  Rondon  e  viajávamos  durante  duas  horas, 

realizavamos  os  contatos  com  os  professores  e  funcionários  das  escolas, 

apresentando o projeto e buscando informações sobre a escola, a localidade e 

os alunos.  Fomos muito bem recebidos em todas as escolas, e através destas 

tivemos  conhecimento  de  moradores  antigos  que  gostariam  de  ceder 

entrevistas para nossa equipe.

Quando fomos em busca de depoimentos orais da população, tínhamos 

um  limitado  conhecimento  sobre  os  processos  e  mudanças  históricas  da 

localidade. Havíamos debatido muito na academia a relação do pesquisador 

com a fonte oral, a prática do diálogo e do primeiro contato com o entrevistado, 

e todas as problemáticas que envolvem a história oral. Pudemos colocar em 

prática  e  compreender  melhor  os  estudos  teóricos  sobre  essa  fonte  tão 

polemizada pelos pesquisadores sociais, a partir do momento que começamos 

nossas entrevistas.  Foi  nesse instante que um mundo de possibilidades se 

abriu  para  nossa pesquisa,  descobrimos um grande numero de temas que 

poderiam  ser  explorados  e  discutidos  historicamente,  encontramos  várias 

narrativas  históricas  diferentes,  contradições  e  semelhanças  presentes  em 

histórias de vida que se misturam a historia da localidade.  

Foram meses de coleta de depoimentos, conturbados pela correria diária 

da vida acadêmica da equipe. Durante as entrevistas coletamos um acervo 



documental muito grande, fotografamos muitas fotografias antigas, o que nos 

permitiu analisar a história da localidade através das fotografias do cotidiano da 

população.  Durante  e  após  a  realização  das  entrevistas,  organizamos  os 

materiais coletados, no caso os depoimentos, os dados gerais das localidades 

disponibilizados  pelas  prefeituras,  a  produção  escrita  sobre  os  processos 

históricos da região, as fotografias antigas dos entrevistados e alguns mapas 

antigos.

A ultima etapa foi a produção das oficinas e do material documental para 

as escolas. A partir da sistematização dos dados coletados e da organização 

de  apresentações  didáticas  as  oficinas  foram  construídas  pela  equipe 

incialmente na universidade, através de reuniões e debates, depois agendamos 

com as  escolas  datas  convenientes  para  a  execução  das  oficinas  com os 

alunos. Levando em conta as questões, as dúvidas, as reflexões e os assuntos 

de  maior  interesse  demonstrado  pelos  alunos  no  decorrer  das  oficinas, 

produzimos  o  material  documental,  que  poderá  ser  consultado  pelos 

professores, pelos alunos e pela comunidade.

Resultados e Discussões:

No decorrer do projeto fomos aprendendo como se constitui a pesquisa 

e  a  atividade  de  extensão,  assim  amadurecemos  e  conseguimos  perceber 

algumas falhas iniciais. O projeto foi  planejado para um ano, mas o grande 

número de depoimentos e de comunidades rurais demandou mais um ano de 

trabalho. Ficamos alguns meses sem desenvolver atividades de campo, devido 

a falta de recursos (indisponibilidade de transporte, de verba para diária e para 

combustível do transporte) e a burocracia. 

As  contradições  e  os  conflitos  de  memórias  que  apareceram  nos 

depoimentos fez com que refletíssemos as escolhas que muitas vezes fazemos 

quando  escrevemos  e  produzimos  pesquisas  históricas.  Sabemos  que  o 

historiador  não  desempenha  neutralidade,  suas  pesquisas  e  produções 

refletem suas relações sociais e sua formação. Depois de muitas discussões 

concluímos  que  deveríamos  dispor  no  material  impresso  para  as  escolas 

trechos  de  várias  entrevistas,  inclusive  aqueles  que  falavam  dos  mesmos 



processos  históricos  com  perspectivas  diferentes.  Nas  oficinas  também 

selecionamos diferentes depoimentos e as apresentamos para os alunos em 

apresentações de slide.

Em  muitas  entrevistas  a  subjetividade  do  depoente  nos  colocou  em 

atividades de investigações e suposições. As mágoas, os traumas, as relações 

passadas e presentes,  e os anseios futuros estão presentes nos desvios e 

silêncios de muitas falas de nossos entrevistados. Diante disso conseguimos 

perceber  o  que  não  estava  claro  nas  teorias  sobre  história  oral  por  nós 

estudadas na academia. 

O contato e a pesquisa com a população nos fez entender as dinâmicas 

e muitas das relações da comunidade. Visitamos comunidades rurais distantes 

que no passado tiveram mais recursos e que hoje sofrem os efeitos do êxodo 

rural  gerado  pela  concentração  de  terras  e  pela  mecanização  agrícola. 

Visitamos reassentamentos onde vivem hoje moradores de regiões alagadas 

por  barragens  de  usinas  hidrelétricas,  assim  como  reassentamentos  de 

acampamentos dos trabalhadores do Movimento Sem Terra também fomos 

conhecer bairros com poucas condições estruturais no perímetro urbano. Tudo 

isso demonstra a tamanha diferença entre as localidades pesquisadas, o que 

exigiu  a  realização  de  materiais  específicos  para  cada  comunidade  e  uma 

abordagem didática adequada para cada escola.

Nas  oficinas  não  pudemos  expor  muito  o  nome  das  pessoas  e  os 

conflitos  diretos  entre  membros da comunidade,  muitos  alunos eram netos, 

filhos  ou  conhecidos  dos  entrevistados,  além  disso,  nas  escolas  alguns 

professores e funcionários foram entrevistados.  Isso não quer dizer que não 

realizamos o exercício de reflexão com os alunos sobre as contradições e os 

conflitos. Abordamos temáticas muito presentes do cotidiano deles para que 

houvesse a identificação, a interação e a compreensão diante dos processos e 

das mudanças históricas.

Para  efetivamente  propiciar  a  produção  do  conhecimento  de  forma 

conjunta  e  a  consciência  histórica  dos  alunos,  utilizamos  a  linguagem 

pertencente ao universo deles. Isso facilitou o diálogo e rendeu ótima reflexões, 

fomos  surpreendidos  em  muitas  escolas  com  questionamentos  críticos  e 

participação de muitos alunos. Além dos trechos das entrevistas realizadas na 

comunidade,  fizemos exposição de montagens de vídeo com as fotografias 



coletadas  na  localidade  ao  som de  um texto  produzido  por  nossa  equipe, 

exibimos também mapas da região, e dados do IBGE e das prefeituras.

Havia  uma  preocupação  da  equipe  em  desnaturalizar  as  condições 

sociais, culturais, econômicas e ambientais da comunidade no presente, para 

isso realizamos algumas dinâmicas bem didáticas com os alunos, isso fez com 

que eles percebessem que a vida cotidiana de seus avós, por exemplo, não foi 

sempre igual como é hoje. A questão do desmatamento florestal foi abordada 

com objetivo  de  gerar  uma consciência  ambiental,  justamente  mostrando  a 

importância da terra na vida do ser humano. Acredito que os objetivos traçados 

e pensados no inicio do projeto foram de uma forma geral contemplados.

Conclusão:

No decorrer do projeto desenvolvemos um compromisso muito grande 

com  as  escolas  e  com  as  comunidades.  Os  entrevistados  se  sentiram 

reconhecidos, criando assim um sentimento de pertencimento e de importancia 

na  comunidade.   É  uma  responsabilidade  muito  grande  trabalhar  com  a 

memória das pessoas, principalmente quando existem conflitos e contradições 

entre as diferentes memórias na história da localidade.  Creio que conseguimos 

discutir essas questões com os alunos através das oficinas, problematizando a 

história  heterogênea  e  disponibilizando  vários  momentos  para  os  alunos 

questionarem suas dúvidas e adicionarem discussões.

Durante os trabalhos de campo, encontramos vários objetos de pesquisa 

histórica, inclusive meu trabalho de conclusão de curso descobri em uma das 

idas a campo a cidade de Catanduvas. Vários trabalhos, artigos e pesquisas 

foram  e  estão  sendo  produzidos  a  partir  dos  materiais  coletados  e  das 

experiencias obtidas no projeto.

As  atividades  de  campo  e  o  desenvolvimento  das  oficinas  acelerou 

nossa  maturidade  enquanto  historiadores  pesquisadores  e  enquanto 

profissionais da docência. Nossa relação com a comunidade nos fez perceber 

que a história precisa ser produzida fora do âmbito da sala de aula, junto com 

os sujeitos  históricos  que a  compõe.   Através do projeto  comprendemos a 

importancia  e  a  riqueza  da  atividade  de  pesquisa  de  extensão  para  a 

comunidade e para a acadêmia. 
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Modalidade de apresentação: Pôster

Palavras-chaves: Módulos Didáticos, Qualidade de vida, Ensino de Ciências

Percebendo a necessidade de trabalhar os conteúdos escolares de forma que 
gerem um conhecimento a longo prazo e evidenciando a presença da ciência no 
cotidiano de forma prática, contextualizada e crítica foi proposto o projeto A Ciência 
no Cotidiano: Melhoria na qualidade de vida em municípios escolares de baixo IDH-
M, inserido no subprograma “Apoio às Licenciaturas” do programa “Universidade 
Sem Fronteiras”,  subsidiado pela Secretaria  de Estado da Ciência,  Tecnologia e 
Ensino Superior (SETI),  que se iniciou em  dezembro de 2009. Objetiva-se neste 
resumo apresentar os resultados gerais deste projeto que se desenvolveu em quatro 
etapas: 1-Encontros  entre  a  equipe  do  projeto  e  professores  das  escolas 
participantes  (três  escolas  públicas  de  ensino  fundamental  e  médio);  2-Trabalho 
pedagógico  com os  professores  envolvidos  para  o  desenvolvimento  de  Módulos 
Didáticos (MD) sobre as temáticas Água, Energia, Alimentos e Domissaneantes. 3-
Implementação dos MD nas turmas escolhidas pelos professores; 4-Preparação e 
realização do encontro geral com toda a escola e a comunidade. Para apresentação 
dos resultados foram analisados questionários aplicados a alunos e professores, 
além de  materiais  produzidos  pelos  alunos.  A  análise  demonstrou  que  no  tema 
Alimentos grande  parte  dos  alunos  possuíam hábitos  alimentares  inapropriados, 
bem como não realizavam o aproveitamento total e reaproveitamento dos alimentos 
e após o trabalho estavam mais críticos em relação a essas questões. Na temática 
Água  e  Energia,  evidenciou-se  que  os  alunos  passaram  a  demonstrar  maior 
sensibilização quanto à economia de água e de formas sustentáveis de obtenção de 
energia.  Em  Domissaneantes percebeu-se  um  grande  entusiasmo  dos  alunos 
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quanto à fabricação destes para os utilizarem como fonte de renda para a família e 
possibilitar a reutilização de óleo de fritura para produzir sabão. Considera-se ainda, 
que neste projeto houve a aproximação da universidade com as escolas parceiras; 
troca de experiência entre acadêmicos e professores em serviço e a ampliação da 
informação  acerca  dos  temas  trabalhados,  possibilitando  ações  concretas  em 
termos de economia de água e energia, bem como para a diminuição do desperdício  
de alimentos e sugestão de uma fonte geradora de renda mediante a produção de 
sabão e sabonetes. 



ZECA E BENEDITO: HERÓIS NEGROS?
Isabel Cristina Roesch1

Daniela Corte Real2

Área Temática: 4 – Educação: incentivo à leitura

Este texto tenciona as diferentes formas de narrar à criança afrodescendente 
do sexo masculino na literatura infanto-juvenil em língua portuguesa através da 
leitura  dos livros:  Benedito e  Zeca:  um herói  negro.  Tal  estudo  se  justifica 
porque entendemos que ampliar as possibilidades de leitura e interpretação 
das  obras  infanto-juvenis  na  perspectiva  da  discussão  das  questões  que 
envolvem os diferentes sujeitos da escola, com ênfase nas questões étnicas e 
sociais, amplia as possibilidades de aceitação das diferenças, num curso de 
formação  de  professores.  Nosso  objetivo  é,  portanto,  trabalhar  com  estes 
artefatos  culturais  permitindo  a  ampliação  e  a  ressignificação  do  papel  da 
literatura infanto-juvenil em sala de aula. As reflexões acerca das realidades de 
Benedito e de Zeca permitem a observação de que, dependendo do contexto 
das narrativas, as representações sociais em relação à pessoa da etnia negra 
extrapola os limites do imaginário social. Nesta direção, a metodologia utilizada 
será  a  análise  documental  dos  livros  citados.  Esta  análise  estabelece 
possibilidades  de  discussão  desta  temática  com  vistas  à  intervenção 
pedagógica nos diferentes espaços de aprendizado (na escola e fora dela). O 
estereótipo do herói negro é significativamente questionado ao compararmos 
as histórias dos dois protagonistas das narrativas. Benedito é uma criança com 
deficiência física e de classe média-baixa, que foi abandonado por sua mãe 
aos três anos de idade. Já Zeca, vive na  Vila Esperança, com seus pais, e, 
embora enfrente uma série de dificuldades em seu cotidiano, vive outra postura 
em relação a sua própria  condição de vida, a isto  chamamos resiliência.  A 
relação  dos  dois  personagens  com  a  história  da  raça  negra  também  se 
estabelece de forma diferenciada nas narrativas. O pai de Zeca institui este 
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diálogo através da contação das histórias de Zumbi, o herói dos Palmares. E 
quando  o  menino  dorme,  sonha  que  se  tornou  um  super-herói  negro.  Já 
Benedito, embora vivencie momentos de leitura com seu pai, não tem a mesma 
percepção em relação a sua situação. Por uma série de passagens descritas 
ao longo do texto há uma indicação de que o menino deve se resignar com sua 
limitação física, bem como, em relação a sua negritude. 

Palavras-chave: literatura infanto-juvenil; etnia; diversidade



A CLIMATOLOGIA APLICADA À AGRICULTURA FAMILIAR DE MARECHAL 
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Thiago Kich Fogaça
Leila Limberger

Área temática: meio ambiente
Modalidade de apresentação: comunicação oral

RESUMO
Os estudos climáticos cresceram com a necessidade de interpretar e compreender 
de que forma a sociedade se distribui e como as mudanças na atmosfera podem 
afetar rapidamente a vida da população. O oeste paranaense é uma região marcada 
pela  produção agrícola  e esta atividade é bastante suscetível  às alterações das 
condições atmosféricas.  O projeto  de  extensão  visa  gerar  dados meteorológicos 
individualizados para o município de Marechal Cândido Rondon e direcionar estas 
informações para os pequenos agricultores.  Espera-se fornecer subsídios para o 
planejamento  agrícola,  melhorando  as  condições  dos  proprietários  rurais,  dar 
utilidade aos dados levantados pela estação meteorológica da Unioeste, além de 
integrar  a  Universidade (em especial  o  curso de Geografia)  com a comunidade. 
Através da análise de quatro modelos climáticos acessíveis via internet, associados 
às condições  locais,  busca  aproximar  os  conhecimentos  climáticos  da  rotina 
dos  agricultores, proporcionando, através do Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor 
(CAPA) e  dos sindicatos rurais da cidade, a entrega dos  boletins nas  propriedades 
rurais,  ou  a  própria  retirada  nos específicos  estabelecimentos  citados.  

Palavras-chave:  Climatologia Geográfica; boletins semanais do tempo; pequenos 
agricultores

INTRODUÇÃO

A Climatologia é uma ciência capaz de relacionar-se com vários campos do 

saber.  Os  estudos  climáticos  cresceram  com  a  necessidade  de  interpretar  e 

compreender  de  que  forma  a  sociedade  se  distribui  e  como  as  mudanças  na 

atmosfera podem afetar rapidamente a vida da população.

Os modos de produção, bem como a organização espacial, estão diretamente 



ligados ao tipo de clima de cada região. O oeste paranaense é uma região marcada 

pela  produção  agrícola.  No  entanto,  esta  atividade  é  bastante  suscetível  às 

alterações das condições atmosféricas. 

Marechal  Cândido  Rondon  situa-se  no  Terceiro  Planalto  Paranaense. 

Segundo IBGE (2010),  apresenta uma área de 748 km², com 46.799 habitantes. 

Localiza-se entre os 24° 26' e 24° 46' latitude sul e 53° 57' e 54° 22' longitude oeste 

e  faz  divisa  com  os  municípios  de  Toledo,  Quatro  Pontes,  Nova  Santa  Rosa, 

Mercedes,  Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras e Ouro 

Verde do Oeste.

Marechal Cândido Rondon encontra-se, devido à sua posição geográfica, no 

domínio subtropical úmido. Conforme Mendonça; Danni-Oliveira (2007) este domínio 

é controlado, principalmente, pelas massas de ar de origem tropical (Massa Tropical 

Atlântica e Massa Tropical Continental) e polar (Massa Polar Atlântica), podendo ter 

influência de massas equatoriais (Massa Equatorial  Continental) durante o verão. 

Em decorrência da diferença de temperatura e umidade dessas massas, a área de 

estudo  é  palco  de  sistemas  frontais,  sobretudo,  durante  o  período  de  inverno 

(MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

Segundo a classificação climática de Köppen, Marechal Cândido Rondon é 

caracterizado pelo tipo Cfa,  que corresponde,  conforme Ayoade (2002)  a climas 

temperados chuvosos, sem a ocorrência de estação seca e moderadamente quente, 

com temperatura média no verão,  superior a 22ºC e média no inverno inferior  a 

18ºC.

OBJETIVOS

O projeto de extensão visa gerar dados meteorológicos individualizados para 

o município de Marechal Cândido Rondon e direcionar estas informações para os 

pequenos agricultores do município. 

Espera-se com este projeto fornecer subsídios para o planejamento agrícola, 

melhorando  as  condições  dos  proprietários  rurais,  dar  utilidade  aos  dados 

levantados  pela  estação  meteorológica  da  UNIOESTE,  além  de  integrar  a 

Universidade (em especial o curso de Geografia) com a comunidade.

MÉTODOS



A elaboração semanal de boletins de tempo é uma das formas de inserção 

dos  estudos  abordados  no  curso  de  geografia  do  campus  da  UNIOESTE  na 

comunidade de Marechal Cândido Rondon e região. Através da análise de cinco 

modelos climáticos acessíveis via internet (elaborados pelo Sistema Meteorológico 

do Paraná – SIMEPAR, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, Instituto 

Nacional de Meteorologia – INMET, pela Somar Meteorologia e pelo Climatempo), e 

posterior  interpretação  e  análise  voltada  às  condições  físicas  locais,  busca 

aproximar  os  conhecimentos  climáticos  à  rotina  dos  agricultores  de  Marechal 

Cândido Rondon. 

As informações são compiladas e o boletim é elaborado sempre às terças-

feiras e distribuído no mesmo dia, com as previsões até a próxima segunda-feira. As 

informações de todos os centros de pesquisa são dispostas em uma tabela para 

melhor visualização de todas, são analisados conjuntamente, e a partir daí se tem a 

informação para a realidade de Marechal. Essa informação é repassada então para 

o modelo do boletim, que será impresso em seguida. 

No boletim há uma área reservada as informações de tempo para cada dia da 

semana, e além disso, existe o espaço para imagem de satélite com a distribuição 

das nuvens e pequenas explicações.

No quadro "para entender melhor" são abordados temas sobre a climatologia, 

que buscam, com o término do projeto,  arrematar conteúdos que farão com que 

nossos leitores sejam mais aptos a entender a dinâmica da atmosfera, bem como, 

possíveis previsões e interpretações de eventos futuros. A definição dos temas a 

serem inseridos no boletim foi feita no início do projeto, havendo uma ordem didática 

de  apresentação.  No  entanto,  quando  ocorre  algum  evento  meteorológico  na 

semana que chama atenção, este é explicado no referido espaço. 

Finalmente, o material é distribuído através do Centro de Apoio ao Pequeno 

Produtor  -  CAPA –  (os  técnicos do CAPA levam o boletim aos agricultores que 

atendem, além de distribuí-los em reuniões e deixarem na sede para retirada) e dos 

sindicatos rurais da cidade (Sindicato Patronal e dos Trabalhadores Rurais, onde os 

boletins ficam expostos para a retirada).

DISCUSSÃO E RESULTADOS



A temperatura é um dos elementos mais discutidos em relação ao tempo 

atmosférico,  por  se tratar  de um fator  que afeta diretamente a população e seu 

cotidiano. A temperatura do ar varia dependendo do local e do tempo percorrido,  

fazendo  com que  sua  distribuição  na  superfície  não  seja  homogênea,  devido  a 

fatores  como quantidade  de  insolação recebida  ligado  a  posição  geográfica  dos 

continentes, a natureza da superfície (continente ou oceano) e a taxa de refletância 

das ondas de calor, a distância a partir dos corpos hídricos devido a capacidade do 

continente em absorver e liberar calor mais rapidamente,  o relevo com todas as 

diferenças de altitude que demonstram perda de calor com aumento da altura em 

relação  ao  nível  do  mar  (0,6°C  por  100  metros),  a  natureza  dos  ventos 

predominantes  que  podem  transportar  tanto  ar  frio  quanto  quente  para  outras 

regiões, e também as correntes oceânicas. 

Também em estudos climáticos é necessário analisar aspectos de altitude e 

relevo local para entender a dinâmica do tempo, temperaturas e possíveis manejos 

na terra.  O relevo é importante  para  identificar  as  correntes  de vento,  umidade, 

precipitação,  e  como  esses  fatores  são  apropriados  pela  paisagem;  existe,  por 

exemplo, barreiras físicas, como montanhas, que impedem e desviam correntes de 

vento que trazem umidade para o continente, sendo condicionantes de clima seco, e 

assim comandam a dinâmica da freqüência de chuvas, que alteram os modos de 

produção e implicam em formas alternativas para produção de alimentos. Na região 

de Marechal Cândido Rondon (420 m de altitude), o relevo predominante é suave a 

ondulado, o que não apresenta significativas barreiras que impeçam entradas de 

massas de ar que trazem chuvas. Porém, como esta região encontra-se próxima a 

um grande rio, o vale apresenta altitudes menores que áreas próximas, como o caso 

de Toledo ou Cascavel (780m), e já pode-se notar pequenas mudanças quanto a 

temperaturas e também no regime das chuvas convectivas ou locais.

Durante  o  verão  ocorre  uma  movimentação  de  massas  de  ar  úmidas  no 

sentido noroeste-sudeste do Brasil, podendo passar também pela região de estudo. 

Isso  ocorre  porque  forma-se  uma  zona  de  baixa  pressão  no  oceano  Atlântico, 

próximo do litoral do sudeste, que atrai as massas de ar úmidas da Amazônia. Essa 

condição  é  chamada  de  Zona  de  Convergência  do  Atlântico  Sul  (ZCAS)  e  é 

responsável pelo regime de chuvas no sudeste e centro-oeste brasileiros. Estudos 

climáticos apontam a presença de condições distintas de movimentação de massas 

de ar no Brasil, que podem ser paralelas na região da linha do Equador, sobre a 



Amazônia, ou em sentido diagonal, em direção ao oceano Atlântico. Além disso, no 

verão, a incidência de radiação solar é maior no Hemisfério Sul, ocasionando um 

clico  de  aumento  de  temperatura,  com conseqüente  aumento  de  evaporação  e 

formação de nuvens, deixando o tempo bem variável e de difícil previsão, e muito 

úmido na maior parte do país.

Alguns  fenômenos  específicos  alteram a  dinâmica  do  tempo,  mudando  a 

direção dos ventos, o regime de chuvas, e assim afetando diretamente a vida das 

pessoas.  O  El  Niño  é  um fenômeno atmosférico-oceânico  caracterizado  por  um 

aquecimento  anormal  das  águas  superficiais  no  oceano  Pacífico  Tropical,  esse 

aquecimento faz com que haja mais chuvas no Brasil, principalmente no Sul. Ocorre 

também um fenômeno contrário, o chamado La Niña, que é caracterizado por um 

resfriamento  anormal  nas  águas  superficiais  no  oceano  Pacífico  Tropical,  cuja 

formação de frentes frias é condicionante dos períodos de estiagem na região Sul do 

Brasil, pois estas que se formam no oceano passam com mais velocidade por nossa 

região, ganham força e podem atingir a região Norte, causando aumento nos índices 

de chuvas,  o  que se torna problemático para a agricultura do local.  Os estudos 

climáticos  ainda  buscam  mais  informações  para  entender  como  se  dão  esses 

fenômenos na tentativa de prever com mais exatidão, quando e como estes afetarão 

o tempo no continente.

O presente projeto de extensão está procurando analisar de forma integrada 

os elementos e fatores climáticos que definem a sucessão dos tipos de tempo em 

Marechal  Cândido Rondon, levando em conta as suas características físicas. Os 

modelos climáticos que são emitidos pelos diversos centros de previsão no Brasil 

são muito amplos, válidos, normalmente, para toda a região oeste do Paraná. No 

entanto, as condições de relevo e cobertura do solo, especialmente, podem alterar o 

modo como a circulação regional das massas de ar vai se individualizar sobre os 

variados espaços. 

Assim, para desenvolver os boletins semanais do tempo para Marechal, são 

agrupadas várias previsões e, além disso, é feita uma análise mais localizada.

Essa análise é importante para tentar colaborar com os pequenos agricultores 

do município, que tem acesso somente às previsões mais generalistas. Obviamente 

o índice de acerto não é de 100% (não há um valor exato de acerto), mas procura 

mostrar as tendências para a semana.

Outro  ponto  importante  do  desenvolvimento  do  projeto  é  que  procura-se 



sempre  explicar  o  que  está  acontecendo  com  as  condições  atmosféricas  no 

momento da previsão (a previsão sempre é feita nas terças-feiras),  analisando a 

semana anterior e procurando prever a circulação geral para a próxima semana. 

Isso  tem  como  objetivo  dar  um  suporte  técnico-científico  às  observações  ou  o 

conhecimento empírico dos agricultores. Com isso eles podem ampliar sua análise 

sobre o tempo e também “preverem” possíveis condições atmosféricas.

Além  das  explicações  das  condições  atmosféricas  reinantes,  também  é 

elaborado semanalmente o quadro “para entender melhor”, onde temas diversos da 

Climatologia são abordados, como a explicação de todos os elementos e fatores 

climáticos,  fenômenos  de  variabilidade  como  El  Nino  e  La  Nina,  tempestades, 

nuvens, frentes, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avalia-se que a atividade de extensão está sendo satisfatória, pois percebe-

se a aceitação e "expectativa” dos envolvidos em receber o material toda a semana; 

Além  do  mais,  nota-se  maior  divulgação  do  curso  de  Geografia  à 

comunidade, já que a atividade foi matéria jornalística, aumentando a curiosidade do 

público para o curso de Geografia e a Climatologia.

A aplicação dos estudos de Climatologia realizados na Unioeste à agricultura 

da região são também verificados.
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RESUMO:  A  prestação  do  Estado  no  sentido  de  garantir  os  direitos  individuais  e 

coletivos dos cidadãos nem sempre chega a todos os locais onde deveria, seja por falta 

de recursos, seja pela má administração dos recursos que estão disponíveis. Neste 

sentido, além daqueles órgãos que já possuem a atribuição de prestar assistência ao 

cidadão,  imcumbe-se a outras entidades o papel  de auxiliar  na construção de uma 

sociedade  mais  justa  e  igualitária.  A  Universidade  Pública,  inserida  neste  meio, 

procura, através da atividade de extensão, propiciar à sociedade uma contra-partida 

daquilo  que  recebe,  acarretando  numa  melhor  formação  acadêmica  para  os 

estudantes,  bem  como  no  constante  desenvolvimento  econômico  e  social  da 

comunidade em que está inserida. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; Universidade Pública; Extensão.

INTRODUÇÃO

 A partir do momento em que se instala um modelo democrático de governo, 

todo  o  ordenamento  jurídico  de  uma  nação  precisa  sofrer  alterações  que  visem 
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embasar o novo sistema, adotando princípios fundamentais que sirvam como pilares de 

sustentação do próprio ordenamento jurídico e, consequentemente, do novo governo.

Neste  processo,  a  cidadania,  preceito  que  decorre  da  preocupação  do 

Legislador  em  resguardar  e  valorizar  a  dignidade  humana,  surge  como  um  dos 

princípios balizadores das ações do Estado, que visam valorizar o cidadão e inserí-lo 

socialmente. 

OBJETIVOS

Neste trabalho, objetiva-se fazer um pequeno ensaio sobre os apectos gerais de 

uma democracia.  Após,  buscar-se-á  estabelecer  um paralelo  entre  um dos valores 

mais  importantes  no  sistema democrático,  a  cidadania,  e  a  atividade  de  extensão 

universitária,  com  o  intuito  de  demonstrar  de  que  modo  esta  pode  corroborar  na 

consolidação daquela.

MÉTODOS

Para a elaboração do presente artigo, foram realizadas pesquisas na biblioteca 

da UNIOESTE – Universidade Estadual  do Oeste do Paraná,  campus de Marechal 

Cândido Rondon, buscando-se levantar referenciais teóricos que pudessem embasar a 

presente revisão literária.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A  República  Federativa  do  Brasil,  inserida  no  rol  de  países  democráticos, 

alcançou tal patamar após vinte e um anos de intensa ditadura militar (1964 – 1985), 

marcada por abusos de autoridade, torturas e alterações significativas nas leis e na 

Constituição, fatos que marcaram uma geração e que acarretaram consequências para 

muito além do término do regime militar, seja na área econômica, seja na área social e 

até na área cultural, devido a censura.

Outra  consequência  do  período  ditatorial,  foi  a  promulgação  da  Carta 

Constitucional  de  1988,  também  chamada  de  Constitução  cidadã,  pois  todo  novo 



regime exige uma reformulação e uma revisão no ordenamento jurídico, principalmente 

quando falamos na transição de uma ditadura para uma democracia.

Assim, os princípios fundamentais do Estado Brasileiro,  também denominado 

Estado Democrático de Direito, são aqueles que regem suas ações e fundamentam 

sua existência, no que concerne ao relacionamento entre o Brasil e as outras nações, à 

União  e  aos  estados  federados  e  ao  Estado  e  os  indivíduos,  coletiva  ou 

individualmente. Ao analisarmos o Art. 1o da Constituição Federal de 1988, expressão 

máxima dos objetivos do Estado e dos direitos sociais dos cidadãos que o constituem,  

notaremos que o princípio da dignidade humana está expresso no inciso III do referido 

artigo, acima temos a soberania e a cidadania, abaixo temos os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Dessa forma, a dignidade da pessoa 

humana está inserida no centro do artigo 1o,  exatamente em seu cerne.  Seja uma 

escolha aleatória do legislador no momento de elencar os princípios, seja proposital 

seu posicionamento ao centro do artigo, o certo é que para muitos doutrinadores (sua 

grande maioria), consideram realmente este princípio como o eixo de todos os outros, 

como   aquele  que  fundamenta  os  demais,  ou  seja,  aquele  que  está  no  âmago, 

conferindo validade aos restantes, pois não há que se falar em qualquer outro direito se 

a própria vida não estiver resguardada.

Para Ingo Wolfgang Sarlet (SARLET, 1998), “(...)  não há como negar que os 

direitos à vida, liberdade e igualdade correspondem diretamente às exigências mais 

elementares de dignidade da pessoa humana”.

Porém, cumpre-nos aqui estudar não a dignidade da pessoa humana, embora 

seja irrefutável a sua importância para o ordenamento jurídico, mas a cidadania, um 

dos princípios que dela decorrem, talvez o primeiro a nascer dela, antes de todos os 

outros, se nos é permitido tal comparação, posto que, em mínimas palavras, tratar de 

cidadania é tratar da valorização do ser humano em sociedade.

 Para compreendermos mais a fundo este princípio, invocaremos as lições de um 

dos maiores filósofos e escritores do século XX, Norberto Bobbio (BOBBIO, 2000): “O 

discurso  sobre  a  cidadania  pretende,  por  meio  do  próprio  exercício  da  prática 

democrática, conceder aos indivíduos certos direitos que possibilitem a expressão livre 

da opinião política e a efetiva participação no processo eleitoral.”



Nesta lógica, ser cidadão não é apenas se submeter ao regime instituído, mas 

participar efetivamente das decisões que importam à sociedade como um todo, mais 

ainda, ser cidadão é ter a consciência do seu próprio papel na sociedade, não apenas 

no momento do voto, mas na vida política em geral, na efetiva construção de uma 

sociedade,  e  porque  não  do  país,  através  da  educação,  da  saúde,  da  renda,  da 

valorização do meio ambiente, entre outros, como bem assevera Alexandre Botelho 

(BOTELHO, 2005): "(...) a concretização dos direitos fundamentais pode ser entendida 

como  um  pressuposto  para  a  efetivação  da  cidadania,  mas  em  realidade  estes 

conceitos se pressupôem, além de haver uma interdependência destes com a idéia de 

democratização".

No  que  tange  à  Universidade  Pública,  para  auxiliar  na  construção  dessa 

sociedade mais justa e igualitária, a própria Constituição Federal de 1988 cuidou de 

atrelar o ensino e a pesquisa à atividade de extensão, de forma que a Universidade 

também cumpra seu papel social, através de um canal de comunicação entre o aluno e 

a  sociedade,  com  o  intuito  de  contribuir  no  desenvolvimento  local.  Isto  pode  ser 

observado  no  Capítulo  referente  à  Educação,  à  Cultura  e  ao  Desporto,  mais 

precisamente  no  art.  207,  que  assevera  “As  Universidades  gozam  de  autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.

Para o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, órgão criado em 1987 e 

que busca o diálogo entre as Universidades para a manutenção das atividades de 

extensão, esta atividade pode ser definida como:

“A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a 

Pesquisa  de  forma  indissociável  e  viabiliza  a  relação  transformadora  entre  Universidade  e 

Sociedade.  A  Extensão  é  uma  via  de  mão-dupla,  com  trânsito  assegurado  à  comunidade 

acadêmica,  que  encontrará,  na  sociedade,  a  oportunidade  de  elaboração  da  praxis  de  um 

conhecimento  acadêmico.  No  retorno  à  Universidade,  docentes  e  discentes  trarão  um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento.Esse fluxo,  

que  estabelece  a  troca  de  saberes  sistematizados,  acadêmico  e  popular,  terá  como 

conseqüências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e 

regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade 

na  atuação  da  Universidade.  Além  de  instrumentalizadora  deste  processo  dialético  de 



teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social.” 

( FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO, 1987)

CONCLUSÕES

Ao estudar um sistema democrático de governo, torna-se indissociável atrelá-lo 

à determinados preceitos fundamentais que o constituem e lhe embasam. A cidadania, 

como princípio fundamental de um Estado Democrático de Direito, como é o Brasileiro, 

surge como resposta da Administração Pública, no anseio de atender as expectativas 

dos cidadãos quanto a melhores condições de trabalho, de saúde, de qualidade de 

vida,  enfim,  das  necessidades  básicas  de  cada  indivíduo.  Portanto,  temos  que  a 

cidadania não compreende apenas o ato de eleger ou ser eleito, vai muito além deste  

papel  simplório,  a  cidadania  é  uma  prestação  obrigatória  do  Estado  para  com os 

cidadãos no sentido de garantir seus direitos, impondo-lhes condições básicas para a 

manutenção da sociedade, tais como a inclusão social,  através de documentos, da 

inserção do indivíduo em programas educacionais, projetos sociais, a valorização da 

livre iniciativa e da agricultura familiar, etc.

Dessa forma, tem-se notado um crescente esforço do Estado em fazer valer 

estes direitos, através dos crescentes investimentos, em especial na educação pública 

e de qualidade. É de bom grado que se deixe claro que o presente artigo não tem 

nenhuma conotação política nem adota determinada corrente ideológica, mas é preciso 

que se exaltem ações do Governo que venham ao encontro daquilo que preceitua a 

Constituição.

Para tanto, apresentamos alguns dados que podem comprovar este movimento 

da  Administração  Pública  no  intuito  de  promover  ações  de  cidadania  através  dos 

projetos de extensão em sede do Estado do Paraná. De 2007 a 2010,  apenas no 

Projeto intitulado “Universidade Sem Fronteiras”, foram investidos R$ 61.854.987 reais 

em 601 ações de extensão nas Universidades Paranaenses.  Atualmente são 3.500 

bolsistas, atuando em 85% dos municípios do Paraná, com o objetivo de integrar a 

Universidade  à  sociedade  e  vice-versa.  Além  disso,  observa-se  um  crescente 

investimento  nas  entidades  fomentadoras  dos  referidos  projetos,  através  do  Fundo 

Paraná, órgão que recebe 2% de toda a receita tributária do estado e reverte 50% 

deste valor para estas entidades fomentadoras. Em números, de 2003 a 2010, o Fundo 



Paraná investiu R$ 595 milhões de reais nos órgãos de fomento, como a Fundação 

Araucária e o Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR.

Diante  deste  quadro,  podemos  concluir  que  os  projetos  de  extensão  ora 

desenvolvidos no Paraná, de fato contribuem na construção de uma sociedade melhor 

e mais justa, cumprindo um duplo papel, levando a atenção do Estado até os locais  

onde  o  próprio  Estado  não  havia  conseguido  chegar,  como  também,  prestando 

assitência àqueles cidadãos que detinham determinada carência, oportunizando-lhes, 

na prática, o acesso à cidadania.

Por  fim,  podemos  apreender  que  a  atividade  de  extensão,  promovida  pelas 

Universidades   Públicas, geram benefícios não somente para quem é agraciado por 

elas, mas, principalmente para quem as executa, pois nem toda experiência se alcança 

em sala de aula, como nem toda conhecimento se adquire somente na prática. Como 

brilhantemente expõe Paulo Freire (FREIRE,2006):

“O conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não saberem; 

o  conhecimento  se  constitui  nas  relações  homem-mundo,  relações  de  transformação,  e  se 

aperfeiçoa na problematização crítica destas relações.”
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RESUMO

Esse  trabalho  apresenta  resultados  do  projeto  "Apoio  para  a  elaboração  de  SISLEG  de 
pequenas propriedades rurais da Microbacia Hidrográfica do Arroio Lonqueador (SW/PR)", 
desenvolvido no ano de 2010. Considerando que nos últimos anos as questões ambientais vem 
sendo tratadas de maneira proeminente, muitas ações vem sendo desenvolvidas por meio do 
poder  publico  nos  estados  e  municípios,  bem  como  por  entidades  não  governamentais, 
apresentando dessa forma sua responsabilidade social e ambiental. Assim, levando em conta 
as questões legais e a importância do Arroio Lonqueador para os Municípios de Francisco 
Beltrão e Marmeleiro, várias entidades, como Unioeste Campus Francisco Beltrão, Unimed, 
IAP, UTFPR e Prefeitura Municipal de Marmeleiro integraram-se para o desenvolvimento de 
trabalhos  nas  propriedades  rurais  que  margeiam  o  Arroio  Lonqueador,  com o  intuito  de 
auxiliar os agricultores no planejamento do uso do solo em suas propriedades e minimizar os 
impactos ambientais nessa microbacia hidrográfica.

Palavras Chaves: Arroio Lonqueador; APP; Propriedades Rurais.

INTRODUÇÃO

As áreas de preservação permanente (APP) foram instituídas pela Lei n° 4.771, de 15 

de setembro de 1965, mais conhecida como Código Florestal Brasileiro. A referida lei sugere 
1 Acadêmica do Curso de Geografia da UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão – PR.
2 Professor Assistente do Colegiado de Geografia, membro do grupo de pesquisa Planejamento Ambiental na 
Região Sudoeste do Paraná. UNIOESTE – Francisco Beltrão– email: juliano.andres@gmail.com.
3  Graduado em Geografia Bacharelado pela UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão – PR.
4 Professor Adjunto do Colegiado de Geografia,  membro do grupo de pesquisa Planejamento Ambiental  na 
Região Sudoeste do Paraná. UNIOESTE – Francisco Beltrão.



limitações na exploração e no uso de determinadas áreas (margens de rios, topos de morro 

entre outras) com o intuito de evitar assoreamento e manter um nível mínimo de água dos 

canais de drenagem, bem como criar e manter corredores de biodiversidade. No entanto, com 

o processo de colonização desempenhado no sudoeste do Paraná, caracterizado por pequenas 

propriedades,  aliado  a  política  agrícola  brasileira,  muitas  dessas  áreas  de  preservação 

permanente foram subtraídas e ocupadas para práticas agrícolas e pecuárias. 

Nos últimos anos, as questões ambientais vêm sendo discutidas de forma mais intensa 

no cenário mundial, neste contexto a preservação das Matas Ciliares ganham grande destaque. 

Com o aumento da ênfase no assunto APP, aumentaram também as cobranças por parte do 

poder publico e da população em geral para que as propriedades rurais estejam de acordo com 

as  exigências  contidas  no  código  florestal.  Alguns  estados  brasileiros  passaram  a 

regulamentar essa lei, dos quais se pode destacar o Paraná com a criação do SISLEG (Sistema 

de Manutenção e Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal).

Considerando essas questões legais  e a importância  do Arroio Lonqueador para os 

Municípios de Francisco Beltrão e Marmeleiro, criou-se uma integração de várias entidades, 

como, Unioeste Campus Francisco Beltrão, Unimed, IAP, UTFPR e Prefeitura Municipal de 

Marmeleiro para o desenvolvimento de trabalhos  nas propriedades rurais que margeiam o 

Arroio Lonqueador, com intuito de auxiliar os agricultores no planejamento do uso do solo 

em  suas  propriedades  e  minimizar  os  impactos  ambientais  na  referida  microbacia 

hidrográfica.

No decorrer desse projeto se buscou não apenas apresentar a proteção das APP como 

uma obrigação legal, mas também proporcionar uma relação harmônica dos agricultores para 

com a natureza, proteger as margens do Arroio Lonqueador melhorando a qualidade de suas 

águas, como também, promover a sensibilização dos proprietários rurais e de suas famílias 

sobre a necessidade de não utilizar APP para fins agrícolas e pecuários. 

Desse modo, o objetivo geral desse trabalho foi contribuir para a recuperação das APP 

da microbacia hidrográfica do Arroio Lonqueador. Os objetivos específicos foram realizar o 

diagnóstico  dos  trabalhos  e  projetos  desenvolvidos  na  microbacia  hidrográfica  do  Arroio 

Lonqueador, sensibilizar os agricultores da importância do SISLEG e das áreas das APP e 

integrar professores e alunos da Unioeste com outras instituições e com a comunidade.

METODOLOGIA
 



O projeto está sendo desenvolvido na microbacia hidrográfica do Arroio Lonqueador, 

que possui suas nascentes principais no município de Marmeleiro - PR, porém, a maior parte 

de sua extensão está localizada no município de Francisco Beltrão-PR, em especial o baixo 

vale.  Quanto  à  localização  geográfica,  a  microbacia  está  no  fuso  UTM  22,  entre  as 

coordenadas planas 293.614 e 297.556 E, 7.106.642 e 7.115.320 N ( ANDRES et al, 2008) .

Os métodos utilizados foram entrevistas com os agricultores, proprietários das terras 

que  margeiam  o  Arroio  Lonqueador,  com  intuito  de  esclarecer  os  objetivos  do  Projeto 

Lonqueador  e  caracterizar  os  agricultores  interessados  em  participar  do  projeto. 

Posteriormente  foram  realizadas  visitas  de  reconhecimento  das  propriedades  a  serem 

trabalhadas e levantamento das áreas degradadas e das necessidades de adequação de cada 

propriedade.

Após  as  visitas,  foram realizadas  reuniões  com as  entidades  parceiras  do  projeto 

(UNIMED,  UNIOESTE,  UTFPR,  Prefeitura  do  Município  de  Marmeleiro  e  IAP-FBE)  e 

elaborados cronogramas de atividades a serem desenvolvidas nas propriedades.

Primeiramente,  foram  trabalhadas  quatro  propriedades,  na  Linha  Água  Branca, 

Município de Marmeleiro, onde se localiza uma das nascentes do Arroio Lonqueador, pois 

estas  já  possuíam  o  SISLEG.  A  partir  de  então,  a  Prefeitura  de  Marmeleiro,  realizou  o 

isolamento das APP e conseguinte, com apoio da UNIMED-FBE, foi contratada mão de obra 

para coroamento e abertura de 7.000 covas para o plantio de árvores nativas, distribuídas nas 

quatro propriedades. Após a abertura das covas o plantio das mudas foi feito pelos alunos e 

professores da UTFPR, UNIOESTE e demais entidades parceiras.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A maior parte das margens do Arroio Lonqueador, no percurso estudado, encontram-

se  desprotegidas,  sem  a  presença  da  Mata  Ciliar,  apresentando  um  elevado  grau  de 

degradação  e  assoreamento.  Outra  problemática  são  as  ocupações  ilegais  das  APP, 

caracterizadas, por pocilgas, galpões e até mesmo casas. 

O  projeto  Lonqueador  contemplou  15  produtores  rurais  da  Linha  Água  Branca, 

Município de Marmeleiro-PR. Deste  total  5 propriedades  tiveram as áreas  de preservação 

permanente isoladas e em 4 delas foi realizado o plantio de mudas para recuperação das APP.

O  mapa  1  representa  a  microbacia  hidrográfica  do  Arroio  Lonqueador  e  as 

propriedades em que se realizou o plantio das mudas nativas. As áreas urbanas apresentadas 



nesse mapa localizam-se no município de Francisco Beltrão,  enquanto que o alto  vale da 

microbacia está no município de Marmeleiro.

A prefeitura Municipal  de Marmeleiro foi à responsável pelo isolamento das APP, 

seguindo as demarcações apresentadas no SISLEG de cada propriedade. Foram construídos 

1.741m de cerca,  isolando uma área de aproximadamente 5,224 ha. As mudas de árvores 

utilizadas  para  a  recuperação  das  APP  foram  cedidas  pelo  viveiro  do  IAP-FBE  e  pela 

prefeitura de Marmeleiro, totalizando 7.000 mudas. 

Mapa 1: 

Propriedades contempladas com a construção de cercas e o plantio de árvores nativas.  

Fonte: Carta Topográfica de Francisco Beltrão e Dados GPS de Campo.
Org.: ANDRES, Juliano; LEITE, Patricia da Costa.

A figura 1 mostra o plantio das mudas nativas realizado na microbacia hidrográfica do 

Arroio Lonqueador, enquanto que a figura 2 (a) e (b) apresenta a recuperação da APP de uma 

das propriedades no período de setembro de 2010 à abril de 2011.



Figura 1: Plantio de árvores nativas para recuperação das APP.
Fonte: LEITE, Patricia da Costa. Data: 28/02/2011.

Figura 2 (a) (b): Acompanhamento da recuperação das APP.
Fonte: LEITE, Patricia da Costa. (a) setembro de 2010. (b) abril de 2011.

A partir da figura 2 é possível verificar os primeiros resultados do projeto, pois na 

fotografia (a), tomada durante o isolamento com cercas, a área ainda estava sendo utilizada 

com  atividades  pecuárias,  enquanto  que  na  fotografia  (b)  percebe-se  a  regeneração  da 

vegetação nesse período de sete meses. Como pode ser visto no mapa 1, o Arroio Lonqueador 

apresenta duas importantes nascentes que formam os seus dois principais afluentes, ainda no 

Município de Marmeleiro. Nessa primeira etapa, os trabalhos foram concentrados no afluente 

da margem esquerda, porém, o projeto objetiva dar continuidade aos trabalhos realizando a 

recuperação do afluente da margem direita  e das demais nascentes do Lonqueador.  Após, 

pretende-se recuperar as margens do canal principal até chegar na área urbana de Francisco 

Beltrão. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, notou-se que as áreas de preservação permanente são de fundamental 

importância para que o corpo hídrico possa desenvolver seu curso de maneira equilibrada. No 

entanto,  as margens do Arroio Lonqueador,  da sua nascente até o município de Francisco 

Beltrão (área trabalhada  no projeto Lonqueador),  encontravam-se com pouca ou nenhuma 

proteção ciliar. 

A degradação das APP, tanto no meio urbano quanto no rural,  trazem prejuízos  a 

natureza e a sociedade. Devido à falta de proteção, o Arroio Lonqueador encontra-se quase 

que  em  sua  totalidade  assoreado,  fato  esse  que  pode  desencadear  enchentes  que 

consequentemente  virão  a  comprometer  as atividades  agrícolas,  como também a vida das 

populações que residem às margens do mesmo.

Desta forma, trabalhos e projetos como este que vem sendo desenvolvido de forma 

efetiva em parceria com entidades de ensino, promovem melhorias tanto na questão ambiental 

como na  social,  neste  caso  auxiliando  produtores  rurais  a  desenvolverem suas  atividades 

agrícolas  de  forma  legal  e  em  harmonia  com  a  natureza,  ocasionando  também  uma 

sensibilização ambiental.    
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RESUMO

No decorrer do projeto “Ações para melhorar a qualidade de vida das famílias 
que  vivem em áreas  de  risco  de  inundação  na  sede  do  Município  de 
Marechal Cândido Rondon PR”, alguns trabalhos de campo foram desenvolvidos. 
No decorrer de um desses observou-se a implantação de loteamento urbano em 
área ambiental não adequada. Um levantamento fotográfico e caracterização breve 
foram encaminhados ao Conselho Municipal do Plano Diretor solicitando interdição 
do loteamento.  Este solicitou um levantamento de campo mais criterioso,  com a 
participação  de  geólogo,  que  realizado,  encaminhado  e  analisado  resultou  na 
readequação do parcelamento e principalmente em relação às áreas de preservação 
permanente. Neste resumido expandido se apresentam resultados deste estudo de 
caso. 

Palavras chaves: expansão urbana, impactos ambientais, áreas de preservação.

Introdução

A  área  de  estudo,  neste  caso,  localiza-se  no  setor  sul  da  cidade  de  Marechal 

Cândido  Rondon  (PR),  próximo  ao  Anel  Viário  Sul  “Helmuth  Priesnitz”  entre  os 

loteamentos Ana Paula (Leste) e Loteamento Residencial Vitória (Oeste) e ao sul da 

Rua  General  Rondon.  O  canal  de  drenagem  “Trinta”  –  assim  denominado  por 

encontrar-se a jusante do “Clube dos Trinta”  – localiza-se entre as coordenadas 
1 Acadêmico Bolsista e Bolsista Voluntário.
2 Docente Orientadora do Projeto.
3 Docente Colaborador.
4 Acadêmico Bolsista.



24º34’02’’ a 24º34’27’’de latitude Sul, e 54º03’32’’ a 54º03’36’’ longitude Oeste. O 

afluente da margem direita, da Rua General Rondon até o ponto de intersecção com 

o canal principal possui 66,2 m enquanto o canal de drenagem "Trinta" apresenta 

312 m de extensão, considerando seu inicio na manilha da Rua General Rondon, até 

sua foz, no Anel Viário. A área da bacia do canal de drenagem Trinta, dentro deste 

Setor é de 30,2 ha e o seu perímetro de 2,17 km. A configuração da cabeceira da 

bacia de drenagem indica a existência de outros “olhos d’água”.

Este  trabalho  tem  como  objetivo  análise  dos  dados  referidos  ao  chamado 

Loteamento Pinz e do canal de drenagem “Trinta”, margem direita desse, a pedido 

do Conselho Municipal do Plano Diretor de Marechal Cândido Rondon. 

Para  a  caracterização  dessa  área  foram  realizados  trabalhos  de  campo  e  de 

gabinete. Durante os trabalhos de campo foram feitos levantamentos da declividade, 

levantamento  do  perfil  longitudinal  e  do  traçado  canal  de  drenagem  “Trinta”  e 

registros fotográficos, além de uma analise ambiental do local. Em gabinete ou em 

laboratório  com  os  dados  foram  elaborados  e  confeccionados  tabelas,  perfis, 

identificação  fotográfica.  Por  fim  realizou-se  a  análise  e  elaboração  do  Parecer 

Técnico,  protocolado  para  o  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor  -  CMPD.  Os 

equipamentos  utilizados  foram:  régua,  trena,  clinômetro,  bússola  e  máquina 

fotográfica. 

Com  características  físicas  semelhantes,  na  década  de  1980,  foi  interditada 

totalmente uma área de loteamento a margem direita do Lajeado Borboleta tendo 

sido  transferido  para  a  margem  direita  do  Lajeado  Matilde  Cuê,  trata-se  do 

Loteamento São Lucas I, II e III. Neste loteamento o arruamento estava aberto e as 

casas em construção até a altura das janelas quando foi constatado que a área era 

imprópria para tal  empreendimento, pois não havia condições para instalação de 

fossas negras. No loteamento Pinz as características físicas não eram diferentes por 

esse motivo o encaminhamento de solicitação de interdição foi realizado. 

A  Lei  nº  7.754  (14/abril/1989)  deixa  claro  no  seu  Art.3º  que  as  dimensões  da 

Cobertura Florestal serão fixadas em regulamento, levando-se em consideração o 

comprimento e a largura dos rios cujas nascentes serão protegidas e, ainda que 

intermitentes,  os  chamados  "olhos  d'água",  qualquer  que  seja  a  sua  situação 

topográfica, o raio mínimo de preservação é de 50 metros de largura. Durante a 

instalação do referido loteamento esta exigência não foi cumprida, além do que a 

remoção e a produção de sedimentos aumentaram, consideravelmente, em função 



da limpeza do terreno para o loteamento, a implantação de ruas, calçadas, meio-

fios, rotatórias, entre outras, tanto ao longo do canal quanto em toda área do referido 

loteamento. Assim, com a alteração da estrutura da camada superficial do solo, esse 

se torna mais vulnerável à erosão (Calheiros et al., 2004). 

Resultados

A partir  desse trabalho constatou-se que a instalação do loteamento, na margem 

direita  do  canal  “Trinta”  era  inadequada,  em função das condições geológicas e 

pedológicas, enfim das características ambientais da área. A referida área possui 

declividade  acentuada,  afloramento  rochoso  em  parte  do  mesmo,  canal  de 

drenagem a jusante do loteamento,  existência de chamados “olhos d’água”,  que 

caracterizam a existência de nascentes ao longo do canal e dentro da área em fase 

de loteamento. 

Em  relação  a  declividade  do  loteamento  foram  confeccionados  cinco  perfis 

topográficos (Fig. 1, por exemplo), sendo um deles longitudinal (SE ao extremo NO), 

e os outros 4 paralelos entre as quadras já instaladas, em 31/05/2010, por membros:  

do projeto “Ações para melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem 

em  áreas  de  risco  de  inundação  na  sede  do  Município  de  Marechal 

Cândido Rondon PR”; do projeto “Quantificação da Ocupação Antrópica nas bacias 

Hidrográficas  dos  córregos  Guavirá  e  Quatro  Pontes  (municípios  de  Marechal 

Cândido Rondon e Quatro Pontes), através do índice de uso antrópico”; do Grupo 

Interdisciplinar de Estudos Ambientais – GEA/Unioeste; do CMPD; e, funcionário da 

Unioeste.  Em  14/07/10,  foi  realizado  o  levantamento  do  perfil  longitudinal  e  do 

traçado  canal  de  drenagem  “Trinta”  por  membros  das  mesmas  equipes  do 

levantamento anterior. 

Para o cálculo da declividade de cada um dos 5 (cinco) perfis foi utilizada a seguinte 

fórmula:

Sendo que: d, corresponde a declividade; DN, ao desnível; DH, a distância do perfil. 

O resultado multiplicado por 100 resulta na declividade em porcentagem. Aplicando-

se esta fórmula os resultados de declividade foram:

Perfil 1 – longitudinal, do canto SE ao canto NO, d = 12,93 % - declividade forte;  

Perfil 2 – paralelo, na divisa norte do loteamento, d = 12,25% - declividade forte; 

d (%) = DN . 100
             DH



Perfil 3 – paralelo, no meio da quadra 1declividade, d = 14,18% - declividade forte; 

Perfil 4 – paralelo, no meio da quadra 2 declividade, d = 19,27% - declividade forte;  

Perfil 5 – paralelo, no meio da quadra 3 declividade, d = 12,35% - declividade Forte. 

A média da declividade, a partir dos dados levantados ao longo dos 5 perfis (12,93 +  

12,25 + 14,18 + 19,27 + 12,35 = 72,03 : 5 = 14,41%) é de 14,41%, sendo a mínima 

igual a 12,25% e a máxima de 19,27%.

A declividade média (14,41%) encontrada nos cinco perfis confeccionados para o 

Loteamento  Pinz  corresponde  à  caracterização  Forte,  na  Classe  D,  conforme 

Garcia e Piedade (1984). 

Em outros perfis foram mostrados o traçado do canal de drenagem Trinta. O canal 

de drenagem, esculpido pelas enxurradas, apresenta uma largura e profundidade 

que variam de 2 metros e 1,5 metros no trecho superior a 1,5 metros e 3 metros no 

trecho inferior respectivamente, o que caracteriza a existência de uma voçoroca. Ao 

longo do leito aflora a rocha basáltica sã em dois pontos (Fig. 2). Pelos registros 

fotográficos e em campo foi possível identificar as características físicas do canal de 

drenagem e de seu entorno. 

Foi mapeada a localização de duas nascentes temporárias ao longo do canal de 

drenagem. A posição e a data do registro das nascentes constam da Fig. 2. Em 30 

de maio de 2010, foi observada e documentada a nascente localizada na porção 

superior  do  canal.  A  identificação de nascentes  em duas posições transforma o 

canal numa drenagem intermitente em mais de 70 % da extensão do canal (240 m). 

Em  outros  estudos  realizados  pelo  Município  de  Marechal  Cândido  Rondon  foi 

observado  que  os  trechos  intermitentes  dos  cursos  de  água  variam 

consideravelmente. O comprimento deste tipo de canal varia de 400 m no córrego 

Curvado  (Fernandez  et  al.,  1999)  e  de  400  a  740  m nos  afluentes  do  córrego 

Guavirá (Sander et al., 2006).

Conclusões 

A caracterização Forte, na Classe D, da área em questão precisa ser considerada 

quando  da  implantação  de  loteamento  urbano,  uma  vez  que,  a  declividade,  a 

presença  de  olhos  d'água  e  as  ações  antrópicas  podem  desencadear  maiores 

impactos e riscos socioambientais.



Os resultados obtidos através da pesquisa no loteamento Pinz e ao longo do canal 

de drenagem “Trinta” permitem que se destaquem a negligência, de quem quer seja, 

quanto à remoção e ou obstrução dos recursos naturais como o solo e a vegetação, 

como também a falta de cuidado em relação à água, o desprezo da força do fluxo 

das  águas  pluviais  concentradas,  o  que  favorece  a  ampliação  da  voçoroca já 

existente, e o desrespeito quanto à população induzida a adquirir um terreno na área 

em questão. Essa situação compromete o uso da área urbana, gera um quadro de 

instabilidade ao local, ou seja, uma área de riscos ambientais para a população. Os 

riscos e acidentes poderão causar perdas materiais, além do soterramento do canal  

e conseqüentemente da nascente ali encontrada. Pode-se, portanto, concluir que é 

evidente o fato  de que a apropriação dos recursos naturais  pela ação antrópica 

resulta em alterações das características do meio ambiente.

Nos centros urbanos, a falta de planejamento com vistas ao uso adequado do solo 

urbano é um problema comum. Disso resultam áreas impróprias destinadas para 

habitação e, nestas, geralmente as famílias de baixa renda constroem suas casas. 

No caso específico deste loteamento e outros de características semelhantes não 

são apenas famílias de baixa renda, mas também as de média alta que ocupam 

áreas  de  loteamento  urbano.  Tanto  esses  como  todos  os  demais  loteamentos 

urbanos  de  Marechal  Cândido  Rondon,  autorizados  via  decretos  municipais, 

convivem,  de  alguma  forma,  com  problemas  ambientais,  mas  normalmente  os 

acidentes são assumidos pelo proprietário, e o assunto morre por aí. 

O agravamento dos riscos é função tanto da crescente impermeabilização do solo, 

da urbanização acelerada, como da imprevidente ocupação urbana de áreas que 

constituem os leitos naturais dos cursos de água. 

Essa  dificuldade  tem  aumentado,  sensivelmente,  o  potencial  de  utilização  de 

medidas  não-estruturais,  de  caráter  essencialmente  preventivo,  que  implicam  a 

necessidade de uma articulação crescente com os sistemas de gestão urbana, os 

quais pertencem à esfera de competência dos municípios. 

Este trabalho é parte dos resultados do Parecer Técnico solicitado pelo CMPD de 

Marechal Cândido Rondon, que fundamentou a readequação e reestruturação do 

Leste do loteamento em questão. 

Esta é uma das ações desenvolvidas a partir do projeto de extensão, outras mais 

poderão  vir  a  ser,  ajudando,  desta  forma,  a  minimizar  os  impactos  ambientais 

causados pela expansão urbana.  
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Figura 1: Perfil Longitudinal do setor SE ao NO, Loteamento Pinz, Marechal Cândido Rondon.
FONTE: Dados do trabalho de campo, em 31/05/2001. Elaboração: Lia Dorotéa Pfluck e Edimar 
Rodrigo Rossetto, jul./2010.
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RESUMO: A destinação de recursos referentes ao ICMS ecológico aos municípios 

que possuem em seu território áreas de manancial  de abastecimento público no 

Estado do Paraná está relacionada a avaliação de uma Câmara Técnica. Assim o 

presente  trabalho buscou juntamente  com o poder  público  municipal  de  Flor  da 

Serra do Sul, espacializar informações referentes a recuperação e conservação de 

recursos naturais em Áreas de Preservação Permanente (APP) definidas por Lei. 

Desta  forma  foram elaborados  para  mapas  municipais,  localizando  as  redes  de 

drenagem,  as  altas  declividades,  os  topos  de  morro  e  as  nascentes  a  fim  de 

determinar as áreas de APP. Também foram elaborados mapas de uso da terra dos 

anos  de  1985,  1993,  2003  e  2010  localizando  e  quantificando  a  evolução  das 

florestas e das áreas de regeneração florestal. Deste modo, de posse dos mapas a 

prefeitura municipal de Flor da Serra do Sul, pode na avaliação técnica que destina o 

repasse da verba do ICMS ecológico no ano de 2011, demonstrar a real situação de 

ocupação das APP localizadas no município.



Palavras Chave: ICMS Ecológico, APP, Regeneração Florestal.

INTRODUÇÃO

 

Nos últimos anos com o aumento expressivo da população mundial, viu-se 

necessário  também  o  aumento  da  produção  de  alimento,  com  tudo,  para  que 

houvesse espaço suficiente para que esse alimento pudesse ser produzido, muitas 

áreas  naturais  foram destruídas.  Áreas  de  florestas,  margens  de  rios,  topos  de 

morros foram exploradas excessivamente, não havendo nem uma preocupação com 

os problemas que poderiam vir a ocorrer com essas ações.

Quando o Código Florestal Brasileiro de 1965 entrou em vigor, definindo que 

todas as propriedades rurais deveriam respeitar Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e áreas de Reserva Legal (RL), foi um grande avanço, já que até então não 

existia muita preocupação em conservação das áreas naturais. 

Dentro desse contexto, o município de Flor da Serra do Sul, localizado no 

Sudoeste  do  Estado  do  Paraná,  teve  praticamente  todas  as  suas  florestas 

devastadas, uma vez que a economia municipal deste é voltada principalmente a 

agricultura familiar. 

A  fim  de  proporcionar  um  suporte  ao  cumprimento  do  Código  Florestal 

Brasileiro,  foi  instituído no Brasil  um benefício  tributário  reconhecido como ICMS 

Ecológico,  que  repassa  uma  pequena  parte  do  ICMS  recolhido  no  país  para 

municípios que possuam Mananciais de Abastecimento e Unidades de Conservação 

em seus territórios. O município de Flor da Serra do Sul possui em seu território  

importantes  áreas  de  mananciais  hídricos,  assim  o  poder  administrativo  deste 

recebe o repasse de aproximadamente um milhão de reais a cada ano, montante 

destinado ao investimento em medidas de desenvolvimento da população municipal 

auxiliando a viabilidade ambiental fomentando a proteção e conservação das áreas 

de APP e RL.



OBJETIVOS

Criação de uma base de informações georreferenciadas que identifique as 

áreas  pertencentes  às  APP  e  a  RL  do  município  de  Flor  da  Serra  do  Sul, 

monitorando a evolução florestal destas áreas através da classificação de imagens 

de satélite nos períodos de 1985, 1993, 2003 e 2010.

MÉTODOS

Num primeiro  momento  verificou-se  quais  são  as  cartas  topográficas  que 

fazem o recobrimento do território do município de Flor da Serra do Sul. As cartas 

são: Campo Erê com a codificação SG.22-Y-A-II-4-MI-2861/4; São José do Cedro, 

SG.22-Y-A-II-3-MI-2861/3;  Salgado  Filho,  SG.22-Y-A-II-1-MI-2861/1  e  Francisco 

Beltrão,  SG.22-Y-A-II-2-MI-2861/2.  Após  ter  feito  o  registro  e  a  importação  das 

cartas topográficas no SPRING sob o formato de Planos de Informação (Imagem), 

começou-se a fazer a vetorização dos canais de drenagens e das curvas de nível 

altimétricas, para posteriormente serem confeccionados os mapas das APP.

Com a conclusão desta etapa, gerou-se os mapas de proximidade dos canais 

de drenagem, 30 ou 50 m (dependendo da largura do rio) de largura em ambas as 

margens  dos  rios  e  50  metros  de  raio  ao  redor  das  nascentes  formando  uma 

circunferência, bem como o mapa clinográfico com as declividades do município. 

Iniciou-se o processo de seleção das imagens de satélites, as quais deveriam 

recobrir toda a área de interesse. Baixou-se de forma gratuita da rede de internet as 

imagens disponíveis do LANDSAT 5 (estas imagens que tem por finalidade estudos 

ambientais), as bandas espectrais selecionadas foram a  4, 5 e 7, dos anos de 1985, 

1993, 2003 e 2010, para realizar um comparativo da evolução da vegetação.

Com  o  georreferenciamento  de  todas  as  imagens  passou-se  a  fazer  a 

segmentação destas. No caso do município de Flor da Serra do Sul foi  possível 

identificar os usos de floresta, regeneração, campo, lavoura, solo exposto e sombra. 

Depois de feita a classificação foram gerados os mapas da evolução florestal 

através  da  programação  LEGAL  do  SPRING,  sendo  que  a  floresta  de  um 

determinado ano estudado era cruzado com a classe de regeneração (capoeirão) do 



mapa de uso do período anterior, quantificando-se assim o percentual de áreas de 

regeneração que realmente se tornaram floresta.

Também foram feitos os cruzamentos referentes ao uso da terra encontrando 

áreas determinadas por Lei como APP, esse cruzamento foi feito para cada período 

estudado mostrando assim como se deu a evolução de uso da terra nas APP do 

município de Flor da Serra do Sul.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O município de Flor da Serra do Sul possui uma área aproximada de 25.870 

ha com uma quantidade de canais de drenagem bastante denso e distribuído de 

forma regular por toda extensão do território municipal. O grande número de rios faz 

com  que  7.780  ha  do  município  sejam  locais  destinados  a  APP,  este  valor 

corresponde a um percentual de 26,4% da área total do município. 

Consideradas por Lei áreas impróprias para a prática agrícola e destinadas 

como APP os locais com uma declividade superior a 45°, totalizaram uma área de 

925 ha representando os 11,9% restantes das APP mapeadas. 

Conforme as análises realizadas, percebe-se que a área total de campo entra 

em declínio a partir do primeiro ano de análise, o que indica uma a nova forma de 

utilização das terras no município de Flor da Serra do Sul,  muito provavelmente 

foram ocupadas com áreas de lavoura,  pois este uso apresenta um crescimento 

constante até o ano de 2003, época que houve um grande crescimento no número 

de  incentivos  agrícolas  como  diversos  financiamentos  para  a  compra  de 

implementos e insumos agrícolas.

Já as áreas de regeneração apresentam altas e baixas durante os anos. No 

ano de 1985 apresenta-se como o terceiro maior uso, subindo para quarto no ano de 

1993, retornou para o terceiro no ano seguinte, pois adquiriu uma boa área, e se 

mantendo  até  2010,  mesmo  apresentando  sua  menor  área  de  todos  os  anos 

analisados.  

O solo exposto manteve-se todos os anos em baixa, assim como as áreas de 

sombra que mostraram sua maior representação em 2003. As áreas de florestas 

apresentam um crescimento de suas áreas do ano de 1985 até 1993, se mantendo 

em 1993 como o maior uso. Em 2003 apresenta uma queda, mas se mantém como 

o principal uso, mas em 2010 mostra uma ótima melhora quase dobrando o ano de 



1985,  podendo  ser  explicado  pelas  políticas  ambientais  aplicadas  pelo  governo 

Paranaense. 

Pesquisas de campo demonstraram que o índice de cobertura florestal em 

APP poderia ser maior se as cercas construídas nas margens dos cursos de água 

nos  últimos  anos  pela  prefeitura  estivessem  sendo  conservadas,  muito 

provavelmente o percentual de florestas apresentaria um valor de área maior, pois 

poucos foram os proprietárias que conservaram essas áreas em sua integridade. 

A diminuição das áreas de regeneração florestal (capoeiras e capoeirão), que 

apresentaram  uma  redução  em  sua  área  de  ocupação,  pode  também  estar 

relacionada a não conservação das áreas cercadas e já em recuperação, sendo que 

em conseqüência disso muitos agricultores aproveitam essas áreas cercadas como 

pastagem e estas voltam a pertencer a classe de uso campo.

CONCLUSÕES

O  município  de  Flor  da  Serra  do  Sul  vem  sofrendo  com  a  falta  de 

planejamento e de conscientização dos agricultores, apesar de terem sido criadas 

algumas medidas de proteção nas áreas de preservação, poucos são os agricultores 

que respeitam essas áreas e também são poucas as medidas tomadas para que 

esses agricultores comecem a respeitar.  Essa falta  de conscientização pode ser 

explicada  em  partes  pelo  costume  e  pela  cultura,  na  qual  num  passado  muito 

próximo,  muitos  destes  agricultores  que  hoje  ainda  cultivam  a  terra  recebiam 

incentivos,  muita  vezes  econômico  para  desmatar  suas  áreas  de  florestas, 

aumentando assim sua área plantada e sua produção ao máximo gerando alimentos 

para as populações urbanas.

Se as áreas de mata ciliar estivessem sendo totalmente respeitadas geraria 

um total de 7.780 ha, cerca de 26,4% do total da área do município. Porém, no ano 

de 2010 último ano da nossa análise as áreas de floresta apresentavam 3.418 ha 

somado com as áreas de regeneração com 854 ha chegam a corresponder a 59% 

da  área  total.  Um  valor  muito  bom  se  comparado  com  o  ano  de  1985  que 

apresentava as áreas de campo como sendo o uso de maior representação. 

O uso do solo do município de Flor da Serra do Sul também sofreu muitas 

variações durante nossa análise, as áreas de campo e de regeneração tiveram uma 



queda, já as áreas de lavoura e de florestas um grande crescimento. As áreas de 

floresta que apresentavam-se no ano de 1985 com 5.799 ha, chegam em 2010 com 

cerca de 10.610 ha, quase dobra sua área em apenas 25 anos. As áreas de lavoura 

também apresentam um crescimento neste período, passando de 5.527 ha em 1985 

para 8.196 ha em 2010, o mais importante é que esse aumento não aconteceu com 

essa  intensidade  nas  áreas  de  APP,  esse  aumento  se  manteve  fora  das  de 

recuperação. Algo semelhante aconteceu com o campo, só que esse uso perdeu 

área com o passar dos anos, e apresentou uma maior queda dentro das áreas de 

APP.       
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RESUMO: Considerando que os zoológicos possuem um papel de conservação da 
biodiversidade, incluindo as espécies ameaçadas de extinção (ZOLCSAK, 1998), os 
objetivos deste trabalho foram abordar a importância da educação na formação de 
cidadãos críticos e responsáveis pelas ações que influenciarão o futuro do planeta e 
demonstrar que zoológicos podem ser utilizados para a realização de projetos que 
despertam a consciência ecológica. Foi aplicado um questionário semi-estruturado 
com dez  questões  aos  alunos  da  8ª  série  (Ensino  Fundamental)  e  da  1ª  série 
(Ensino Médio) de um colégio público da cidade de Cascavel-PR, sendo que as 
questões tinham por objetivo saber como o assunto é tratado na escola e a visão 
dos alunos sobre a estrutura do zoológico municipal de Cascavel. A partir da análise 
dos questionários, pode-se perceber que a noção dos alunos sobre meio ambiente 
contempla o espaço em que vivemos e também os vários tipos de seres vivos, e que 
o mesmo deve ser preservado. Os alunos aprendem sobre educação ambiental na 
disciplina de Ciências no Ensino Fundamental; e de Biologia, Química e Geografia 
no  Ensino  Médio.  A  escola  desenvolve  projetos  de  educação  ambiental,  com a 
valorização  e  preservação  do  campo;  e,  em  parceria  com  uma  cooperativa  da 
região, realiza a conservação das nascentes das propriedades próximas. Os alunos 
também  relataram  que  o  zoológico  de  Cascavel  é  um  local  adequado  para  se 
aprender sobre educação ambiental; afirmam, entretanto, que sua estrutura não é 
apropriada, pois possui poucos animais, as jaulas além de serem pequenas e mal 
conservadas não representam o hábitat natural dos mesmos. Ao entender que o 
meio ambiente é uma dimensão presente em todas as atividades, sejam sociais, 
econômicas, políticas ou educacionais, conclui-se que o ensino é fundamental para 
conferir  consciência  ambiental,  ética,  valores  e  atitudes  e  aproximar  o  aluno  da 
realidade onde ele vive.
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Aproveitamento de resíduos rurais e produção agroecológica de 
alimentos:ações para um desenvolvimento sustentável
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RESUMO
O objetivo  deste  relato  é  apresentar  as  experiências  vivenciadas  no 

projeto  “Aproveitamento  de  resíduos  rurais  e  produção  agroecológica  de 
alimentos:  ações  para  um  desenvolvimento  sustentável”  aprovado  pela 
UNIOESTE no Edital   MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA -  Nº  23/2008 - 
Programa  Intervivência  Universitária,  realizado  na  Comunidade  Vargem 
Bonita, município de Ampére, região Sudoeste do Paraná.  Neste projeto, estão 
previstas cinco intervivências dos alunos (jovens entre 12 e 18 anos, filhos de 
produtores rurais, que freqüentam o ensino médio em escolas públicas) nas 
Universidades/Faculdades  envolvidas  (UNIOESTE  e  FAMPER).  Na  primeira 
intervivência  os  alunos  receberam conhecimentos  teóricos  e  práticos  sobre 
gerenciamento  de  resíduos  rurais.  Na  segunda  intervivência,  os  alunos 
receberam conhecimentos teóricos e práticos sobre o solo, suas propriedades 
químicas, físicas e biológicas, visando conhecê-lo para que possa receber os 
resíduos,  que  eles  já  aprenderam  a  manejar,  como  material  vivificante  e 
promotor  do  crescimento  vegetal.  Na  terceira  intervivência  na  Unioeste,  os 
alunos  aprenderam  conceitos  e  vivenciaram  a  prática  da  produção 
agroecológica  de  alimentos.  Nas  outras  duas  intervivências,  os  alunos 
receberam  informações  a  respeito  da  questão  de  Organização  Social  e 
Associativismo  com  professores  da  FAMPER.   Vários  profissionais  foram 
envolvidos neste projeto,  bem como se contou com um aluno do curso de 
Engenharia  Agrícola,  segundo  anista  e  cotista,  beneficiado  com  bolsa  da 
PROEX, ação que visa dar continuidade ao projeto.

INTRODUÇÃO
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A questão da reciclagem dos nutrientes presentes nos resíduos da 
produção animal tem despontado como o grande desafio do setor no contexto 
atual.  Sistemas  que  possibilitem aliar  produção  e  qualidade  ambiental  têm 
merecido a atenção de pesquisadores, técnicos e produtores dos diferentes 
setores da produção animal.

A degradação dos recursos naturais, justificada pela necessidade da 
produção  de  alimentos  não  é  mais  aceita  pela  sociedade  atual.  Sistemas 
sustentáveis de produção, onde se busca o máximo rendimento com o mínimo 
impacto, entretanto, requerem ações integradas e não simplificadas, as quais 
necessariamente  remetem  à  antiga  parceria  entre  a  produção  vegetal  e 
produção animal.

Assim, a caracterização do sistema solo, como um organismo que 
se alimenta dos resíduos gerados durante os processos de transformação da 
matéria-prima,  requer  conhecimentos  que  vão  desde  a  composição  dos 
resíduos,  passando  pelas  propriedades  do  solo  e  culminando  na  sua 
capacidade suporte, que engloba parâmetros como: clima, topografia, culturas 
implantadas, profundidade efetiva, entre outras.

Apresentar  estas  informações  aos  agricultores,  de  uma  maneira 
relativamente fácil,  requer algumas premissas: 1) quanto mais jovens forem 
estes  agricultores,  mais  facilmente  estes  assimilarão  os  conhecimentos;  2) 
quanto  mais  práticos  forem  os  ensinamentos,  mas  facilmente  serão 
aprendidos; 3) quanto maior a integração dos conhecimentos à realidade vivida 
no meio rural,  maior o aprendizado e por fim, quanto mais diversificadas as 
informações,  embora  coesas,  maiores  as  chances  de  construir  um 
conhecimento sistêmico.

Neste contexto, possibilitado por ações já em andamento em uma 
comunidade  rural,  propôs-se  a  realização  de  um  projeto  em  que  filhos  de 
produtores rurais tivessem acesso às informações da academia, convivendo 
com o ambiente acadêmico inclusive, e desenvolvessem a percepção de que 
as  atividades  agrícolas,  corriqueiras  para  eles,  apresentam  fundamentação 
teórica  e  são  tema de  pesquisas  e  projetos  desenvolvidos  por  professores 
universitários, alunos de pós graduação e de graduação.

Com  o  desenvolvimento  do  projeto,  ocorreu  a  oportunidade  de 
agregar  um  acadêmico  de  engenharia  agrícola,  cotista,  como  bolsista  da 
PROEX.  Este  aluno,  também  filho  de  pequenos  produtores  rurais  tem 
vivenciado a  troca de experiências,  o  aprendizado e  oportunidade de fazer 
extensão rural.

Objetiva-se  neste  relato  apresentar  a  experiência  vivenciada  nas 
intervivências da Unioeste dos filhos de produtores rurais da Comunidade de 
Vargem Bonita, município de Ampére-PR.

MATERIAL E MÉTODOS
A área  foco  deste  projeto  é  a  Comunidade  de  Vargem Bonita, 

interior do município de Ampére, região sudoeste do Estado do Paraná. Nesta 
comunidade já vêm sendo realizados projetos de extensão pela Faculdade de 
Ampére  –  FAMPER,  desde  2007.  As  atividades  tiveram  início  com  o 
planejamento de um encontro de sensibilização dos moradores (publico alvo do 
projeto), visando trabalhar a integração entre os acadêmicos e professores da 
FAMPER e a comunidade em geral. Em seguida foi elaborado e aplicado um 
questionário  às  famílias  da  comunidade,  com  o  objetivo  de  realizar  um 



diagnóstico da realidade socioeconômica e cultural  dos moradores do local. 
Objetivou-se  com  o  diagnóstico  detectar  possíveis  problemas  enfrentados 
pelas  famílias,  para,  a  partir  daí  aplicar  subprojetos  solucionando  as 
dificuldades e  proporcionando melhor  qualidade de vida ao público  alvo  do 
projeto.

Após a fase de coleta de dados, foi  possível  realizar um perfil  da 
comunidade. A partir deste perfil foi possível direcionar as primeiras ações e 
subprojetos na área de estudo, e também, prever algumas situações a serem 
encontradas e enfrentadas.

A partir dos dados levantados e discutidos, verifica-se que o perfil da 
comunidade de Vargem Bonita se insere no contexto da agricultura familiar. 
Sua tipificação permite considerar que:

• É uma comunidade onde a população se encontra em estágio de 
envelhecimento;

• A contribuição econômica está baseada no setor produtivo e nas 
políticas sociais, como aposentadoria;

• O grau de instrução se encontra em um nível baixo;
• É uma comunidade que apresenta carências de políticas publicas 

para uma continuidade, de valorização da autonomia e promoção do lazer.
Diante  desta  mobilização  iniciada  pela  parceira  FAMPER, 

encaminhou-se  um  projeto  ao  CNPq,  inserindo  a  Unioeste  -  Campus  de 
Cascavel e de Mal. Cdo. Rondon, com ênfase no aproveitamento de resíduos e 
produção agroecológica de alimentos,  como proponente de um projeto com 
caráter multi e interdisciplinar, visando fornecer aos jovens da Comunidade de 
Vargem Bonita a oportunidade de vivenciarem o ambiente da Universidade e 
quiçá  despertar  seu  interesse  em  ingressar  nos  cursos  ora  apresentados, 
fornecendo uma nova expectativa de futuro às famílias.

Foram previstas cinco intervivências, sendo três na UNIOESTE (duas 
no Campus de Cascavel e uma no Campus de Marechal Cândido Rondon) e 
duas na FAMPER.

Foram previstas também três avaliações in loco, atividade em que 
dois  dos membros da equipe se deslocam até as propriedades agrícolas e 
verificam a aplicação dos conhecimentos adquiridos.

Três  intervivências  e  duas  avaliações  in  loco  já  ocorreram  e  os 
assuntos discutidos em cada uma delas é apresentado a seguir: 
I Intervivência: UNIOESTE – Campus de Cascavel
Período: 06 a 17 de julho de 2009
Duração: 14 dias
Plano  de  atividades  gerais:  noções  sobre  caracterização  quantitativa  e 
qualitativa dos resíduos; noções sobre processos biológicos de aproveitamento 
de resíduos (teoria e prática)
Plano de atividades específico:

• Caracterização quantitativa dos resíduos gerados: coeficiente de 
resíduo

• Caracterização qualitativa dos resíduos gerados: composição química, 
demanda química de oxigênio, colimetria

• Aspectos construtivos e sua relação com a quantidade e qualidade dos 
dejetos

• Sistemas de coleta e sua relação com as características dos resíduos



• Avaliação dos impactos ambientais causados pela disposição dos 
resíduos no ambiente

• Processos biológicos de aproveitamento de resíduos
o Compostagem
o Vermicompostagem
o Biodigestão anaeróbia

I Avaliação in loco pela equipe
Após a intervivência dos alunos, alguns membros da equipe fizeram uma visita 
nas propriedades rurais para avaliar o aprendizado do aluno. Nesta primeira 
fase, os alunos aplicaram os conhecimentos sobre caracterização dos resíduos 
(quantificação  e  qualificação)  dos  dejetos  produzidos  em  sua  própria 
propriedade.  Realizaram  também  práticas  com  os  processos  biológicos  de 
aproveitamento  aprendidos  na  universidade,  principalmente  compostagem e 
vermicompostagem.
II Intervivência: FAMPER
No modulo relacionado à Organização Social e Associativismo foram tratados 
os seguintes assuntos

• O que é Organização Social;
• Como ocorreu ao longo do tempo;
• Qual a importância delas para a sociedade;
• Qual a finalidade e a função das organizações sociais;
• Qual a importância das organizações sociais para a agricultura familiar;
• Visita a organizações sociais existentes na região;
• O que é Associativismo;
• Qual a importância ao longo do tempo;
•  Qual a função e finalidade das organizações associativistas;
• Como elaborar e fundar uma associação;
• Qual a importância do associativismo para a agricultura familiar;
• O cooperativismo e a agricultura familiar;
• Visitas a associações ligadas a agricultura familiar

III Intervivência: UNIOESTE –Campus de Cascavel
Período: 25 de janeiro a 05 de fevereiro de 2010
Duração: 14 dias
Plano de atividades gerais: noções sobre utilização de resíduos orgânicos no 
solo; noções sobre qualidade de alimentos (teoria e prática)
Plano de atividades específico:

• Efeitos químicos da adição de resíduos orgânicos no solo
• Efeitos físicos da adição de resíduos orgânicos no solo
• Efeitos biológicos da adição de resíduos orgânicos no solo
• Capacidade suporte de ambientes
• Noções sobre qualidade nutricional de alimentos adubados com 

resíduos orgânicos
IV Intervivência: FAMPER
No modulo relacionado ao modulo Empreendedorismo, Administração Rural, 
Negócios e Contabilidade serão tratados os seguintes assuntos:

• Conceito de unidade de produção familiar;
• O que é empreendedorismo;



• As características de uma unidade familiar e as ligações com atividade 
empreendedoras;

• A importância de se administrar uma unidade de produção rural;
• Como administrar os negócios das atividades rurais;
• Identificação das atividades de uma unidade de produção familiar;
• Desenvolvimento da contabilidade de uma unidade de produção familiar;

V Intervivência: UNIOESTE –Campus de Marechal Cândido Rondon
Período: 24 de janeiro a 04 de fevereiro de 2011
Duração: 14 dias
Plano  de  atividades  gerais:  noções  sobre  sistemas  orgânicos  de  produção 
(teoria e prática)
Plano de atividades específico:

• Noções sobre controle biológico de pragas
• Noções sobre controle alternativo de doenças
• Noções sobre homeopatia vegetal e animal
• Noções sobre manejo da fertilidade em sistemas agroecológicos de 

produção

RESULTADOS

Está sendo gratificante a experiência do projeto de intervivência. Por tratar-se 
de jovens, os docentes e ou pesquisadores que estão ministrando as aulas, 
estão tendo a oportunidade de redesenhar suas disciplinas, considerando tanto 
a questão da idade, como a experiência prática que estes adolescentes trazem 
na bagagem. 
Em  todas  as  intervivências  já  realizadas  tem-se  buscado  criar  o  clima 
universitário para que os alunos já desenvolvam a vontade de realizar um curso 
de  nível  superior.  Neste  sentido,  ao  menos  quatro  dos  membros  já  se 
encontram em idade para prestar o vestibular e já manifestaram interesse em 
realizar este na Unioeste.
Em cada uma das visitas in loco, sempre faz-se questão de envolver os pais 
dos alunos. Esta ação visa, além de transmitir aos pais o que fora realizado 
durante  a  intervivência,  também sentir  dos  pais  os  anseios  para  com seus 
filhos. E neste ponto, algumas situações merecem destaque. Um dos alunos já 
conquistou da família, uma área para implantação de horta orgânica. Com isto, 
outros  alunos  manifestaram interesse  em organizar  uma atividade  conjunta 
visando  a  formação  de  uma  espécie  de  associação,  integrando  os 
conhecimentos obtidos na FAMPER e na UNIOESTE. Esta idéia está sendo 
amadurecida.
Enfim, várias conquistas estão sendo vivenciadas, mas a transformação dos 
envolvidos no projeto é sem dúvida, a melhor delas.

CONCLUSÕES
É gratificante quando o professor percebe nos alunos a vontade de aprender 

e a satisfação quando este consegue fazer ligações entre o que aprendeu e o 
que  vive  na  prática.  Esta  está  sendo  uma  experiência  impar  para  alguns 
membros deste projeto. Saber que estes jovens serão agentes de formação de 
opinião  na  comunidade  em  que  vivem,  e  que  têm  condições  de  fazer  o 
diferencial na vida de outros produtores, inclusive na sua propriedade, traz a 



esperança de que ações como estas, possam contribuir para uma agricultura 
mais justa e menos agressiva.
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Os alimentos fornecem nutrientes para o pleno crescimento e desenvolvimento 
e  estes  são fundamentais  para  a  saúde  do ser  humano.  Sendo  assim,  na 
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RESUMO: O grande aumento no tamanho dos sistemas de produção (granjas 

ou  complexos  de  granjas  e  núcleos)  trouxe  paralelamente  um aumento  na 

densidade animal em determinadas áreas geográficas, aumentando a pressão 

de  infecção.  Além disso,  a  intensificação  do  comércio  de  animais  de  uma 

região para outra, criou uma situação ideal para a multiplicação e disseminação 

de vários patógenos e a ocorrência de surtos de enfermidades que acarretam 

elevados  prejuízos  econômicos.  As  perdas  econômicas  em  função  destes 

danos não são desprezíveis e recai primeiramente sobre os produtores devido 

aos gastos com medicamentos, redução no desenvolvimento e mortalidade dos 

animais e,  mais adiante da cadeia produtiva, sobre a indústria animal,  pela 

condenação de carcaças.   Sampaio et al. (2005), discutem a importância de se 

avaliar o impacto da qualidade do ar na saúde animal e humana, por influenciar 

nos sistemas respiratórios, ocular e cutâneo.  Uma das técnicas empregadas 

nos  criatórios  para  a  minimização  desses  impactos  é  a  utilização  de 

microorganismos  com  potencial  remediador  para  ambientes  que  pode 

favorecer a estabilização de condições ambientais ideais, e consequentemente 

aumentarem a eficiência dos processos de geração de produtos de origem 

animal.O presente estudo tem como objetivo testar a eficiência de um produto 

microbiológico, como biorremediador em criatórios suínos, com as principais 

funções de reduzir: amônia, patógenos, consumo de água, insetos e doenças 



respiratórias  nos  animais  e  colaboradores.  Foram  realizadas  análises 

laboratoriais antes e após o término do teste.
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Comunicação Oral

RESUMO - Com a grande preocupação do uso consciente da água e a irrigação é 
uma atividade em que se consome uma quantidade muito grande,  começa a se 
destacar métodos onde esse uso é minimizado. Para ver se realmente esse método 
esta adequado estudamos alguns parâmetros, uniformidade e eficiência do projeto, 
com isso, o trabalho tem a finalidade de estudar esses projetos e equipamentos para 
garantir  uma  melhor  qualidade  da  irrigação  localizada  para  uma  melhoria  na 
agricultura. O emprego da irrigação localizada vem sendo muito aplicado, e um dos 
objetivos  é  o  de  minimizar  a  quantidade  de  água  aplicada  pelo  sistema,  sem 
comprometer a produção final. Desta maneira este trabalho teve por objetivo avaliar  
um sistema de irrigação por gotejamento na cultura de hortaliças no município de 
Salto do Lontra, o sistema foi avaliado utilizando-se duas metodologias de coleta 
uma proposta por Keller e Karmeli (1975), e a outra por Deniculi et al. (1980), e três  
coeficientes de avaliação CUC, CUD e CV. O CUC teve uma variação com relação 
às  duas  metodologias  de  coleta.  A  avaliação  demonstrou  que  diferentes 
metodologias podem gerar diferentes resultados de coeficientes.
 
Palavras-chave: Uniformidade, Amostra de Vazões, Pequenas Propriedades
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A  irrigação  tem  como  objetivo  de  auxiliar  a  agricultura,  no  aumento  da 

produção e também na melhora da qualidade dos produtos, mas para isso devemos 

ter um sistema de boa qualidade. Hoje temos um aumento significativo na irrigação 

no Brasil, com isso temos o surgimento de vários novos produtos e, muitas vezes, 

sem especificações de uniformidade e eficiência, especificações que são de extrema 

importância para conhecer a qualidade da irrigação. A irrigação localizada tem vários 

benefícios,  como por  exemplo,  diminuir  a  quantidade  de  água  sem prejudicar  a 

produtividade  e  desenvolvimento  da  planta,  segundo  Bernardo  (1995)  esses 

sistemas caracterizam-se por aplicar água somente na zona radicular das culturas,  

em pequenas intensidades,  porém com alta  freqüência.  Para  SOARES (1993)  a 

uniformidade  de  aplicação  da  água  influência  diretamente  na  produtividade  da 

cultura,  essa  uniformidade  é  expressa  por  vários  coeficientes,  sendo  os  mais 

importantes o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), e coeficiente de 

uniformidade de distribuição (CUD), esse recomendado por keller e karmeli (1974) e 

Mantovani  (2007).  Neste  estudo  será  avaliado  um  sistema  de  irrigação  por 

gotejamento através dos coeficientes CUC e CUD, e do Coeficiente de Variação 

(CV).

OBJETIVOS

Gerais: O presente trabalho objetiva avaliar a uniformidade de um sistema de 

irrigação  por  gotejamento  para  validar  o  uso  de  um mecanismo simplificado  de 

irrigação por gravidade visando minimizar custos e facilitar a operacionalidade do 

sistema para o kit de irrigação familiar.

Específicos: Esse trabalho tem o propósito de incentivar o pequeno agricultor 

a  fazer,  cada  vez  mais,  a  prática  da  agricultura  familiar  devido  aos  inúmeros 

benefícios que essa prática trás, na questão ambiental e na questão social.

Como  a  agricultura  familiar  tem  um  índice  de  produtividade  considerado 

baixo, o uso da irrigação é importante para que esse índice aumente e se torne mais 

satisfatório para o pequeno agricultor. O uso da irrigação localizada além de ter o 

propósito de aumentar a produtividade, ela faz o uso consciente da água, irriga em 
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pequena quantidade, na hora certa e não desperdiça água, tornando-se um sistema 

de grande eficiência.

MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação do sistema foi realizado em uma propriedade na cidade de Salto 

do Lontra – PR, na cultura de hortaliças, utilizando um tubo gotejador Micro Drip da 

marca NETAFIM.  O sistema de  constituído  de  36 tubos emissores  de 21 m de 

comprimento, divididos em 12 canteiros espaçados a 0,9 m entre si  e,  em cada 

canteiro,  contém  3  tubo  gotejadores  espaçados  a  0,3  m  e  a  distância  entre 

emissores (micro drip vazão nominal de 2 L.h-1, a 200 kPa) é de 0.30 m. O sistema 

usa a força da gravidade para distribuir água no sistema, ou seja, não é necessário 

energia elétrica para o funcionamento do sistema e a altura de instalação da caixa é 

de 2,5m. 

A metodologia de coleta se baseou na proposta de Keller e Karmeli (1975), 

onde são selecionadas quatro linhas de laterais, sendo a primeira, segunda a 1/3, a 

terceira a 2/3 e a ultima, e a as vazões amostradas nos gotejadores ao longo da 

linha lateral, sendo o primeiro, segundo a 1/3, terceiro a 2/3 e o ultimo gotejador, 

somando 16 valores de vazão. Outra metodologia de coleta aplicada foi de Deniculi 

(1980), que se assimila ao método anterior modificando nos números de gotejadores 

ao longo da linha lateral, amostrando as vazões no primeiro, a 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7,  

6/7, e o último gotejador, obtendo um montante de 32 vazões.

Coeficiente De Uniformidade De Distribuição

Em que,

q25%: média do menor quartil da vazões observadas, L.h-1

qm: vazão média dos gotejadores, L.h-1

Tabela 1: Classificação do CUD de acordo com BRALTS e ASAE.

CUD
Classificação
BRALTS(1986) ASAE (1996)

Excelente 90% ou maior 90% ou maior
Bom 80% a 90% 75% a 90%
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Regular 70% a 80% 62% a 75%
Ruim menor que 70% 50% a 62%
Inaceitável  menor que 50%

Coeficiente de Uniformidade de Cristiansen (Cuc)

Em que,

CUC: coeficiente de uniformidade de Cristiansen, %;

qi: vazão de cada gotejador, L.h-1;

qm: vazão média dos gotejadores, L.h-1;

n: número de observações 

Bernardo et  al.  (2006) citam parâmetros que qualificam a uniformidade de 

aplicação  de  água  dos  sistemas  de  irrigação,  os  quais  consideram excelente  a 

uniformidade quando apresenta coeficientes acima de 90%, bom de 80-90%, regular 

de 70-80%, ruim 70-60% e inaceitável abaixo de 60%.

Coeficiente De Variação

Em que,

: Desvio padrão, calculado pela equação:

qm: vazão media dos gotejadores;

qi: vazão de cada gotejador;

De acordo com a classificação da ABNT NBR ISO 9261 : 2006 , o coeficiente 

de variação , Cv da vazão da amostra não deve exceder 7%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 2: Apresentação de valores obtidos.

Método CUC(%) CUD(%) CV(%) Pi(cmH2O) Pf(cmH2O)
Variação  de 

Pressão(%)
Keller 78,66 67,32 25,6 58,67 53,67 8,52
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Deniculi 80,16 68,64 24,2

Valores  obtidos  através  do  coeficiente  de  uniformidade  de  Christiansen 

(CUC),  coeficiente  de  uniformidade  distribuição  (CUD),  Coeficiente  de  Variação 

(CV), utilizando às metodologias de coleta de Keller  e Karmeli  (1975) e Deniculi  

(1980),  também  descriminados  a  pressão  inicial,  Pi  (cmH2O),  pressão  fina,l  Pf 

(cmH2O), e a variação de pressão do sistema (%).

Observamos que os valores de CUD foram inferior ao CUC nos dois métodos de 

coleta,isso porque, segundo Souza et al. (2006) CUD é um coeficiente sensível a 

pequenas variações na distribuição de água de um sistema de irrigação, já para  

Lopez  et  al.  (1992),  isso  ocorre  por  que  o  primeiro  coeficiente  dá  um 

tratamento mais rigoroso a problemas de distribuição. Seguindo com os critérios de 

classificação de acordo com Bernardo et al. (2006) o CUC foi “bom”, para o CUD 

segundo  a  classificação  da  ASAE  (1996) foi  “regular”  da  mesma  forma  para 

classificação segundo Bralts (1986) que também foi “ruim”. O CV com um valor de 

25,6% e 24,2%, respectivamente para a metodologia de Keller e Deniculli, esta fora 

dos limites determinados segundo ABNT NBR ISO 9261 : 2006. 

CONCLUSÕES

O sistema de irrigação em estudo não apresentou diferenças significativas 

entre os métodos. Porém, o CUC teve um melhor resultado em comparação ao CUD 

e, a diferença entre esse parâmetros é causada porque o CUC é mais rigoroso com 

problemas de distribuição da água.

Nesse  caso,  os  valores  dos  coeficientes  não  atingiram  um  resultado 

satisfatório  devido  à  grande  variação  da  vazão  nos  emissores  e,  isso  acontece 

devido à força da gravidade e também das condições favoráveis de topografia.

Como  citado  anteriormente  os  valores  do  coeficiente  de  variação  foram 

elevados, 25,6% e 24,2% para a metodologia de Keller e Deniculi, respectivamente,  

não atendendo as exigências dos padrões da ABNT NBR ISSO 9261 : 2006.
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RESUMO

Esse  projeto  apresenta  uma  abordagem  à  respeito  da  relação  jovens 

agricultores  e  vida  universitária.  O  trabalho  foi  desenvolvido  em  seis  módulos 

presenciais onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e vivenciar o 

âmbito universitário. Dentro dessa formação foram ministradas oficinas com enfoque 

nas áreas da Saúde,  Meio  Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  mostrando 

alternativas de prevenção e melhor qualidade ambiental, levando em consideração 

as  experiências  desses  jovens  dentro  de  suas  comunidades.  O  objetivo  deste 

trabalho foi  à elaboração de uma concepção coletiva, visando à adoção de uma 

matriz  tecnológica  em  saúde  que  prime  pela  promoção,  proteção  à  saúde  e  a 

sustentabilidade ambiental. Viver a universidade foi importante para esses jovens, 

que geralmente nessa idade não teriam oportunidade de conhecê-la, e também foi 

determinante  para  compreensão  do  papel  da  Universidade  enquanto  agente 

promotor do desenvolvimento em suas comunidades. 

Palavras-chave: Oficinas pedagógicas; jovem agricultor; intervivência universitária

1. INTRODUÇÃO

O Oeste  do Paraná  é  visto  como uma região  próspera  e  com população 

empreendedora tendo como ancora do setor produtivo e econômico a agropecuária 

desenvolvida pela agricultura familiar, voltada para a produção de commodities para 

as agroindústrias.  Esta situação,  entretanto representa uma “meia verdade”,  pois 



significativa  parcela  de  seus  municípios  apresenta  desafios  sócio-econômicos 

semelhantes aos enfrentados em outras regiões do estado. Entre os 54 (cinqüenta e 

quatro)  municípios  do  Oeste  do  Paraná  16  (dezesseis)  apresentam  como 

características, reduzidos Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

[0,697 a 0,764] e Índices de Pobreza que variam de 22,77% a 48%, superiores a 

média  estadual  (20,9%).  Tais  informações  demonstram  a  vulnerabilidade  social 

extrema e  as  desigualdades  sociais  e  econômicas  entre  municípios  vizinhos  do 

Território,  resultando  em  um  desequilíbrio  nas  dimensões  econômicas,  sociais, 

ambientais e culturais.

O  projeto  teve  como  objetivo  a  elaboração  de  uma  concepção  coletiva, 

visando à adoção de uma matriz tecnológica em saúde que prime pela promoção, 

proteção à saúde e a sustentabilidade ambiental. 

2. METODOLOGIA 

Foram  realizados  módulos  de  formação  de  agentes  multiplicadores 

pertencentes ao Projeto “Construção Coletiva para promoção da Saúde e para a 

melhoria da qualidade de vida e do ambiente” na Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná,  campus de  Cascavel,  com  109  jovens  agricultores(as)  residentes  nas 

cidades de Cascavel e seus distritos Sede Alvorada, Rio do Salto, Reassentamento 

São Francisco e Reassentamento Santa Tereza;  Corbélia;  Cafelândia; Braganey; 

Iracema  do  Oeste;  Vera  Cruz  do  Oeste;  Diamante  do  Oeste;  Céu  Azul;  Assis 

Chateaubriand;  Lindoeste;  Boa Vista da Aparecida;  São Pedro do Iguaçu;  Santa 

Lúcia; Santa Tereza do Oeste; e Capitão Leônidas Marques e seu distrito Alto Alegre 

do Iguaçu. 

Foram  ministradas  oficinas  com  enfoque  na  Saúde,  Meio  Ambiente  e 

Desenvolvimento  Sustentável,  mostrando  alternativas  de  prevenção  e  melhor 

qualidade  ambiental,  levando  em  consideração  as  experiências  desses  jovens 

dentro de suas comunidades. O método adotado para as oficinas foi a pesquisa-

ação-participante  (Thiollent,1985  e  Santos,  2009),  permitindo  ao  participante 

perceber  de  maneira  interativa  com  a  coletividade  envolvida  nas  ações  de 

aprendizagem,  os  caminhos  e  descaminhos  do  processo  social  vivenciado  nas 

oficinas.

 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO



A intervivência universitária cujo objetivo principal é de possibilitar o acesso à 

universidade por filhos e filhas de agricultores, historicamente excluídos do processo 

de formação acadêmico, e diminuir a distância existente entre o meio rural e o meio 

universitário,  de  maneira  a  possibilitar  um  maior  intercâmbio  de  informações, 

identificando os problemas atuais do jovem no campo e a troca de experiências 

(SANTANA et al., 2010). 

Inicialmente, os participantes puderam conhecer parte da realidade de uma 

Universidade,  principalmente,  de  um  Centro  que  trabalha  diretamente  com  as 

Ciências da Saúde e Biológicas, seja desenvolvendo ações de pesquisa e extensão, 

ou  principalmente  com  a  oferta  de  cursos  de  graduação  em  Enfermagem, 

Odontologia, Ciências Biológicas e Fisioterapia. Além de outros cursos tais como 

Medicina, Farmácia e Informática. 

Neste período, os jovens passaram por um processo de formação através de 

oficinas  com  temas  relacionados  ao  meio  ambiente  e  a  Saúde.  Dentro  da 

Universidade os  jovens  puderam ainda  conhecer  todos  os  laboratórios  de  aulas 

práticas  dos  Cursos  de  Graduação  (Anatomia,  Zoologia,  Botânica,  Genética, 

Histologia entre outros) e participar de algumas ações práticas de rotina.

A proposta metodológica das oficinas contemplou aspectos que propiciaram 

uma ação pedagógica que objetivou a fundamentação em temas relacionado ao 

cotidiano dos envolvidos, de forma a oportunizar a interpretação de situações da 

prática diária. Houve uma constante troca de informações. Com o tempo todos os 

jovens estavam relatando acontecimentos de seu cotidiano que se mostravam ser 

de grande importância dentro do contexto abordado, o que foi  dando um sentido 

mais forte à proposta. 

Segundo Vieira et al. (2009), ao afirmar que os educando puderam perceber a 

sua contribuição dentro  do  processo de formação,  e  muito  mais  do  que isso,  a 

contribuição  que  podem  levar  para  suas  comunidades  passando  adiante  o  que 

aprenderam. Ficou explícito o desejo de voltar para casa e colocar em prática tudo o 

que se aprendeu.

Zóboli  (1994)  relata  que  a  aprendizagem não  se  dá  pelo  fato  de  ouvir  e 

folhear o caderno, mas a partir de uma relação teórico prática, com intuito não de 

comparar, mas de despertar interesse nos alunos, a fim de gerarem-se discussões e 

melhor aproveitamento das aulas.

Esta tendência pode ser observada em todos os módulos demonstrando que 



a técnica de oficinas é uma importante ferramenta de aprendizagem. Mostrando que 

houve uma mudança de pensamentos e  atitudes após este  tipo  de inserção do 

conteúdo. Transcritas nas falas abaixo:

“Eu acho legal, aulas que falam do meio ambiente e de como a  
gente pode ajudar a natureza”.
“Aprendi  bastante nas aulas e na visita que fizemos a ETA,  
gostei  das brincadeiras,  vou cuidar  mais  para  não poluir  as  
ruas com papel de balas e outros lixo, pois tudo vai  parar  
no rio”.
“Vou explicar tudo que aprendi para meus pais e vizinhos, pois  
quando  a  gente  cuida  do  rio  e  da  terra  a  gente  tem mais  
saúde”.

A  diversidade  de  estímulos  disponíveis  no  ambiente  pode  despertar  nos 

jovens um estado de motivação. Esta motivação é um processo individual interno e 

fundamentalmente  energético  que  determina  a  direção  e  a  intensidade  do 

aprendizado. Paralelamente à atividade do jogo associado às visitas técnicas para 

diagnósticos ambientais pontuais, os alunos se sentiram motivados a contar histórias 

e relatar casos vividos por eles, com intuito de compartilhar seus conhecimentos.

Como  resultado,  obteve-se  uma  grande  aceitação  pelas  dinâmicas  e 

confecção de cartazes, por parte dos alunos e puderam-se perceber os seguintes 

comentários: 

“Vou  perguntar  para  minha  professora  como  é  feita  a  
destinação do lixo que os lixeiros coletam em nossa cidade”.
”Meu vizinho joga o lixo na data do lado da casa dele, vou para  
ele separar o lixo e evitar doenças para nós”.
 “Nossa, não sabia que nós produzimos tanto lixo assim, vou  
observar melhor tudo que compro e em que lixo eu jogo”.
 “O projeto é muito interessante, além da aprendizagem que  
estamos  obtendo  por  meio  dos  inúmeros  temas  que  são  
abordados,  o  projeto  está  me  ajudando  a  definir  o  curso  
universitário cuja vaga vou pleitear no próximo vestibular”.
“A  gente  ouve  muita  coisa  sobre  os  temas  que  aqui  são  
apresentados, mas quase nunca paramos para pensar sobre  
esse conteúdo.  A oportunidade em vir  até  a Universidade é  
ótima, pois temos acesso a uma reflexão de temas que são  
básicos, mas que fazem diferença em nossas vidas”. 
“A Universidade está nos possibilitando a conhecer mais e nos  
leva a pensar melhor”.

Um  fator  fundamental  na  transformação  dessa  realidade  é  a  Extensão 

Universitária,  pois  é  o  elo  entre  o  saber  científico  e  a  comunidade,  através  da 

extensão os conhecimentos produzidos e trabalhados/ensinados serão aplicados na 



sociedade em busca de uma melhor qualidade de vida, saúde e meio ambiente, uma 

vez que, “compete à Universidade transmitir (ensino), produzir (pesquisa) e aplicar 

(extensão)  conhecimentos,  estando  estas  três  dimensões  dialeticamente 

relacionadas” (FALCÃO, 2006).

Portanto, a extensão não deve ser meramente uma atividade de transmissão 

de informações técnicas e/ou acadêmicas, ou mesmo uma prática de pesquisa na 

qual o pesquisador coleta os dados e se afasta do objeto investigado para fazer 

análise e conclusão. A extensão na dimensão social envolve um movimento dialético 

de troca de saberes em que os resultados devem convergir para a emancipação dos 

sujeitos. Desta forma, a extensão se diferencia ao fazer uma opção social e política, 

constituindo-se em uma práxis social.

As reflexões elaboradas neste ambiente de experiências e histórias de vida 

tomaram rumo de  aproximação,  onde  à  resolução  do  problema só  acontece  na 

medida em que comunidade e universidade juntam-se ao conceito de uma extensão 

fundamentada na práxis social com a dimensão popular. 

O  processo  metodológico  vivido  na  construção  coletiva  das  soluções  ao 

problema,  em si,  expressa uma dimensão dialética  favorável  ao  agir  criativo,  ao 

mesmo  tempo  em  que  representa  uma  investida  diversificada  de  abordar  o 

fenômeno enquanto instância de aprendizagem e diversidade cultural.

Durante o desenvolvimento do Projeto o engajamento dos acadêmicos dos 

cursos foi surpreendente onde 26% dos discentes participantes foram do Curso de 

Ciências  Biológicos  seguidos  de  Medicina  (23%),  Enfermagem  (23%),  Farmácia 

(9%), Odontologia (9%), Fisioterapia (8%) e Técnica de Laboratório (2%). Tal dado 

revela a necessidade de cada vez mais procurar integrar os universitários com a 

comunidade dentro de uma metodologia didática com visão participativa. Assim, os 

discentes deixam de ter uma visão exclusivamente acadêmica, e passa a perceber o 

homem inserido em contexto político, econômico e social, o que é permeado pela 

cultura,  aspecto  fundamental  que  deve  ser  valorizado  e  respeitado.  Essa  forma 

amplia-se o conceito de saúde e Ambiente enfatizando a prevenção e promoção da 

saúde e preservação e conservação do Ambiente. Tudo isso possibilita a formação 

de um profissional mais comprometido com a realidade social.

4. CONCLUSÃO



A  proposta  pedagógica  de  oficinas,  para  realização  do  processo  ensino-

aprendizagem, pode ser entendida como alternativa viável de um ensino voltado à 

relação  teoria  e  prática,  desde  que  se  construa  um  ambiente  educativo  de 

conscientização, no qual educadores e alunos se relacionem, discuta e reflita de 

maneira que isso se exteriorize na ação. Durante o desenvolvimento das oficinas, os 

alunos puderam interagir e dialogar sobre os problemas ambientais com o objetivo 

de  formar  coletivamente  multiplicadores  ambientais  que  atuassem  de  maneira 

crítica-cidadã junto à comunidade, além de ampliarem conhecimentos básicos sobre 

os conteúdos escolares, visando à melhoria na dimensão cognitiva.

Trabalhos  em  Educação  de  Jovens  são  complexos,  necessitam  da 

observação dos diversos aspectos e de um resultado obtido em longo prazo. É a 

partir dessa realidade que a oficina pedagógica cujo objetivo maior é promover um 

trabalho de construção coletiva que vise à promoção e à proteção da saúde e do 

ambiente.

Finalmente, conclui-se que os jovens que ainda permanecem no campo, têm 

as  mesmas  aspirações  dos  jovens  urbanos,  contudo  gostam  do  campo  e  se 

receberem o estímulo adequado permanecerão na zona rural.
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RESUMO:
As águas subterrâneas funcionam como importantes reservatórios e encontram-se 
protegidas  por  camadas  de  solo  e/ou  rochas.  Por  isso,  acredita-se  que  estejam 
menos expostas à contaminação do que as águas superficiais, dispensando maiores 
cuidados.  Por  outro  lado,  quando  contaminadas,  sua  descontaminação  se  torna 
difícil  e  onerosa.  Dessa  forma,  o  objetivo  do  projeto  é  identificar  áreas  que 
apresentam  vulnerabilidade  natural  das  águas  subterrâneas  à  contaminação  e 
conscientizar a população dessas áreas com relação aos riscos de contaminação. A 
pesquisa foi realizada com base em dados pré-existentes do SIAGAS (Sistema de 
Informações de Águas Subterrâneas). A partir destes, foram coletadas informações 
cadastrais necessárias para a elaboração de um banco de dados. De posse desses 
dados, foi aplicado o método GOD (G grau de confinamento hidráulico; O ocorrência 
do  substrato  litológico;  D profundidade  do  nível  freático),  para  a  avaliação  da 
vulnerabilidade  natural  dos  aqüíferos  (FOSTER  et  al.,  2003).  As  classes  de 
vulnerabilidade foram representadas num cartograma por interpolação realizada no 
aplicativo Surfer 8.0. Até o prezado momento, dos poços cadastrados pelo SIAGAS, 
apenas 198 tinham todas as informações para a aplicação do método GOD. Desses, 
26 apresentaram vulnerabilidade média (índice entre 0,3 e 0,5) e 172 com baixo 
índice  de  vulnerabilidade  (>  0,3).  Com  relação  às  atividades  potencialmente 
contaminantes desenvolvidas na região Sudoeste do Paraná (PR), destacam-se a 
avicultura, a suinocultura, a produção de laticínios e os sistemas de saneamento in  
situ.  Num segundo momento, serão realizados estudos complementares nas áreas 
de  média  vulnerabilidade,  como  forma  de  prevenção  a  possíveis  riscos  de 
contaminação e para a realização de atividades de conscientização da população. 
Espera-se que os resultados obtidos sejam utilizados como subsídio para a gestão 
ambiental, sugerindo-se, caso necessário, a criação de áreas de proteção ambiental, 
importantes na recarga dos aqüíferos, a ser executado nos Planos Diretores dos 
municípios  dessa região,  contribuindo assim para  o  planejamento  territorial  e  na 



manutenção da qualidade dos recursos hídricos subterrâneos para atuais e futuras 
gerações.

CONTATO: fabiano_marion@yahoo.com.br



CONTROLE DE QUALIDADE DA IRRIGAÇÃO EM UNIDADES RURAIS DE BASE 
FAMILIAR VISANDO A CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO 

MUNÍCIPIO DE SALTO DO LONTRA- PR

Marcelo Reisdorfer 1, Marcio Antonio Vilas Boas2, Claudia Facini dos Reis3,Marcio 
Klein4, Maurilio Palhari Junior 5

Área temática 5 - Meio ambiente
Comunicação Oral

RESUMO – Com a crescente escassez de disponibilidade de recursos hídricos e 
demanda  por  alimentos,  a  irrigação  localizada  vem  cobrir  uma  lacuna  no 
desenvolvimento  sustentável  onde  a  agricultura  irrigada  está  mais  presente  no 
cotidiano de pequenos agricultores. Novas técnicas abordam a maximização do uso 
da terra e da água promovendo a redução de custos operacionais e dos impactos 
ambientais.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  realizar  pesquisa  aplicada  para 
identificar e solucionar restrições para a adoção de tecnologias de irrigação de baixo 
custo  em unidades  rurais  de  base  familiar  visando  a  conservação  dos  recursos 
hídricos e a produção sustentável de produtos agrícolas. Os resultados obtidos em 
campo mostraram que  os  sistemas  avaliados  apresentaram eficiência  “regular  a 
boa” de acordo com os valores dos coeficientes de uniformidade e que os “kits” 
estão  cumprindo  com  as  especificações,  gerando  renda,  economia  de  recursos 
naturais e sobre tudo desenvolvimento sustentável.

Palavras-chaves: Irrigação, Agricultura, Desenvolvimento

INTRODUÇÃO

A  agricultura  irrigada  é  uma  atividade  muito  importante  para  o 

desenvolvimento  sócio-econômico  de  uma  região.  Onde  a  água  é  escassa  e  a 

resposta  das  culturas  é  alta,  modernas  técnicas  de  irrigação  proporcionam 

oportunidades para melhorar a qualidade de vida e reduzir  a pobreza.  Mas esta  

1 Pós-graduando em Eng. Agrícola – UNIOESTE marcelo@cootrade.com.br
22 Dr. em Agronomia – Prof.  Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná -  UNIOESTE
33 Pós-graduanda em Eng. Agrícola – UNIOESTE
44 Pós-graduando em Eng. Agrícola – UNIOESTE
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atividade só é rentável e sustentável se realizada de forma adequada através de 

técnicas que maximizem a eficiência do uso  da terra e  da água, promovendo, 

assim, a redução dos custos operacionais e dos impactos ambientais. Entretanto, a 

maioria  das  técnicas  modernas  de  irrigação  é  considerada  demasiadamente 

sofisticada,  cara  ou  em  grande  escala  para  serem  adotadas  por  pequenos 

agricultores  com  acesso  limitado  dos  recursos  água  e  terra.  Neste  contexto, 

pequeno   agricultor,  além  de  ter  dificuldades  de  competitividade  no  mercado 

globalizado, muitas vezes tem pouco acesso à  assistência técnica e às técnicas de 

manejo das culturas e da irrigação. Os produtores estão descapitalizados e o acesso 

ao capital e à tecnologia é bastante restrito. A produção está orientada basicamente 

para  a  subsistência  e  há  extrema  vulnerabilidade  aos  efeitos  de  um  resultado 

adverso,  o  que  leva  a  uma  aversão  ao  risco.  Constata-se  um  baixo  nível 

tecnológico, predominando o método manual na execução das operações agrícolas. 

A irrigação (molhamento) normalmente é realizada com o uso de mangueiras ou 

regadores, sem qualquer controle da quantidade e da qualidade da água aplicada, o 

que  pode  resultar  em  desperdício  deste  precioso  recurso,  além  de  possíveis 

problemas  de  contaminação.  A  questão  que  surge  é  se  é  possível  identificar, 

desenvolver e aplicar selecionadas tecnologias modernas de irrigação que possam 

ser  adotadas  pelo  pequeno  agricultor  e  que  promovam  o  uso  sustentável  e  a 

conservação da água.

Diante do exposto o objetivo do presente trabalho foi o de realizar pesquisa 

aplicada para identificar e solucionar restrições para a adoção de tecnologias de 

irrigação de baixo custo em unidades rurais de base familiar, visando a conservação 

dos recursos hídricos e a produção sustentável de produtos agrícolas, no Município 

de Salto do Lontra, Estado do Paraná.

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em 31 propriedades rurais irrigantes de base familiar 

no  município  de  Salto  do  Lontra  com  altitude  média  de  450  metros  e   clima 

subtropical.

A escolha dos agricultores contemplados com o “kit”  de irrigação localizada 

deu-se por intermédio da EMATER – SALTO DO LONTRA/PR,sendo  os critérios 



para eleição: propriedades com base na agricultura familiar e  pré-disposição para 

irrigação.  Adotou-se 3 modelos de “kit” para implantação. 

Caracterização do “kit” de irrigação localizada por gotejamento

Adotou-se como kit padrão: 800 m de tubo gotejador , o que representa de 

acordo com a cultura uma área irrigada de 1000 m2. O sistema de irrigação foi divido 

em 2 ou mais setores, devido ao comprimento das linhas. A água utilizada para 

irrigação  provem  de  rios,  açudes  e  nascentes,  fazendo-se  assim  necessário  a 

utilização  de  filtros  para  evitar  o  entupimento  dos  gotejadores  por  material  em 

suspensão.

Teste do bulbo molhado

Realizou-se o teste do bulbo molhado na área do projeto piloto utilizando o “kit 

de bulbo” marca Netafin para 2,4,8 L/h com carga hidráulica de 2,40 m na entrada 

das linhas laterais. Determinou-se o avanço da umidade nos períodos de irrigação 

de 1 hora e 2 horas, medindo-se o perímetro do bulbo formado pelo emissor de cada 

uma das vazões com o auxílio de um gabarito, sendo que o  botão de vazão de 2 L/h 

foi o que apresentou distribuição da água mais adequada.

Métodos de avaliação da uniformidade de aplicação de água

Para  os  cálculos  de  coeficientes  utilizou-se  o  software   proIRRIGA 

(REISDORFER,2009).

Para avaliação da uniformidade de aplicação de água optou-se por utilizar 

dois métodos distintos. A metodologia proposta por KELLER & KARMELLI (1975) a 

qual indica selecionar os 4 tubos gotejadores na seguinte ordem, o primeiro , o tubo 

que está a 1/3,  2/3 de distância do primeiro tubo e o último tubo, a escolha do  

emissor segue o mesmo principio, o primeiro emissor de cada um dos 4 tubos, o 

localizado  a  1/3,  2/3  e  o  último  emissor  de  cada tubo  gotejador,  totalizando  16 

emissores. 

A metodologia proposta por DENICULLI  et al (1980), sendo selecionado 4 

tubos, o primeiro, a 1/3, 2/3 e o último, quanto aos emissores, selecionam os que 

estão localizados na seguinte ordem do tubo selecionado, primeiro, a 1/7, 2/7, 3/7, 

4/7, 5/7, 6/7 e o último, totalizando 32 emissores.



As vazões dos emissores foram coletadas em triplicata de acordo com as 

metodologias propostas, em intervalo de 4 minutos. Durante as avaliações foram 

medidas a pressão no inicio e no final do sistema de irrigação, com manômetros 

digitais. 

Através dos dados amostrados em campo foram realizados os cálculos para a 

avaliação   do  sistema  de  irrigação,  entre  eles:  coeficiente  de  uniformidade  de 

Christiansen  (CUC)  calculado  pela  equação  1,  o  coeficiente  de uniformidade  de 

distribuição (CUD) pela equação 2 , uniformidade  estatística (Us) equação 4 e o 

coeficiente de variação da vazão do emissor (cv) pela equação 3.  

Foi  realizada posteriormente  uma comparação entre  os  resultados obtidos 

através  do  método  de  coleta  proposto  por  KELLER  &  KARMELI  (1975)  e  por 

DENICULLI  et al (1980).

BERNARDO et al. (2006) citam parâmetros que qualificam a uniformidade de 

aplicação  de  água  dos  sistemas  de  irrigação,  os  quais  consideram excelente  a 

uniformidade quando apresenta coeficientes acima de 90%, bom de 80-90%, regular 

de 70-80%, ruim 70-60% e inaceitável abaixo de 60%.

Sendo: qi - vazão de cada emissor L h-1; qa - vazão média 
dos emissores L h-1;   n - número de emissores.

Eq. 1

Sendo: qn - vazão média das 25% menores descargas dos 
emissores L h-1; 

Eq. 2

Eq. 3

Eq. 4

De acordo com a ABNT (2006), o coeficiente de variação (cv), da vazão da 

amostra não deve exceder 7%. Para efeito de dimensionamento, conforme observou 

BRALTS (1986), a equação 2 foi posteriormente modificada e redefinida, de forma a 

incluir o coeficiente de variação de emissão e o número de emissores por planta, 

resultando na equação 3. Para efeito de  campo prevalece a equação 2.

Resultados

Os  coeficientes  CUC,  pela  metodologia  de  KELLER  &  KARMELI  (1975), 

variaram de 70,59 a 96,74%, ou seja, de “regular” a “excelente”, respectivamente, e 

a média foi de 86,03%, considerada como “boa”, segundo BERNARDO et al. (2006). 



Pela metodologia de DENICULLI (1980) o CUC variou de 72,53% a 96,43 e a média 

foi de 86,77%, semelhante à outra metodologia.

O CUD ,pela metodologia de KELLER & KARMELI (1975) variou de 58,12 a 

95,52%  e  a  média  de  79,75%,  ou  seja,  de  “regular”  a  “excelente”  e  “boa” 

respectivamente. Pela metodologia de DENICULLI (1980) o CUD variou de 60,75% 

a 95,17% e a média foi de 80,29%,segundo Bralts (1986), classificam-se de “ruim” a 

“excelente” e  média como “bom”.

Pela metodologia de KELLER & KARMELI (1975), o Cus variou de 54,91% a 

96,12% e a média de 82,13%, de ruim a excelente e “regular” respectivamente.  Pela 

metodologia de DENICULUI (1980) , o Cus variou de 62,90 a 95,76% , com média 

de 83,30%, classificando-se de “ruim” a “excelente”  e “Boa” respectivamente.

Para  o  CV  ,  segundo  SOLOMON  (1979),   a  metodologia  de  KELLER  & 

KARMELI (1975), variou de  0,039 a 0,4510 com média de 0,179, classificando de 

“Excelente”  a  “Inaceitável”  e  “Inaceitável”   respectivamente.  Para  a  metodologia 

proposta  por  DENICULI  (1980),  variou  de 0,042 a  0,3710 com média  de 0,167, 

classificado de “Médio” a “Inaceitável” e “Inaceitável” respectivamente.

Pela análise da Figura 1 observa-se que as médias de vazões para ambas as 

metodologias  são  semelhantes  entre  si  com  variações  mínimas  para  as  31 

propriedades avaliadas, o que sugere que não há diferenciação entre os métodos 

empregados. Com base nisto,  submeteu-se os coeficientes CUC, CUD e CUS a 

teste  de  análise  de  variância   pelo  teste  de  Tukey  a  5%  de  significância  para 

averiguar se há diferenciação de médias pelas metodologias empregadas, sendo 

constatado que estatisticamente não há diferenciação entre as metodologias para os 

coeficientes avaliados a 5% de significância (Tabela 1).

(b)(a)



Figura 1 - Médias das vazões nas propriedades de acordo com o Modelo do gotejador(a,b,c) e vazões 
agrupadas (d).

Tabela 1 - Comparação de médias de coeficientes pelo teste Tukey a 5%

CONCLUSÕES

Os  resultados  obtidos  em  campo  mostraram  que  os  sistemas  avaliados 

apresentaram eficiência “regular a boa” de acordo com os valores dos coeficientes 

de uniformidade e que os “kits” estão cumprindo com as especificações, gerando 

renda, economia de recursos naturais e sobre tudo desenvolvimento sustentável.
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DESENVOLVENDO PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO RIO CASCAVEL

Loana Priscila Mangolin1 Polyanna Cristina Simão¹, Iala Milene Bertasso¹; 
Anelize Queiroz Amaral2; Irene Carniatto3.

RESUMO: A gestão e Educação Ambiental como um processo participativo e 
socialmente  integrado  são  definidas  a  partir  dos  aspectos  sanitários, 
ambientais e econômicos, levando-se em conta a participação da comunidade 
e a realidade local (NUNESMAIA, 2002). Pela necessidade de encontrar uma 
metodologia  para  uma  gestão  compartilhada,  buscamos  desenvolver  um 
Projeto  Educativo  para  a  recuperação  e  preservação  do  Rio  Cascavel, 
manancial de abastecimento de água da cidade de Cascavel - PR, o qual exibe 
vários  pontos  de poluição por  resíduos sólidos  e deposição de lixo.  Foram 
estabelecidas estratégias: I) Sensibilização da comunidade que se encontra no 
entorno  desse  manancial;  II)  Recuperação  e  III)  Gestão  dos  recursos 
ambientais. Todas as atividades vem sendo realizadas pelos acadêmicos do 
Curso de Ciências Biológicas da Unioeste, com participação de professores e 
alunos do ensino  fundamental  e  médio  da educação básica,  moradores do 
bairro  Universitário  e  parceria  do  Núcleo  de  Estudos  Interdisciplinares  – 
NEI/UNIOESTE, a SANEPAR e o Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho. 
Contribuindo para a sensibilização dos alunos e moradores, possibilitando a 
rever seus conceitos, atitudes e estabelecendo uma troca de experiências de 
grande valor socioambiental entre a Instituição de Ensino Superior e a Escola 
de Educação Básica. 

Palavras-Chaves: Educação Ambiental, Rio Cascavel, Resíduos Sólidos.

Introdução

A  Educação  Ambiental  entra  como  um  dos  principais  fatores  de 

mudança  da  crise  ambiental  a  qual  o  mundo  esta  submetido,  como  um 

processo  de  formação  e  informação,  orientado  para  o  desenvolvimento  da 

consciência crítica sobre as questões ambientais e de atividades que levem à 
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participação  das  comunidades  na  preservação  do  equilíbrio  ambiental 

(BRASIL, 2005 apud CARNIATTO, 2007, p. 57). 

Para  Reigada  e  Reis  (2004),  a  educação  ambiental  é  um  processo 

educativo que visa formar cidadãos éticos nas suas relações com a sociedade 

e  com  a  natureza.  Conduz  o  indivíduo  a  uma  reflexão  sobre  seus 

comportamentos  e  valores,  através  da  aquisição  de  conhecimento,  e  este 

aprende a agir individual e coletivamente na busca de soluções, sendo parte 

atuante na sociedade.

A  falta  de  informação  e  de  sensibilização  ambiental  provoca  na 

população uma postura de dependência e irresponsabilidade em relação ao 

meio  ambiente.  Porém,  uma  abordagem  direcionada  ao  envolvimento  da 

população contribui para a resolução destes problemas.

Com a modernidade, o ser humano impõe a cada dia uma pressão maior 

sobre  o  ambiente;  na  mesma proporção,  os  problemas ambientais  também 

evoluem.  As  cidades  brasileiras  constroem  um  cenário  de  contrastes  em 

virtude da grande migração populacional e pelo fato de que os desequilíbrios 

ambientais decorrentes desse processo não terem recebido a devida atenção 

por parte dos governantes.

Faz se necessário implantar iniciativas com a intenção de sanar estes 

problemas ambientais de forma gradativa, eficaz e conjunta. Sendo assim, a 

gestão de recursos ambientais pode auxiliar na redução destes problemas. 

A  gestão  ambiental  socialmente  integrada  é  definida  a  partir  dos 

aspectos  sanitários,  ambientais  e  econômicos,  levando-se  em  conta  a 

participação da comunidade e a realidade local (NUNESMAIA, 2002). 

Sendo  assim  Brito  (2000),  ressalva  a  necessidade  de  políticas  que 

indiquem o comprometimento geral, com a melhoria do desempenho ambiental, 

incluindo  a  conservação  e  proteção  de  recursos  naturais,  a  adequada 

disposição de resíduos, o controle da poluição e a contínua melhoria ambiental.

Nunesmaia  (2002,  citado  por  CARNIATTO,  2007)  observa  que  os 

resíduos gerados e não coletados são geralmente depositados em terrenos 

baldios, nos quintais e córregos. Devido à falta de informações e de sistemas 

de  coleta  pública  urbana,  os  resíduos  domésticos  ao  não  receberem  uma 

destinação  adequada,  acabam por  parar  em locais  inadequados,  ficando  a 

população exposta a riscos. Nestes casos, uma parte dos resíduos produzidos 



pela  população,  muitas  vezes  vão  parar  nos  rios,  gerando  transformações 

locais, tais como: contaminação, erosão, assoreamento e conseqüentemente 

diminuição da mata ciliar. 

Assim, a preservação da mata ciliar deve ser uma preocupação de toda 

sociedade, pois é nesta região que vários efeitos biológicos acontecem entre 

eles  à  função  protetora  e  de  filtro,  quando  impede  que  a  água  da  chuva 

carregada com detritos animais, vegetais e humanos, além de poluentes como 

fungicidas e inseticidas, seja levada diretamente para dentro dos rios, lagos,  

represas  e  córregos.  Podemos  citar  ainda,  como  efeitos  positivos  da 

manutenção da mata ciliar: a melhoria da qualidade da água, a contenção ou 

prevenção  de  assoreamento  e  erosão,  manutenção  do  microclima  e 

preservação da biodiversidade. Por isso são de extrema importância projetos 

de monitoramento e sensibilização que visam sua preservação. 

É  importante  salientar  as  dificuldades  existentes  para  realizar  um 

monitoramento  contínuo  destas  alterações  ambientais,  bem  como,  da 

estruturação  do  espaço  urbano,  haja  vista  à  carência  de  informações 

relacionadas a esta dinâmica. Assim, é necessária a realização de atividades 

educativas no âmbito das várias disciplinas, envolvendo o fazer pedagógico de 

diferentes  áreas  do  saber,  para  possibilitar  uma  maior  eficiência  da  ação 

educativa junto a comunidade (CEURB, 2008).

Sendo assim, é desejável que haja uma inter-relação entre os resíduos 

sólidos, poluição dos rios e estratégias de controle no tocante á participação 

ativa da comunidade na resolução destes problemas.

Neste  contexto,  resolveu-se  desenvolver  um  Projeto  Educativo  a 

respeito do Rio Cascavel, um dos principais mananciais de abastecimento de 

água da cidade de Cascavel - Paraná, o qual, em visita recente exibiu vários 

pontos de poluição por resíduos sólidos e deposição de lixo. 

Assim,  foram  estabelecidas  estratégias  de  recuperação,  gestão  dos 

recursos ambientais disponíveis em suas margens, orientação, sensibilização 

por  meio  da  educação  ambiental,  realizado  pelos  acadêmicos  bolsistas  e 

colaboradores  do  Curso  de  Ciências  Biológicas  da  Unioeste,  com  a 

participação  de  professores  e  alunos  do  ensino  fundamental  e  médio,  e 

moradores da região próxima ao Rio Cascavel.



 Objetivos

 - Sensibilização da comunidade do entorno do rio Cascavel para a melhoria da 

qualidade de vida e a conservação dos recursos naturais locais;

-  Levantamento  dos  problemas  e/ou  impactos  ambientais  das  áreas  de 

vegetação existentes e dos locais utilizados para lazer, bem como, procurar 

juntamente com os alunos as potenciais ações para solução das demandas 

identificadas;

-  Orientação  sobre  a  correta  disposição  dos  resíduos  sólidos  através  da 

realização de atividades educativas, integrando alunos e moradores; 

- Realizar pesquisa com alunos do ensino fundamental e médio, através de 

questionários  semi-estruturados,  buscando  identificar  os  conhecimentos 

prévios e práticas cotidianas dos alunos e suas famílias; 

 -  Mobilizar a comunidade local para a preservação ambiental das áreas de 

suas moradias: quintais, ruas e as Áreas de Preservação Permanente (APP) 

existentes no Rio Cascavel;

 -  Contribuir  para  a  construção  do  conhecimento  dos  alunos  sobre  a 

importância do ambiente ciliar para a preservação de nascentes na bacia do 

Rio Cascavel.

 Metodologia

O  projeto  foi  desenvolvido  com  moradores  e  alunos  do  Ensino 

Fundamental e Médio que residem na Bacia do Rio Cascavel, nos seguintes 

bairros: Cascavel, Cascavel Velho, Jardim Itália, Jaçanã e Jardim Universitário. 

Foram  desenvolvidas  atividades  educativas  e  pedagógicas,  como: 

palestras,  aulas  expositivas  com  mapas,  maquetes  e  material  de  apoio 

adequado  (slides,  figuras,  mapas)  e  recursos  áudios-visuais.  No  decorrer 

dessas oficinas foram enfocados aspectos educativos a partir de atividades das 

várias disciplinas, envolvendo a temática num contexto interdisciplinar pelos 

acadêmicos,  nos seus estágios  de formação de  professores  de Ciências  e 

Biologia, tais como: visitas às nascentes e córregos, possíveis estratégias para 

recuperação do componente florestal e dinâmicas de sensibilização.

Resultados e Discussões



Durante o desenvolvimento do projeto foram realizados vários trabalhos 

com um grande retorno para a comunidade.  Foi promovido um mutirão que 

objetivou limpar alguns pontos do rio Cascavel, no qual estiveram envolvidos 

acadêmicos do curso de Ciências Biológicas da UNIOESTE, alunos do ensino 

médio do Colégio Estadual Olinda Truffa de Carvalho da cidade de Cascavel, 

os  agentes  do  Controle  de  Endemias  da  Prefeitura  de  Cascavel,  a  ONG 

Amigos  dos  Rios,  representantes  da  SANEPAR,  alunos  da  escola  técnica 

CEEP e da Secretaria do Meio Ambiente (Engelétrica) responsável pela coleta 

pública. 

Também foi realizado um mutirão de Controle e Combate a dengue nos 

bairros adjacentes e nas proximidades da Universidade. A ação contou com o 

apoio dos Agentes de Endemias, resultando em um total  de 50 (cinqüenta) 

pessoas.  Além  da  sensibilização  feita  através  de  conversa  direta  com  os 

moradores, a ação objetivou a retirada imediata de resíduos dos quintais das 

casas,  e  a  disposição  desses  em  sacos,  distribuídos  pelos  agentes  e 

acadêmicos, em frente a suas casas, para que os caminhões disponibilizados 

pela prefeitura fizessem a remoção destes resíduos. A idéia era motivar os 

moradores a coletar o lixo imediatamente, pois se eles deixassem para fazer 

em oura ocasião essa poderia  ser  esquecida pondo em risco a saúde dos 

familiares  e  vizinhos.  A  ação  foi  cumprida  com  êxito  de  tal  maneira  que 

somente no período da manha cerca de 90% da tarefa foi concluída. 

Como iniciativa de comemorar  o dia dá água,  bem como reforçar  as 

noções de proteção aos recursos hídricos, a prefeitura da cidade de Cascavel 

em conjunto com a UNIOESTE, realizaram um encontro no lago municipal, que 

contou  com  a  presença  de  alunos  de  colégios  estaduais  da  cidade,  e 

lideranças municipais. Foi realizada uma amostra de trabalhos desenvolvidos 

pelos  alunos  e  uma  dinâmica  intitulada  “dinâmica  da  água”,  além de  uma 

reflexão sobre a maneira como estamos cuidando deste bem essencial. E no 

mesmo dia os acadêmicos da UNIOESTE, realizaram um pequeno mutirão de 

limpeza no terreno do campus da própria Universidade, resultando na retirada 

de vários sacos cheios de lixo reciclável, e em muitos casos papeis de bala, 

salgadinhos, jogados no terreno do campus da universidade.

Os  acadêmicos  se  dividiram  em  grupos  e  realizaram  a  coleta  dos 

resíduos, praticamente todos recicláveis, objetivando além da própria limpeza e 



extermínio de possíveis criadouros do mosquito da dengue, a conscientização 

de todos os acadêmicos e funcionários. A ação foi realizada com sucesso e 

com previsões de serem realizadas novamente envolvendo os acadêmicos dos 

demais cursos do campus. Deve ser enfatizada a sensibilização dos próprios 

acadêmicos que realizavam a mobilização, que demonstraram incomodo com o 

fato de estudantes de ensino superior apresentarem esse tipo de conduta. Pois 

de  nada  adianta  os  acadêmicos  mobilizarem  e  sensibilizarem  toda  a 

comunidade ao redor se a própria Universidade, que é o local em que passam 

maior  parte  do  dia  e  onde  aplicam  aquilo  que  aprendem,  não  estava  em 

condições satisfatórias e o fato de existir prédios em construção preocupava 

ainda  mais,  pois  os  materiais  do  canteiro  de  obras  poderia  afinal  ser  um 

criadouro em potencial para o mosquito da dengue.

Conclusão

Com a realização deste trabalho, contribuiu-se para a sensibilização dos 

acadêmicos, alunos e comunidade quanto às questões de preservação do meio 

ambiente, possibilitando a estes reverem seus conceitos e atitudes. Buscando 

estabelecer em suas ações uma postura adequada quanto à conservação da 

natureza, principalmente do Rio Cascavel, objeto do estudo.

Espera-se  ainda,  a  melhoria  ambiental  no  Jardim  Universitário,  de 

aspectos relacionados principalmente aos resíduos sólidos e do ambiente ciliar, 

apresentando-se mais preservados, limpos e ambientalmente adequados.
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DESENVOLVIMENTO DE Brachiaria brizantha cv. MARANDU EM CULTIVO 

CONSORCIADO COM SOJA

Victor Alfredo Sabino Pereira, Lucas Guilherme Bulegon, Luiz Neri Berté, 

Charles Douglas Rossol, João Paulo Ames

Meio Ambiente

Pôster

Palavras – Chave: consórcio, integração lavoura pecuária, cobertura do solo

O cultivo consorciado de plantas forrageiras com culturas agrícolas conhecido como 

integração  lavoura-pecuária  proporciona  uma  melhor  cobertura  do  solo,  com 

aumento  da sustentabilidade dos sistemas agropecuários.  A  massa de forragem 

produzida pelas forrageiras consorciadas, além de servir como alimentação para o 

gado  proporciona  a  cobertura  do  solo  com  redução  da  erosão  e  incidência  de 

plantas  daninhas.  O  trabalho  teve  como  objetivo  estudar  o  desenvolvimento  da 

Brachiaria brizantha cv. Marandú em cultivo consorciado com a cultura da soja. A 

Brachiaria foi  semeada  em cinco  épocas  distintas  em  relação  à  semeadura  da 

cultura da soja. A semeadura antecipada da Brachiaria foi realizada em 07/10/2010; 

a semeadura conjunta foi realizada no mesmo dia da semeadura da cultura da soja 

(15/10/2010); a primeira semeadura defasada foi realizada quando a cultura da soja 

atingiu  o estádio fenológico V3 (14/11/2010),  a  segunda semeadura defasada foi 

realizada quando a cultura atingiu o estádio R1 (04/12/2010) e a terceira semeadura 

defasada no estádio R5 foi  realizada em 29/12/2010. As avaliações da forrageira 

foram  realizadas  em  21/02/2011,  anteriormente  à  colheita  da  cultura  da  soja. 

Observou-se um decréscimo linear no desenvolvimento da Brachiaria com o avanço 

das épocas de semeadura, de forma que não foi  observado desenvolvimento da 

forrageira para a última época de semeadura defasada (estádio R5 – 29/12/2010).





Desenvolvimento e Responsabilidade Sócio Ambiental.
Responsável e ministrante: João Henrique Souza Pires1

Área temática: Área 05 Meio Ambiente
Palavras Chaves: Responsavilidade Sócio Ambiental, Desenvolvimento, Diálogo 
de Saberes.

Recorrendo  ao  dicionário  da  língua  portuguesa  em  relação  ao  termo 
desenvolvimento,  podemos referenciá-lo  como o ato  ou efeito  de  desenvolver, 
como crescimento ou expansão gradual  e  aumento,  passagem gradual  de um 
estágio inferior a um estágio mais aperfeiçoado, adiantamento, progresso, estágio 
econômico-social  de  uma  comunidade  caracterizado  por  altos  índices  de 
rendimento dos recursos naturais, do trabalho entre outros.
Já como Responsabilidade Sócio Ambiental  (RSA) gostamos de argumenta-la, 
como a forma de comportamento e relação pautado em princípios incorruptíveis 
por  instituições,  empresas  e  indivíduos  compatíveis  com  o  desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 
gerações  futuras,  respeitando  a  diversidade  sócio  ambiental  e  promovendo  a 
redução das desigualdades sociais.  
Justifica-se  esta  oficina  pelo  propósito  de  trazer  aos  interessados,  questões 
referentes  a  atual  conjuntura  de desenvolvimento  político,  econômico,  social  e 
ambiental que tanto os seres humanos quanto às instituições publica e privada 
estão tomando, como também problematizar questões referentes às tecnologias e 
o papel da academia universitária nesse processo.
Para tal atividade usar-se á o método do diálogo de saberes e dos conhecimentos 
da permacultura de uma forma interdisciplinar numa perspectiva de integração dos 
conhecimentos de modo a orientar  a vivencia do coordenador da oficina e os 
participantes com a atual situação planetária com vista a uma ação holística no 
contexto antropo-sociológico e natural. 
Com isto, se espera conceituas as questões referentes a responsabilidade social e 
uma  postura  de  desenvolvimento  sustentável,  como  também  incentivar  o 
conhecimento popular e as técnicas permaculturas, além de aguçar o senso critico 
dos participantes numa visão problematizada do desenvolvimento econômico e 
sua conseqüência sobre o social e o ambiental. 

1 Bacharel em hospitalidade e Técnico Ambiental/Membro da Coordenação Pedagógica do Instituto de 
Pesquisa da Reforma Agrária – ITEPA 
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DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE TERRACEAMENTO AGRÍCOLA DA 

MICROBACIA HIDROGRÁFICA RIO MINEIRA NO MUNICÍPIO MERCEDES, 

PARANÁ

Maurício Guy de Andrade, Laline Broetto, Cristiano da Silva & Thyago Roberto 
Dias Rodrigues

Área temática: Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação : Pôster
Palavras-chave: terraceamento, erosão, meio ambiente

O trabalho tem como objetivo diagnosticar o sistema de terraceamento 

da  microbacia  Rio  Mineira,  assim  como  classificar  os  terraços  quanto  à 

necessidade  de  reforma  ou  construção,  auxiliando  para  a  diminuição  dos 

processos erosivos. A microbacia hidrográfica Rio Mineira, objeto de estudo, 

tem  a  área  total  de  2.058,63  ha,  localiza-se  no  município  de  Mercedes  – 

Paraná,  na  mesorregião  geográfica  oeste  paranaense.  A  microbacia  está 

localizada na Latitude 24º 26’ 14” S, Longitude 54º 09’ 01” W e apresenta uma 

altitude média 345 de metros. O levantamento dos dados foi realizado a campo 

com a utilização de GPS (Global Position System) e trena, medindo a secção 

transversal  média  dos  terraços.   Foi  utilizada  para  o  auxílio  do  trabalho  a 

imagem  do  satélite  CBERS-2B,  fornecida  pelo  INPE  (Instituto  Nacional  de 

Pesquisa  Espaciais)  e  softwares  de  geoprocessamento  como  Spring  4.3.3, 

sendo os terraços quantificados e medidos linearmente. Foram analisados a 

integração com terraços vizinhos,  qualidade da secção transversal  média  e 

acompanhamento dos terraços com as estradas. A microbacia apresentou o 

total  de  152.710,00  metros  lineares  de  terraços  na  microbacia,  sendo  que 

95.947,00 metros lineares necessitam de reformas, representando 62,83% da 

totalidade dos terraços. Há também a necessidade da construção de 1.457,00 

metros lineares de terraços, em áreas onde a distância entre terraços não é 

adequada. A necessidade de reformas é devida à secção transversal média ser 



muito baixa, necessitando o levantamento do sistema de terraceamento, assim 

como a integração com os terraços vizinhos. O estudo comprova a importância 

desses  trabalhos  para  auxiliar  na  diminuição  dos  processos  erosivos  e  no 

melhor  planejamento  ambiental  que  contribua  para  maior  nível  de 

sustentabilidade.

Contato; email: mauricio.agro@hotmail.com                       fone: (45) 9924-7221
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DIFUSÃO DA TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO DA PISCICULTURA 
ORGÂNICA PARA GRUPOS DE PESCADORES E AGRICULTORES 

FAMILIARES DO OESTE E SUDOESTE DO PARANÁ

 Angelita Pinto Libermann1, Wilson Rogério Boscolo2, Dacley Hertes Neu3, 
Sidnei Klein4, Aldi Feiden2, Ronan Roger Rorato5

1Médica Veterinária. Mestranda em Zootecnia – Unioeste – Marechal Cândido 
Rondon–PR. Email: angel_libermann@hotmail.com - Fone 045-9926-1515. 
2Professor Adjunto  Unioeste – Toledo PR. 3Engenheiro de Pesca. Doutorando 
em Zootecnia. UEM – Maringá – PR. 
4-5 Engenheiro de Pesca. Mestre em Recursos Pesqueiros e Engenharia de 
Pesca. Unioeste – Toledo - PR.

Meio ambiente: pôster

O Paraná se destaca na produção orgânica, com cerca de 3000 produtores 
orgânicos  certificados  com uma produção  de  35.519  toneladas.  As  regiões 
oeste  e  sudoeste  apresentam  grande  potencial  para  produção  de  grãos  e 
criação de animais. A piscicultura orgânica pode ser também uma importante 
forma de agregação de valor a esta produção primária. Dentre as principais 
necessidades  da  agricultura  familiar  no  desenvolvimento  da  agricultura 
orgânica  se  destaca  o  acesso  e  aprimoramento  de  informações  e 
conhecimentos  técnicos  adequados  ao  sistema  de  produção  orgânico.   O 
presente projeto teve como objetivo a difusão de tecnologia de produção em 
piscicultura  orgânica  em  tanques  rede  para  grupos  de  pescadores  e 
agricultores  familiares  do  oeste  e  sudoeste  do  Paraná.   Ocorrendo  a 
elaboração  de  rações  orgânicas  para  peixes  e  condução  dos  cultivos 
experimentais de peixes em tanques rede, com a montagem de três unidades 
demonstrativas. A criação de Jundiás (Rhamdia voulezi) ocorreu no Centro de 
Difusão e Desenvolvimento de Tecnologias do rio Iguaçu – CDT Iguaçu, na 
área aquícola do reservatório da Usina Hidrelétrica Governador José Richa, em 
Boa Vista da Aparecida - Paraná. As tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) 
foram criadas em tanques  rede acondicionados  nos  tanques escavados no 
município  de  Marechal  Cândido  Rondon  em uma  propriedade  particular.  A 
criação dos Pacus (Piaractus mesopotamicus) foi realizada no Reservatório da 
Itaipu Binacional, no município de Entre Rios do Oeste, PR. Além de capacitar  
grupos de pescadores artesanais, pequenos piscicultores, alunos e técnicos da 
região oeste e sudoeste,  quanto à piscicultura orgânica em tanques rede e 
avaliação  da  viabilidade  econômica  do  cultivo. O  projeto  possibilitou  o 
engajamento de estudantes, técnicos e professores, na difusão da tecnologia 
da produção da piscicultura orgânica, através do atendimento de cerca de 200 

mailto:angel_libermann@hotmail.com


famílias de pescadores e agricultores familiares da região Oeste e Sudoeste do 
Paraná.  Através  do  projeto,  alinhou-se  todos  os  elos  da  cadeia,  desde 
produtores  e  processadores  de  grãos,  indústrias  de  ração,  piscicultores  e 
pescadores dos municípios lindeiros aos reservatórios de Itaipu e Governador 
José Richa.

Palavras-chave: Rhamdia  voulezi,  Oreochromis  niloticus,  Piaractus  
mesopotamicus



DIGESTIBILIDADE DE ALIMENTOS COM CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM ORGÂNICA 
PARA PEIXES

Jakeline Marcela Azambuja de Freitas, Juliana Alice Lösch, Ademar dos Santos Junior, 
Wilson Rogério Boscolo, Aldi Feiden, Fabiana Dieterich

Área 5: Meio Ambiente
Pôster

Palavras-chave: alimentos orgânicos, avaliação de alimentos, nutrição de peixes

O objetivo do presente trabalho foi avaliar os coeficientes de digestibilidade aparente 
(CDA) da proteína e da energia de do farelo de soja, farelo de trigo, trigo integral e  
milho orgânicos, utilizados em rações para peixes. O experimento com tilápias do Nilo  
(Oreochromis  niloticus)  foi  realizado  no  Laboratório  de  Digestibilidade  do  GEMAq 
(Grupo de Estudos de Manejo na Aquicultura) da Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná. Foram utilizadas 100 tilápias com cerca de 100g distribuídas em cinco tanques 
de coleta de fezes, com capacidade de 200 litros, totalizando 5 tratamentos (incluindo 
uma ração referência) e 5 repetições. Devido à limitação no número de tanques de 
coleta de fezes foi utilizado o delineamento tipo quadrado latino para distribuição dos 
tratamentos e repetições. Portanto, a unidade experimental foi um tanque de coleta de 
fezes com 20 tilápias. Os animais foram submetidos a um período de adaptação para 
cada ração experimental de sete dias e posteriormente foi realizada a coleta de fezes 
por mais sete dias, até completar um pool de fezes para cada ração avaliada. Para a 
determinação dos coeficientes de digestibilidade aparente da energia e dos nutrientes 
para a tilápia do Nilo, foi utilizada a metodologia indireta, utilizando-se como indicador o 
óxido  crômico  (Cr2O3)  incorporado  na  proporção  de  0,1%  da  ração.  Os  CDA  da 
proteína e energia do farelo de soja foram de 86,01 e 78,08, respectivamente, o que 
proporcionou proteína e energia digestível de 39,69% e 3630,85 kcal.kg -1. O CDA da 
proteína e energia do farelo de trigo foram de 91,97 e 84,26, respectivamente, o que  
resultou em teores de proteína e energia digestível de 14,32% e 3348,09 kcal.kg -1. O 
trigo  integral  apresentou  CDA  de  93,86  e  90,52,  respectivamente,  pra  proteína  e 
energia,  fornecendo  16,29%  de  proteína  digestível  e  3571,06  kcal.kg -1 de  energia 
digestível.  O  milho  apresentou  CDA  de  86,01  e  80,00  para  proteína  e  energia,  
enquanto os teores de proteína e energia digestíveis foram de 7,54% e 3100,45 kcal.kg 
-1. Esses valores são próximos aos observados para os demais alimentos utilizados em 
rações  para  peixes,  e  por  isso,  podem  ser  aplicados  em  formulações  de  rações 
orgânicas.



EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SANEAMENTO RURAL

Morgana S. Gonçalves (Coordenadora/responsável), André G. Patel, Daiane C. R. 
de Souza, Douglas Frosi, Fernando Toniazzo, Larissa Kummer, Leoberto 

Savegnago, Maurício Furigo 

Área temática: Área 05 – Meio Ambiente
Modalidade de apresentação: Pôster

PALAVRAS-CHAVE: meio ambiente, propriedade rural, saneamento.

RESUMO:  De  acordo  com  a  Lei  9.795/99,  que  instituiu  a  Política  Nacional  de 
Educação Ambiental, entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a  conservação  do  meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.  A  degradação  ambiental  que  se  instalou  no  mundo  no  último 
século,  também  está  presente  no  meio  rural.  Práticas  agropecuárias  e  de 
saneamento básico,  sem o manejo adequado e recomendado tecnicamente,  tem 
gerado impactos ao meio ambiente e colocado em risco a saúde de moradores das 
áreas rurais.  O risco  de ocorrência  de  surtos  de  doenças no  meio  rural  é  alto,  
principalmente em função da possibilidade de contaminação bacteriana das águas e 
solo.  A  água  muitas  vezes  é  captada em poços  velhos  e  fontes  desprotegidas,  
próximas de fontes de contaminação, como fossas negras e áreas de pastagem 
ocupadas  por  animais.  A  maioria  das  doenças  nas  áreas  rurais  pode  ser 
consideravelmente reduzida, desde que a população tenha acesso à água potável e 
ao tratamento e disposição final adequada de esgotos domésticos, lixo, dejetos das 
criações animais e embalagens de agrotóxicos. Nesse contexto, o projeto “Educação 
Ambiental em Saneamento Rural” desenvolve ações de educação ambiental visando 
o saneamento rural, ajudando na melhoria da qualidade de vida da população das 
comunidades  rurais  do  município  de  Francisco  Beltrão,  Paraná,  assim  como  na 
conservação do meio ambiente. São realizadas visitas às propriedades rurais, onde, 
a  partir  de  material  didático  elaborado  pelos  integrantes  do  projeto,  as  famílias 
recebem orientações sobre sistemas rurais de abastecimento de água (proteção de 
fontes),  tratamento  de  esgotos  domésticos  no  ambiente  rural,  e  destinação 
adequada do lixo. 

FORMAS DE CONTATO: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus 
Francisco Beltrão, (46)3523-7111, morgana@utfpr.edu.br.



ENGENHARIA PARA A COMUNIDADE

Marta Mitiko Kubota de Siqueira1, Hitomi Mukai 2, Eduardo Rigo3,

Vinícius Guardiano de Souza 4

1 Msc. em Engenharia de Sistemas Agroindustrial (UNIOESTE). Engenheira de 
Segurança do Trabalho (UFPR). Engenheira Civil (UEM).
2  Msc. em Engenharia de Produção (UFSC). Arquiteta e Urbanista (UEL). 
3  Discente do Curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná.
4  Discente do Curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná.

Meio Ambiente

Forma de apresentação: Pôster

RESUMO
Situados  normalmente  em frente  aos  terrenos,  os  passeios  públicos  têm a 
finalidade principal  de oferecer aos seus usuários segurança e conforto.  Os 
usuários  podem ser  pessoas  com mobilidade  reduzida,  como é  o  caso  de 
idosos, gestantes, obesos, entre outros. Em muitos casos, os passeios públicos 
são  verdadeiras  armadilhas  para  a  comunidade.  O risco  de acidentes  está 
presente onde inexiste acessibilidade. Muitas barreiras arquitetônicas tornam o 
local  um  perigo  iminente,  normalmente  por  práticas  equivocadas,  como  a 
colocação de lixeiras no passeio, degraus, floreiras, desníveis acentuados, ou 
ainda a rampa de acesso de veículos no próprio passeio. Neste contexto, o 
principal  objetivo  é  realizar  propostas  para  melhoria  de  calçadas  para  a 
comunidade residente no bairro universitário, contemplando a acessibilidade-
Desenho Universal. Após realizar estas propostas, fazer o mesmo em outros 
bairros.   As  propostas  terão  como  base,  o  modelo  padrão  para  calçadas 
fornecidas pela Prefeitura de Cascavel, observando os obstáculos que possam 
existir  na área de passeio público (árvores, postes, placas, etc).  A partir  do 
levantamento desses dados, serão realizados desenhos com proposta para a 
execução  do  calçamento,  definindo  o  tipo  de  pavimentação  e  arborização 
urbana  do  passeio  público.  Também  serão  elaborados  os  quantitativos  e 
orçamentos  das  calçadas,  disponibilizando-o  aos  proprietários  das  áreas 
abrangidas  pela  proposta.  Ressalta-se  que  os  proprietários  não  serão 
obrigados a executar o calçamento, porém aos que os executarem, certamente 
receberão  os  cumprimentos  pela  comunidade.  Através  das  propostas  que 
serão fornecidas à comunidade, espera-se a melhoria da qualidade de vida dos 
usuários que muitas vezes se sentem tolhidos do seu direito de ir e vir. Espera-
se também a garantia dos direitos inseridos na legislação vigente, sendo uma 



forma  de  verdadeiro  respeito  à  cidadania  dos  portadores  de  necessidades 
especiais, com mobilidade reduzida de nossa cidade, uma vez que somente 
adequando os locais públicos estará sendo propiciada a igualdade.

Palavras Chaves: Passeio público; Calçadas; Acessibilidade.

Contato: martamks@gmail.com; hitomi.mukai@hotmail.com; dudurigo@gmail.com; 
vinicius-guardiano@hotmail.com. 
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HÁBITO, CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO AMBIENTAL DO MORADOR 
CITADINO DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ ACERCA DA PROBLEMÁTICA 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DISCIPLINADOS

Luís Gabriel Antão Barboza; Henrique Vitório Thomé; Raquel Jackeline Ratz

Área Temática: Meio Ambiente
Pôster

Palavras-Chave: Cognição; Percepção; Resíduos Sólidos. 

Resumo:  A  problemática  dos  resíduos  sólidos  é  objeto  de  muitas  discussões, 
principalmente  quando  se  trata  de  resíduos  perigosos,  que  representam  riscos 
sanitários  e  ambientais,  quando  não  gerenciados  adequadamente.  A  falta  de 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos aliado à falta de informação e de 
educação ambiental da população evidencia a necessidade de estudos, em uma 
perspectiva global, para compreender a dinâmica das múltiplas variáveis conflitantes 
envolvidas.  A forma como os objetos  e  fenômenos são percebidos pelos  atores 
sociais  de  uma  determinada  comunidade,  a  significação  das  imagens  de  um 
contexto e do confronto dessa com a sensação produzida no indivíduo, de acordo 
com suas  experiências  vivenciadas  em relação  a  eventos,  paisagens  e  objetos, 
devem ser considerados quando se pretende realizar uma investigação ambiental. 
Considerando  a  problemática  dos  resíduos  sólidos,  principalmente  dos  RDS  - 
Resíduos Sólidos Disciplinados como às lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, 
este estudo teve por objetivo investigar os hábitos,  conhecimentos e percepções 
acerca  da  temática,  bem como diagnosticar  o  destino  dado  a  tais  resíduos  por 
famílias residentes nas cidades de Matelândia, Medianeira, São Miguel do Iguaçu e 
Santa Terezinha de Itaipu, localizadas na região Oeste do Estado do Paraná. Os 
resultados  indicaram  de  um  lado,  grau  de  interesse  e  preocupação  dos  atores 
sociais com as questões ambientais e, de outro, a contradição entre a importância 
da segregação dos resíduos como opinião e a ausência do hábito nesse sentido. 
Indicou ainda a importância e influência da mídia televisiva no processo de formação 
de opinião e acesso ao conhecimento de tais questões.  A percepção do lixo pelos 
entrevistados evidenciou a dualidade de significação, de um lado o lixo tido como 
algo sujo, inútil, sem valor e, de outro, à geração e fonte de renda. Quanto aos RSD, 
verificou-se que o conhecimento da população é limitado tanto no que diz respeito 
ao destino correto de tais resíduos quanto dos potenciais problemas e/ou impactos 
ambientais provocados pelos mesmos. Tais percepções revelam a necessidade de 
se implementar programas de educação ambiental que alertem a respeito do perigo 



deste tipo de lixo,  bem como ações que visem a diminuição e/ou eliminação da 
introdução de substancias tóxica no lixo urbano.

FORMAS DE CONTATO: (045)99266971; henrique_thome15@hotmail.com



IDEIAS: Instituto de Desenvolvimento, Estudos Interdisciplinares, 
Ambientais e Sustentáveis. 

Coordenador: Hayrton Ximenes Francis de Andrade
Ministrante: João Henrique Souza Pires

Daniel Betoven de Jesus
Colaboradores: Ney Rafael Vieira

Evanilza Giacomin
Área: 05 Meio Ambiente
Pôster 

Palavras Chaves: Desenvolvimento, interdisciplinar, sustentável 

 
A necessidade de se e pensar e estudar o mundo, questionando as formas de 
relações  dos  seres  humanos  entre  si  e  o  ambiente  que  o  cerca,  ganham 
proporções evidentes e essenciais nesta contemporaneidade do século XXI, onde 
questões  de  desenvolvimento  econômicas,  sociais  e  ambientais  devem  ser 
repensadas constantemente, tentando assim minimizar e acabar com as mazelas 
que atual conjuntura de “desenvolvimento” influenciada pelo acumulo desenfreado 
a pela ditadura do capital proporciona a toda fauna e flora terrestre.
Neste  sentido,  a  organização não governamental  democrática,  denominada de 
Instituto  de  Desenvolvimento,  Estudos  Interdisciplinares,  Ambientais  e 
Sustentáveis – IDEIAS, ideológicamente e politicamente ja estatutada e atuante, 
se apresenta para instituir sua existencia e principios de assegurar o exercício dos 
direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o 
desenvolvimento,  a  igualdade  e  a  justiça  como  valores  supremos  de  uma 
sociedade fraterna, solidária, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social  e comprometida com a ordem e o progresso da humanidade,  buscando 
sempre soluções pacíficas das controvérsias pugnando pela paz, a verdade e a 
honestidade.
Agindo  de  forma  independente  o  IDEIAIS  realiza  suas  atividades  de  estudos, 
pesquisas e projetos em uma vasta gama da area de conhecimento, formada por 
uma equipe multidisciplinar, a entidade realiza atividades referentes a economia 
solidaria,  agroecologica,  meio  ambiente,  turismo,  educação,  permacultura, 
movimentos sociais, direito,organizações e conhecimentos populares.
Como  diz  Marxs  e  Engels   “a  produção  de  ideias  de  representações,  da 
consciência, está, de início diretamente entrelaçada com a atividade material” e 
tambem intelectual, “e com o intercâmbio material dos homens, como a linguagem 



da  vida  real.  O  representar,  o  pensar,  o  intercâmbio  espiritual  dos  homens, 
aparecem aqui  como emanação direta de seu comportamento...   A conciêcnia 
jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu 
processo de vida real”. Assim, “não é a consciêcnia que determina a vida, mas a 
vida que determina a conciência”1

 

1 MARX, K. ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1986, p. 37-37. 



IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM 
AGROECOLOGIA NA UNIOESTE, CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO 

Luciano Zanetti Pessôa Candiotto
Débora Luzia Gomes

Suzana Gotardo de Meira

Área temática: Meio Ambiente
Modalidade de apresentação: Visual/pôster 
Palavras chaves: Núcleo de pesquisa; Extensão; Agroecologia.

Resumo: o  projeto  de  Implantação do Núcleo de pesquisa  e  extensão em 
agroecologia na UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão a partir da pesquisa 
“Conhecendo  a  configuração  da  agricultura  orgânica  e  da agroecologia  em 
nove  municípios  do  Sudoeste  do  Paraná”,  tem  por  objetivo  agregar  os 
pesquisadores e  discentes  que vem desenvolvendo projetos  de pesquisa  e 
extensão,  através  da  criação  do  Núcleo  de  Pesquisa  e  Extensão  em 
Agroecologia,  que  apesar  de  não  se  constituir  em um Núcleo  nos  moldes 
institucionais da UNIOESTE, terá sua sede no GETERR (Grupo de Estudos 
Territoriais).  Buscaremos  com  a  pesquisa,  analisar  a  configuração  da 
agricultura orgânica e, especificamente da agroecologia em nove municípios do 
Sudoeste do Paraná (Ampére, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco 
Beltrão, Itapejara D´Oeste,  Marmeleiro,  Salto do Lontra,  São Jorge d'Oeste e 
Verê). A metodologia consiste de: Realização de leituras e colóquios entre a 
equipe;  Levantamento,  tabulação  e  análise  de  dados  secundários  sobre 
agricultura orgânica nos municípios; Elaboração e aplicação de entrevistas com 
técnicos e agricultores; Elaboração e publicação de uma cartilha com os dados 
de produção e comercialização de cada município; Promoção de um diálogo 
com  agricultores,  técnicos  e  pesquisadores  acerca  da  agroecologia  no 
Sudoeste do Paraná.  Justificativa: a agroecologia é um tema multidisciplinar 
que vem crescendo no meio acadêmico e entre as organizações do campo, 
sobretudo  da  agricultura  familiar.  Considerando  que  o  referido  projeto  tem 
apoio do CNPq, será possível iniciar uma análise sobre o “estado da arte” da 
agricultura  orgânica  e  da  agroecologia  nos  municípios  pesquisados. 
Resultados  esperados:  A  criação  do  Núcleo  fortalecerá  a  articulação  já 
existente entre pesquisadores da UNIOESTE, campus de Francisco Beltrão e 
de outras instituições, de diferentes áreas do conhecimento. A formação do 
Núcleo  será  fundamental  para  fortalecer  as  diversas  pesquisas  que  estão 
sendo desenvolvidas e, para incentivar novas pesquisas e novos projetos de 
extensão  vinculados  ao  tema.  Assim,  estaremos  congregando  os  alunos 
interessados em estudar a agroecologia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jorge_d'Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salto_do_Lontra
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Beltr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Beltr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flor_da_Serra_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/En%C3%A9as_Marques


Contatos: Grupo de Estudos Territoriais (GETERR)- Fone: (46) 3520-4834
Email do projeto: agroecologia.geterr@gmail.com



INFLUÊNCIA DO FÓSFORO NA QUALIDADE DA ÁGUA NO CULTIVO DE 
TILÁPIAS EM TANQUES ESCAVADOS 

Ligiele Anne Roque; Lázaro José Gasparrini; Aldi Feiden; Wilson Rogério 
Boscolo; Flávia Potrich; Altevir Signor

Meio ambiente

Forma de apresentação: Pôster

Resumo: Nos últimos anos,  no  Brasil,  o  crescimento  e  a  intensificação da 
piscicultura têm despertado o interesse sobre o impacto provocado ao meio 
ambiente.  Alguns  fatores  devem  ser  considerados  para  minimizar  o  efeito 
poluidor  dos  efluentes  produzidos  pelas  pisciculturas,  entre  eles,  a 
concentração de fósforo e a disponibilidade desse mineral.  Uma vez que o 
fósforo é um elemento essencial em rações para peixes, sua concentração na 
dieta deve atender às exigências necessárias para o bom desempenho sem, 
contudo, comprometer a qualidade da água de cultivo, pois é um dos nutrientes 
limitantes que mais eutrofizam a água, sendo considerado por vários órgãos 
fiscalizadores  como  elementos  com  alta  capacidade  poluidora.  O  presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a variação de fósforo no cultivo de tilápias 
na região Oeste do Paraná. As coletas foram realizadas entre março e outubro 
de 2008, na cidade Assis Chateaubriand, onde foram coletada água da entrada 
e saída dos tanques e armazenadas em garrafas de polietileno para realização 
das  devidas  análises.  Observou-se que  a  maioria  concentração  ocorreu na 
saída da água 1,4929 mg/L, comparando-se com a entrada 0,7806 mg/L. Esta 
diferença está diretamente associada ao manejo alimentar e a deposição deste 
mineral  no  sedimento,  como o  fósforo,  da  dieta  na  forma não disponível  e 
excesso de nutrientes não digestíveis são as principais formas de contribuição 
para  o  aumento  dos nutrientes  no  efluente.  O nível  de  fósforo  obtido,  não 
afetou  negativamente  a  produção  de  tilápia,  mesmo  estando  acima  dos 
padrões  pré-estabalecidos  pelo  CONAMA.  Contudo,  o  adequado 
balanceamento  de  minerais,  em rações,  é  importante  para  diminuir  perdas 
nutricionais e inibir a possibilidade de eutrofização.

Palavras-chave: qualidade de água, piscicultura, fósforo 

Formas de contato: Fone: (45)99282210; e-mail:ligielle@hotmail.com 
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MAPEAMENTO DA DECLIVIDADE DO SOLO DA MICROBACIA HIDROGRÁFICA 
RIO CAPIVARI NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, PR

Laline Broetto1, Mauricio Guy de Andrade, Cristiano da Silva, Luiz Neri Berté, Sheila Cordeiro 
da Silva, Raquel Jackeline Ratz & Thyago Roberto Dias Rodrigues

1 UNIOESTE, lalineb@hotmail.com – (45) 8407 - 6231

Área temática 05: Meio Ambiente – Poster
PALAVRAS-CHAVE:  declividade;  microbacia  hidrográfica,  sistemas  de 
informações geográficas.  

RESUMO: O trabalho tem como objetivo o mapeamento da declividade do solo, 
afim, de auxiliar na tomada de decisão sobre qual deve ser o uso do solo para  
evitar processos erosivos. Quanto maior a declividade, maior será a velocidade 
com que a água irá escorrer, e consequentemente maior será o volume de solo 
carregado  devido  à  força  erosiva.   A  microbacia  hidrográfica  Rio  Capivari, 
objeto de estudo, com 2755 ha, localiza-se no município de Guaíra – Paraná, 
na mesorregião geográfica oeste paranaense. A microbacia esta localizada na 
Latitude 24º 04’ 48’’ S, Longitude 54º 15’ 21” W. O mapa de declividade da 
microbacia foi elaborado automaticamente por meio de um modelo numérico do 
terreno, gerado a partir de grades triangulares e retangulares, pelo software de 
geoprocessamento  Spring  4.3.3,  baseado  nas  informações  cartográficas 
geradas com o uso de uma imagem SRTM, disponibilizada pela EMBRAPA. 
Baseado nas declividade críticas para determinado tipo de uso da terra, foram 
mapeados as seguintes classes de declividade: 0 a 3% (relevo plano), 3 a 8% 
(relevo suave ondulado), 8 a 12% (relevo medianamente ondulado) e 12 a 20% 
(relevo ondulado). Após a elaboração do mapa, as classes foram quantificadas 
e os resultados demostraram que 962 ha (34,9%) da microbacia apresentam 
declividade variando entre 0 e 3% e 1652 ha (60%) apresentam declividade 
entre  3  a  8%.  Nessas  classes  a  erosão  hídrica  não  oferece  problema  e 
somente as práticas de conservação (preparo de solo e cultivo em nível) são 
necessárias, visto que o tipo de solo do local (Nitossolo) favorece o controle da 
erosão. A classe entre 8 a 12% está presente em 138 ha (5%) na microbacia. 
Nessa  classe  não  é  impedido  o  uso  de  máquinas  agrícolas,  porém  a 
exploração intensiva dessas terras só é possível com práticas mais complexas 
de conservação do solo (plantio direto, faixas de retenção e terraceamento). 
Para a área com declividade entre 12 a 20% que representam 3 ha (0,1%), o 
uso de máquinas agrícolas é prejudicado e os terrenos devem ser utilizados 
somente  para  cultivos  perenes,  pastagens  ou  reflorestamentos,  exigindo 
práticas  muito  complexas.  Não  foi  encontrada  na  Microbacia  declividade 
superior a 20%. 

mailto:lalineb@hotmail.com


MAPEAMENTO DE CONTAMINAÇÃO DO SOLO EM ÁREAS DE 
INDÚSTRIAS/RECICLADORAS DE BATERIAS AUTOMOTIVAS NO SUDOESTE 

DO PARANÁ

Ana Luísa Hermann1; Larissa Kummer2; Weliton Pessoa de Macedo3; Adriana 
Zemiani4; Guillermo Ney Caprario5

Área Temática: Área 5 - Meio Ambiente
Modalidade de apresentação: Pôster
PALAVRAS-CHAVE: chumbo, sanidade ambiental, metais pesados.

RESUMO: A contaminação do solo por metais pesados resulta, principalmente, das 
atividades de mineração, de industrialização, da aplicação de resíduos urbanos e 
industriais e do uso de fertilizantes e pesticidas na agricultura. Nos dias atuais, o 
principal  uso  do  chumbo  (Pb)  é  na  fabricação  de  baterias  de  chumbo-ácido, 
utilizadas em veículos  automotivos.  A  indústria  de  produção e/ou reciclagem de 
baterias de Pb-ácido se constitui em uma grande via de contaminação ambiental, 
principalmente  nos  países  em  desenvolvimento,  sendo  consideradas  resíduos 
perigosos pela legislação nacional e internacional. 

Na  região  Sudoeste  do  estado  do  Paraná  existem  algumas  fábricas  de 
baterias  automotivas  que  desenvolvem tal  atividade há  muitos  anos,  incluindo  a 
fundição de chumbo e fabricação/reciclagem de baterias. Tendo em vista que muitas 
destas áreas encontram-se em zona urbana, próxima do contato com a população, 
tornam-se necessárias análises do solo localizados próximos a estas indústrias para 
verificação da sanidade ambiental de tais locais. Isso pois o nível de metais pesados 
no solo está relacionado não só a qualidade ambiental, mas também é pertinente a 
saúde pública, visto que a população está em contato diário (direto ou indireto, via 
poeira) com estes locais. 

A  partir  da  realização do levantamento  dos teores  totais  e  disponíveis  de 
alguns  metais  pesados  (Zn,  Pb,  Co,  Cu,  Ni)  nas  quatro  áreas  de  estudo 
(amostragem de 0-10 cm e 10 a 20 cm),  poderão ser identificadas as possíveis 
fontes de poluição, podendo, assim, ser tomadas medidas pertinentes à prevenção e 

1 Acadêmica  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Campus 
Francisco Beltrão. analuisa_hermann@hotmail.com
2 Professora  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Campus 
Francisco Beltrão. Coordenadora do trabalho. lkummer@utfpr.edu.br (46) 3523-7111.
3 Acadêmico  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Campus 
Francisco Beltrão. w_eli_tonmacedo@hotmail.com
4 Acadêmica  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Campus 
Francisco Beltrão. 
5 Professor  do  curso  de  Engenharia  Ambiental  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Campus 
Francisco Beltrão. capra@utfpr.edu.br
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mailto:w_eli_tonmacedo@hotmail.com
mailto:lkummer@utfpr.edu.br
mailto:analuisa_hermann@hotmail.com


possível descontaminação dessas áreas.
Importante frisar que este projeto de extensão já está sendo desenvolvido 

desde o segundo semestre de 2010 e faz parte das atividades do Grupo de Estudos 
em Baterias e Meio Ambiente (GEBAMA) da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná Campus Francisco Beltrão.



MONITORAMENTO DO NÍVEL DE FÓSFORO E AMÔNIA EM TANQUES 
ESCAVADOS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

Lázaro José Gasparrini; Aldi Feiden; Wilson Rogério Boscolo; Flávia Potrich; 
Ligiele Roque Devidy Miranda da Silva

Meio ambiente

Pôster

Palavras-chave: qualidade de água, piscicultura; Tilapia 

Resumo:A região oeste do Paraná é um dos maiores pólos de produtores de 
tilápia (Oreochromis niloticus) em taques de terra.  No Brasil  a produção de 
tilápias é muito expressiva se comparada a outras espécies cultivadas. Com 
essa  produção  significativa  de  peixe,  é  de  suma  importância  monitorar  a 
qualidade de água.  Neste  trabalho foi  monitorada a qualidade da água em 
tanques  escavados,  sendo  cultivados  tilápia  do  Nilo.  As  coletas  foram 
realizadas em uma propriedade de Assis Chateubriand. Foram coletadas água 
na entrada e saída do tanque, e armazenadas em garrafas de polietileno para 
posterior análise de amônia e fósforo. As coletas realizaram-se no período de 
março  a  setembro  de  2008.  Pode-se  observar  que  ocorreu  um  elevado 
aumento no teor de amônia, diferindo na entrada e saída do tanque. Observou-
se 0,0406 mg/L na entrada e 0,8032mg/L na saída, ocorrendo um incremento 
de  1978%  superior  na  saída  quando  comparada  a  entrada.  Uma  elevada 
concentração de amônia (NH3) pode ser letal para os peixes caso esteja em 
níveis acima de 0,2 (mg/L), porém, neste produtor não ocorreu mortalidades 
dos animais. Em tanques de terra, um dos principais causadores da elevação 
do nível de amônia na água é o excesso de aeração dos tanques, pois faz com 
que a amônia excretada pelos peixes que se concentra no fundo do tanque 
seja  diluída  na  água.  Para  os  valores  de  fósforo  não  houve  diferença 
significativa. O fósforo total também é um importante indicador da qualidade da 
água. A sua presença é indispensável na piscicultura, pois é de fundamental 
importância para o desenvolvimento de algas. O excesso desse nutriente na 
água causa o processo de eutrofização, que consiste no crescimento excessivo 
de algas, fato que pode prejudicar a piscicultura. A qualidade de água sofre 
influencia dos peixes alterando sua qualidade entre a entrada e saída da água 
do tanque para  a amônia,  porém,  para  o fósforo não ocorre influencia  dos 
peixes. 

Contato: fone: (045)99415281; e-mail: lazaro1805@hotmail.com
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NÍVEIS DE SUPLEMENTAÇÃO MINERAL E VITAMÍNICA PARA A TILÁPIA

 Autores: Altevir Signor², Evandro Bilha Moro¹, Jhonis Ernzen Pessini¹, Edionei 
Maico Fries¹, Wilson Rogério Boscolo² e Aldi Feiden²

¹ Acadêmicos do curso de Engenharia de Pesca pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná – UNIOESTE e Bolsistas do Grupo de Estudo de Manejo na Aquicultura – GEMAq.

² Professor Dr. Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE e 
Pesquisador do Grupo de Estudos de Manejo na Aqüicultura – GEMAq. Rua da Faculdade 

645, Jardim Santa Maria, CEP – 85903-000, Toledo/Paraná.

área temática: meio ambiente

Modalidade de Apresentação: Pôster

Palavras-chave: (Oreochromis niloticus; desempenho; vitaminas e minerais).

 RESUMO -  As  vitaminas  e  os  minerais  são  de  suma  importância  para  a 
alimentação  de  peixes  cultivados,  pois  garantem  o  bem  estar  e  higidez 
nutricional dos peixes, embora suas exigências sejam desconhecidas. O bom 
aproveitamento destes nutrientes está relacionado ao seu equilíbrio nas dietas 
dentro de concentrações adequadas para os peixes nas diferentes fases de 
seu desenvolvimento. O presente trabalho objetivou avaliar a suplementação 
de vitaminas e minerais em dietas para larvas de tilápia do Nilo  Oreochromis 
niloticus.  O  delineamento  experimental  foi  inteiramente  casualizado  com  a 
distribuição de 360 larvas de tilápia com peso inicial médio de 0,0202g em 24 
aquários com volume útil de 30L. Como unidade experimental foi considerado 
um aquário com 15 larvas. As larvas foram alimentadas com 0,0; 0,25; 0,50; 
1,00;  2,00  e  4,0%  de  suplementação  mineral  e  vitamínica  nas  dietas 
experimentais. Ao final de 40 dias foram avaliados o desempenho produtivo,  
considerando as seguintes características:  peso final  médio (PF),  ganho de 
peso médio (GP),  sobrevivência (SO)   e  comprimento total  médio  (CT).  Os 
dados obtidos foram submetidos ao teste de homogeneidade e normalidade e 
a análises de regressão e quando observadas diferenças estatísticas aplicado 
o  teste  de  avaliações  múltiplas  de  médias  Tukey  (p<0,05).  As  larvas 
alimentadas com dietas ausentes de suplementação de vitaminas e minerais 
não apresentaram um desenvolvimento satisfatório.   Os melhores resultados 
foram observados com as larvas alimentadas com as dietas suplementadas 
com 1,0, 2,0 e 4,0% de minerais e vitaminas. Portanto a partir dos resultados 
observados  neste  trabalho,  indica-se  o  uso  de  pelo  menos  1,0%  de 



suplementação de minerais e vitaminas nas dietas para larvas de tilápia do Nilo 
Oreochromis niloticus.

FORMAS DE CONTATO: 
Fone: (44) 98012748, e-mail: evandrobilha@gmail.com

mailto:evandrobilha@gmail.com


O Princípio de Igualitarismo Biosférico e a Desconstrução da Moral Humanística em Luc Ferry

Autor: Ayres Pablo Bogoni

Área temática: meio ambiente

Modalidade de apresentação: comunicação oral.

Resumo:
A partir da renascença, a tradição moral do humanismo tratou de conceber os direitos e deveres 
éticos do homem de acordo com o modelo contratualista de compromisso frente à seus iguais. O 
contrato  social,  portanto,  ficou  circunscrito  a  esfera  humana.  A  moral  humanística  reduziu 
amplamente a noção de dever, principalmente com relação à natureza, chegando a concluir pela 
inexistência de deveres em relação a outras entidades não-humanas. Do ponto de vista filosófico, a 
tradição  humanista  configurada  pelo  contrato  social  e  pelos  direitos  do homem constituem um 
obstáculo eficaz contra um novo paradigma ambiental, impede o homem de assumir seus deveres 
em relação à biosfera. A defesa do meio ambiente não pode ser concebida unicamente em termos de 
utilidade para a humanidade, relegada a um mero valor social e um direito. Esta estranha hierarquia 
em que se coloca a parte (homem) acima do todo (biosfera) é  um equívoco.  O individualismo 
próprio da sociedade ocidental pode ser combatido através do princípio de igualitarismo biosférico, 
isto é, o princípio segundo o qual a totalidade (biosfera) é moralmente superior aos indivíuos.

Palavras-chave: Princípio de Igualitarismo Biosférico; Moral Humanística; Contrato Social.

1. Introdução

O paradigma tradicional do humanismo obstruiu os esforços em prol da convivência sustentável da 
espécie  humana  no  planeta.  A destruição  provocada  pelo  homem  só  deve  cessar  a  partir  do 
reconhecimento dos direitos e do valor intrínseco da natureza. Até o presente a natureza é tratada, 
no ocidente e no mundo, como um valor meramente social ou um direito, as constituições e os 
sistemas jurídicos das nações preveem a preservação do meio ambiente como instrumental para 
uma sadia qualidade de vida humana. Segundo Luc Ferry, após a emancipação dos negros, das 
mulheres, das crianças e dos animais, teria chegado o tempo das árvores e das pedras (biosfera).

Esta ideia de um direito intrínseco dos seres da natureza se opõe de maneira radical ao humanismo 
jurídico que domina o universo liberal moderno, que reduz o planeta a um estoque de objetos para 
os fins do homem e do mundo industrial.

Porém,  a  intervenção  humana  não  passa  despercebida  e  logo  surgem  as  consequência  deste 
parasitismo humano exacerbado: a natureza torna-se sujeito capaz de vingar-se, destruída, poluída e 
maltratada, ela ameaça o homem. Na medida em que a natureza, que tratamos como objeto, torna-se 
sujeito capaz de destruição surge o fundamento para um “contrato natural”, análogo ao contrato 



social formulados pelos filósofos políticos da modernidade.

A ideia de um contrato natural pressupõe a aplicação do conceito de “fim em si” aos seres não-
humanos, aos moldes do que fez o advento do iluminismo com relação ao homem e ao humanismo 
tradicional. Até mesmo as palavras “natureza” e “meio ambiente” estão intrinsecamente ligadas a 
essa tradição.  Etimologicamente,  “natureza” designa o que cerca ou envolve a espécie humana, 
tomada aqui  como o centro de importância.  Este  pensamento está  profundamento arraigado no 
âmago de nossa civilização dominadora cuja única referência é o homem e seu bem-estar e cuja 
ação tende para um domínio total do universo.

2. Objetivos

Geral

Discutir as contradições, os conflitos e desafios com o principal agente do processo: a sociedade e o 
meio  ambiente;  e  fortalecer  a  partir  de  diferentes  abordagens  teóricas  e  metodológicas, 
disciplinares, interdisciplinares, multiprofissionais e de saberes populares, as políticas ambientais, 
os processos de desenvolvimento, o ordenamento territorial, as questões urbanas e rurais, os novos 
direitos e a sustentabilidade dos recursos naturais no Brasil e América Latina 

Específicos

Ressaltar os estudos de autores filiados à corrente filosófica biocêntrica sobre a natureza humana 
(os direitos humanos) para a compreensão de uma sociedade sustentável;

Destacar os direitos humanos numa nova concepção crítica do humanismo antropocentrista;

Levantar  um problema  que  atinge  à  estrutura  da  sociedade  atual:  o  especismo  humanista  e  a 
importância da filosofia moral na restituição da dignidade da natureza;

Promover  um  estudo  interdisciplinar  (entre  serviço  social,  direito  e  a  filosofia)  a  partir  do 
pensamento filosófico biocêntrico.

3. Métodos

Leituras de textos selecionados.

Abordagem  didática  dos  novos  direitos  e  suas  relações  com  os  direitos  humanos  visando  a 
instauração de uma nova visão ético-jurídica da natureza.

4. Discussão e Resultados

A extensão teve ações  internas  e  externas  à  Unioeste.  Internamente foram realizados encontros 
semanais de 02 h/a cada com conteúdo temáticos, desenvolvidos por acadêmicos dos cursos de 
Filosofia e serviço social, orientados e acompanhados por professor e apresentações em atividades 
do  Grupo  de  Estudo  e  Pesquisa  em  Políticas  Ambientais  e  Sustentabilidade  -  GEPPAS. 
Externamente, foram difundidas e apresentadas as ideias dos novos direitos em eventos regionais, 
nacionais e internacionais, que concluiu em publicações que difundem no meio acadêmico e geral 
as ideias debatidas pelo grupo.

5. Conclusões



Os  trabalhos  do  grupo  concluem  que  se  faz  necessário  o  repensar  da  concepção  humanista 
antropocêntrica acerca do mundo, iniciada com a filosofia grega e amplamente fundamentada por 
René  Descartes  na  modernidade.  O  século  XXI  demanda  a  superação  do  paradigma  jurídico 
clássico  e  o  reconhecimento  da  dignidade  animal  não-humana  e  da  vida  em geral  no  âmbito 
jurídico-constitucional das nações.
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PARASITAS DE PEIXES NO LAGO DE ITAIPU BINACIONAL
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área temática: meio ambiente

Modalidade de Apresentação: Pôster

Palavras-chave: (parasitos de peixes; ectoparasitas; espécies nativas).

RESUMO:  A  produção  mundial  de  pescados  oriundos  da  aquicultura  tem 
crescido significativamente nos últimos anos. Em Tais sistemas de criação tem 
sido  observado a  presença de patógenos que  em muitos  casos  levaram à 
grandes mortalidades de peixes.  Esse tipo de ocorrência  também tem sido 
observado em outros países como Estados Unidos, Noruega e Chile causando 
grandes prejuízos aos produtores/aquicultores. No Paraná relatos da presença 
de patógenos foram confirmados por pesquisadores, assim como nos estados 
de  São  Paulo,  Ceará  e  outros.  Entretanto,  nestes  ambientes  não  foram 
realizados estudos de avaliação dos possíveis  patógenos que podem estar 
presentes  no  ambiente  e,  consequentemente,  em  condições  propícias  se 
utilizarem  dos  peixes  como  hospedeiros  provocando  grandes  mortalidades. 
Assim sendo, o presente trabalho buscou avaliar a presença de patógenos em 
peixes capturados no ambiente natural no reservatório da Hidrelétrica de Itaipu 
Binacional, onde existem unidades de criação de peixes em tanques-rede. A 
metodologia de captura foi à implantação de redes com malhas de 4,0; 8,0 e 12 
mm para que houvesse condições de capturar o maior número de espécies 
possíveis  para  as  avaliações  à  serem  realizadas.  As  espécies  capturadas 
foram:  Piaractus  mesopotamicus,  Cichla  sp,  Leporinus  sp,  Leporinus 
macrocephalus, Serrasalmus  sp e  Geophagus brasiliensis.  A metodologia de 
análise foi  presença de patógenos nas brânquias,  nadadeiras,  tegumento e 
análise corporal dos peixes. Ao todo foram analisados 22 peixes, destes nove 
peixes  estavam  parasitados  com  os  seguintes  grupos  de  parasitas, 
tricodinídeos, monogenéticos, dactylogyrideos e argulus. A maior frequência de 



parasitos foram dos grupos de monogenéticos e tricodinídeos. Isso demonstra 
que  a  população  de  peixes  no  ambiente  natural  apresenta  infestações  de 
parasitas, que quando em sistemas de criação em tanques-rede podem vir a 
parasitar os peixes, já que estes em sistemas intensivos sofrem o estresse do 
cultivo.  Estudos desta natureza são de grande importância para que ações 
preventivas possam ser utilizadas com objetivos de reduzir o impacto que estes 
parasitas podem causar aos sistemas de cultivo em tanques-rede.  

FORMAS DE CONTATO: 
Fone: (45) 88220514, e-mail: edioneimaiconei@hotmail.com

mailto:edioneimaiconei@hotmail.com
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área temática: meio ambiente

Modalidade de Apresentação: Pôster

Palavras-chave: (parasitos de peixes; ectoparasitas; espécies nativas).

RESUMO: A  produção  mundial  de  peixes  cultivados  em tanques-rede vem 
crescendo significativamente  nos últimos anos.  Tal  sistema de  criação  tem 
proporcionado o aparecimento de patógenos. Esse tipo de ocorrência também 
tem sido observado em outros países como Estados Unidos, Noruega, Chile e 
outros,  causando grandes prejuízos aos produtores/aquicultores.  No Paraná 
relatos  da  presença  de  patógenos  foram  confirmados  por  pesquisas  já 
realizadas, assim como nos estados de São Paulo, Ceará e Bahia. Entretanto, 
nestes ambientes não foram realizados estudos de avaliação dos possíveis 
patógenos que podem estar presentes no ambiente e, consequentemente, em 
condições propícias se utilizarem dos peixes como hospedeiros. Assim sendo, 
o  presente  trabalho  buscou  avaliar  a  presença  de  patógenos  em  peixes 
capturados no ambiente natural no Lago da Hidrelétrica de Salto Caxias, onde 
existem unidades de criação de peixes em tanques-rede. A metodologia de 
captura foi à implantação de baterias de rede de malhas 2,5; 4,0; 8,0; 12 e 16 
mm para que houvesse condições de capturar o maior número de espécies 
possíveis  para  as  avaliações  a  serem  realizadas.  As  espécies  capturadas 
foram:  Astyanax  altiparanae,  Oligosarcus  hepsetus,  Colidora,  Pimelodus 
maculatus,  Geofilos  brasiliensis,  Hoplias  sp.,  acará  sp.,  A.  gymnodontus, 
Apariodo  vitatus,  Crenicichla  sp1,  Rhamdia  voulezi e  Clarias  gariepinus.  A 
metodologia de análise foi presença de patógenos nas brânquias, nadadeiras, 
tegumento e análise corporal dos peixes. Ao todo foram analisados 51 peixes, 
destes 10 peixes estavam parasitados com os seguintes grupos de parasitas, 
copepodos,  odonatas,  monogenéticos,  sanguessugas  e  lernaea.  A  maior 
freqüência de parasitos foi dos grupos de sanguessugas e monogenéticos. Isso 
demonstra  que  as  populações  de  peixes  no  ambiente  natural  apresentam 



infestações de parasitas, que quando em sistemas de criação intensiva em 
tanques-rede podem vir a parasitar os peixes. Estudos desta natureza são de 
grande importância  para  que  ações  preventivas  possam ser  utilizadas  com 
objetivos de reduzir o impacto que estes parasitas podem causar aos sistemas 
de cultivo em tanques-rede.  

FORMAS DE CONTATO: 
Fone: (45) 88220514, e-mail: edioneimaiconei@hotmail.com

mailto:edioneimaiconei@hotmail.com


PRODUÇÃO DE PALHADA RESIDUAL DAS AVEIAS BRANCA E PRETA SOB 

DUAS ALTURAS DE CORTE PARA PRODUÇÃO DE FENO

Elisângela Neuhaus, João Paulo Ames, Francieli Batista Silva, Charles Douglas 

Rossol, Luiz Neri Berté

Meio Ambiente

Pôster

Palavras – Chave: fenação, Avena sativa, Avena strigosa

O cultivo alternado de aveia no período do inverno para produção de forragem para 
o gado ou para a cobertura do solo é muito comum nas propriedades agropecuárias 
do  Paraná.  Entretanto  dependendo  da  intensidade  de  utilização  da  pastagem 
formada pela aveia, a quantidade de massa seca residual pode ser insuficiente para 
proporcionar uma cobertura do solo adequada. Nesse sentido o trabalho teve como 
objetivo estudar a produção de massa seca residual de duas espécies de aveia sob 
duas intensidades de manejo. O experimento foi conduzido sob o delineamento em 
blocos ao acaso em esquema fatorial  2x2,  com duas espécies de aveia (Avena 
sativa e  Avena strigosa) e duas alturas de corte (10 e 20 cm). A semeadura das 
forrageiras foi realizada em 04/05/2010, com semeadora de precisão acoplada ao 
trator em linhas espaçadas de 0,175 m. As densidades de sementes utilizadas foram 
de 70 e 60 kg ha-1 para as aveias branca e preta, respectivamente. O corte das 
forrageiras foi  realizado em 06/08/2010 com auxílio de segadeira condicionadora 
com batedor  de dedos livres.  No momento do corte  as plantas de aveia branca 
encontravam-se no estádio de grão pastoso, enquanto as plantas de aveia preta 
encontravam-se  no  estádio  de  grão  leitoso.  Após  o  corte,  desidratação  e 
enfardamento das forrageiras para produção de feno procedeu-se a amostragem 
para  a  determinação  da  produção  de  palhada  residual.  Para  tal  utilizou-se  um 
quadrado  metálico  com área  conhecida  que  foi  jogado  aleatoriamente  em cada 
parcela  com o  recolhimento  de  todo  o  resíduo  contido  no  seu  interior.  Após  o 
material foi submetido à secagem em estufa com circulação forçada de ar e posterior 
pesagem para estimativa da produção de resíduo. Não houve significância para a 
interação  dos  fatores.  Em  relação  às  espécies  de  aveia,  a  aveia  branca 
proporcionou maior produção de resíduo (890 kg ha-1) que a aveia preta (708 kg ha-

1). Já no que diz respeito às alturas de corte estudadas, maior produção de resíduo 
foi obtida com a altura de corte de 20 cm (1004 kg ha-1) em relação à altura de corte 
de 10 cm (594 kg ha-1). Para uma maior deposição de palhada residual recomenda-
se a implantação da aveia branca que deve ser manejada a 20 cm de altura.





PROJETO RONDON: AÇÕES ENVOLVENDO O MEIO AMBIENTE NO 

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ- SERGIPE.
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Maritane Prior 5

Wladimir Rizielo6

Área temática: Meio Ambiente
Modalidade de apresentação: Comunicação oral

RESUMO: O objetivo geral deste trabalho foi o de Avaliar os resultados do Projeto Rondon, 

operação  Rio  do  Siris-SE,  no município  de  Aquidabã.  Foram abordados vários  temos dentro  da 

temática Meio ambiente, com o intuito de dar um destino adequado aos resíduos sólidos produzidos e 

buscar alternativas de preservação ambiental,  propondo mudanças no comportamento da população 

Palavras-chave: meio ambiente, resíduos sólidos e desenvolvimento sustentável.

INTRODUÇÃO

O Projeto Rondon é uma ação do governo federal, coordenada pelo ministério 

da defesa, que tem como missão viabilizar a participação do estudante universitário 

nos  processos  de  desenvolvimento  local  sustentável  e  de  fortalecimento  da 

cidadania ( UNIOESTE) .

As  atividades  realizadas  pelos  rondonistas,  como  são  chamados  os 
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professores e estudantes universitários que participam do Projeto,  concentram-se 

nas  áreas  de  comunicação;  cultura;  direitos  humanos  e  justiça;  educação;  meio 

ambiente; saúde; tecnologia e produção e trabalho (BRASIL, Ministério da Defesa, 

2011).

O acúmulo de resíduos sólidos (lixo) no planeta tem crescido aceleradamente, 

sendo necessária a busca de alternativas para diminuir os impactos causados ao 

meio ambiente, que em todo local caracterizam um problema para a comunidade. 

Observa-se algumas áreas no município de Aquidabã onde os resíduos sólidos (lixo) 

se  concentram  em  maiores  quantidades,  expostos  a  céu  aberto,  causando 

contaminações ambientais, poluição visual, e até mesmo doenças. 

Segundo  MUCELIN  et  al.  (s/d),  para  que  uma  determinada  comunidade 

execute o gerenciamento adequado quanto ao fluxo de resíduos sólidos, segundo 

pressupostos  do  desenvolvimento  sustentável,  deve-se  elaborar  e  executar  um 

sistema que diminua os impactos ambientais para sua população hoje e que garanta 

melhores condições de vida para as gerações futuras. 

De acordo com LIMA e RIBEIRO (2000), a escassez de recursos naturais, 

juntamente com os problemas relacionados à disposição inadequada dos resíduos 

no meio ambiente, foi  aos poucos convencendo o homem da necessidade de se 

realizar  a  reciclagem. É um sistema de recuperação de recursos projetado para 

recuperar  e  reutilizar  resíduos,  transformando-os  novamente  em  substâncias  e 

materiais úteis à sociedade, que poderíamos denominar de matéria secundária.

Com a coleta seletiva, os resíduos são separados e destinados a usinas de 

reciclagem, mas ainda resta dar um destino correto aos resíduos provenientes de 

restos vegetais. 

Os resíduos orgânicos podem ser reutilizados na forma de adubos e rações 

animais pela técnica de compostagem, ou mesmo no uso doméstico. A técnica de 

compostagem  consiste  em  fazer  um  composto  para  adubação  com  material 

orgânico, com solo e dimensões apropriadas (PANAROTTO, 2008).

O  conjunto  de  práticas  envolvendo  separação  domiciliar  de  lixo,  coleta 

seletiva, reciclagem de materiais, aproveitamento de resíduos orgânicos para prática 

de  compostagem,  implantação  de  hortas  orgânicas  com a  utilização  do  produto 

gerado pela compostagem para adubação, são ações que buscam a diminuição dos 

impactos  causados  ao  meio  ambiente  e  almejam  a  atingir  o  desenvolvimento 

sustentável. 



No período de 21 janeiro a 06 de fevereiro de 2011 a Operação Rio dos Siris 

do Projeto Rondon foi realizada abrangendo 20 municípios do estado de Sergipe. 

Um grupo de acadêmicos da Unioeste- Universisdade Estadual do Oeste do Paraná 

(Conjunto  B)  juntamente  com  acadêmicos  da  FEMA  -  Fundação  Educacional 

Machado  de  Assis  (conjunto  A)  realizaram  ações  no  município  de  Aquidabã- 

Sergipe. O município de Aquidabã possui população de  20.066 habitantes, sendo 

57% residentes na área urbana,  e  sua economia baseia-se,  primordialmente,  na 

agropecuária e comércio em geral (IBGE, 2011).

OBJETIVOS

Os  objetivos  das  ações  desenvolvidas  no  município  de  Aquidabã-SE, 

relacionados ao meio ambiente foram:

-  realizar  ações  que  gerem  influência  positiva  e  sustentável  na  vivência  na 

comunidade;

- conscientizar a população das comunidades rurais e comunidade urbana sobre a 

importância da separação e tratamento do lixo doméstico;

- introduzir na comunidade práticas de tratamento do lixo para uso como adubação 

orgânica e;

- incentivar a comunidade na implantação de hortas nas escolas e residências, como 

alternativa para consumo e melhoria da renda familiar.

METODOLOGIA

Para  que  a  operação  fosse  elaborada  de  forma que  melhor  atendesse  a 

necessidade do município de Aquidabã, foi feita uma visita prévia que contou com 

reuniões juntamente com autoridades e o reconhecimento da cidade. A partir  daí 

foram elaborados os projetos que basearam as atividades desenvolvidas.

As  atividades  foram  realizadas  em  uma  escola  sede  da  cidade,  e  nos 

povoados de Cruz Grande, Saco de Areia e Moita Redonda, pontos estes que eram 

estratégicos  para  atingir  o  acesso  de  todas  as  comunidades.  Foi  montado  um 

cronograma de atividades para melhor atender a todos os públicos de interesse.

Foram  realizadas  palestras,  minicursos  e  oficinas  sobre  os  temas: 



compostagem,  implantação  de  hortas  e  canteiros,  separação  domicilar  de  lixo 

doméstico, saneamento básico, limpeza de caixa de água e manuseio correto dos 

alimentos.  Os  temas  foram  abordados  de  forma  teórica  e  prática.  Para  as 

apresentações teóricas foram utilizados multimídia, panfletos, bate-papo, e para a 

parte práticas foram utilizados os materiais disponíveis na comunidade,  como os 

resíduos gerados na feira municipal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações executadas na comunidade objetivaram introduzir algumas técnicas 

de fácil manejo e aprendizado para a comunidade em geral, e multiplicadores como 

professores e agentes de saúde. 

Minicurso de Compostagem: Durante o projeto realizou-se quatro minicursos de 

compostagem,  que  consiste  em  um  processo  que  permite  dar  um  destino  aos 

resíduos orgânicos domésticos, como restos de comidas, podas de árvores e folhas 

secas. O minicurso foi apresentado de forma teórica e prática, implantando-se uma 

composteira nos terrenos das escolas locais. Este minicurso contou com um total de 

participantes  próximo  de  100  pessoas,  de  todas  as  faixas  etárias.  Os  mesmos 

demonstraram muito interesse pelo assunto abordado, principalmente as crianças. 

Implantação  de  hortas  comunitárias:  O  minicurso  de  implantação  de  hortas 

comunitárias realizou a instrução dos participantes,  sendo apresentado de forma 

teórico-prática,  onde os participantes observavam e auxiliavam na construção de 

canteiros e hortas que foram implantadas nas escolas das comunidades. Com o 

intuito  de  gerar  um  incentivo  à  produção  de  hortaliças,  propiciando  também  a 

oportunidade  de  trabalho,  que  poderá  acrescentar  na  renda  familiar,  além  da 

importância  alimentar  e  nutritiva  da  comunidade,  dando  acesso  de  alimentos  à 

comunidade, visando atingir todas as famílias.  

Separação domiciliar do lixo: Ao ser observado que a situação do lixo na cidade 

era  preocupante  e  agressiva  com  o  meio  ambiente,  foi  tomado  a  iniciativa  de 

conscientizar a população  por meio da separação domiciliar do lixo, para que a 

quantidade de resíduos nos lixões fosse reduzida, bem como o impacto causado ao 

meio ambiente. Para tanto, foram realizadas atividades de contato humano visando 



educar e reeducar a população. A instrução para com os moradores foi realizada no 

sentido de incentivar a separação do lixo gerado em suas residências, possibilitando 

dar  a  cada  tipo  de  resíduo  um  destino  final  mais  nobre,  contando  com  a 

compostagem  de  resíduos  orgânicos  e  reciclagem  e/  ou  reaproveitamento  de 

materiais inorgânicos.

Minicurso: Saneamento Básico, Limpeza de Caixa d´água e Correto manuseio 

de  alimentos:  Este  minicurso  abordou  temas  relacionado  à  importância  da 

qualidade da água ingerida nas escolas e residências, bem como a importância e 

forma adequada de ser  feita  a  limpeza em caixas de água,  aliada a higiene no 

manuseio  correto  dos alimentos,  evitando-se doenças.  O público  abordado foi  a 

comunidade em geral, focado principalmente para as merenderias das escolas. O 

tema foi  bem aceito pelas merendeiras,  onde as mesmas observaram os pontos 

negativos  com  as  práticas  até  então  adotadas  nas  atividades  de  preparo  da 

merenda. A abordagem do uso adequado da água, bem como o reaproveitamento 

foi bem aceito pela comunidade, uma vez que o município sofre com a falta de água 

em alguns períodos do ano.

CONCLUSÕES

As  ações  realizadas  no  município  foram  muito  importantes  para 

conscientização da população em relação à importância da separação domiciliar de 

lixo, demonstrando técnicas de reciclagem e reutilização dos resíduos. 

O reaproveitamento dos restos vegetais para fornecer novamente nutrientes 

ao  solo  se  tornou  uma  maneira  econômica  de  implantar  uma  horta,  cultivando 

plantas e produzindo seu próprio alimento livre de agrotóxicos. 

A comunidade demonstrou-se participativa, gerando uma ótima integração e 

troca de experiências com os rondonistas. O público total atingido nas atividades foi 

de 1370 participantes, levando-se em consideração os multiplicadores e agentes de 

saúde presentes, as ações foram estendidas a 98% dos povoados do município. Foi 

ainda entregue um Plano Ambiental para a prefeitura, onde foram levantados vários 

pontos  críticos  ambientalmente  observados  no  município,  com  sugestões  para 

melhorias.  Essas e outras ações feitas no município de Aquidabã, contribuíram para 

o desenvolviment social e ambiental do município.
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QUALIDADE DE ÁGUA NA IRRIGAÇÃO MONITORADA COM FERRAMENTAS 
DE GEOPROCESSAMENTO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - PR
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Eliane Hermes4, Marcelo Reisdorfer5, Suzana C. Wrublack6

Área temática 5 - Meio ambiente
Comunicação Oral

RESUMO -  A  utilização  de  água  de  má  qualidade  para  quaisquer  de  suas 
finalidades, pode comprometer desde a economia até aspectos de saúde pública. 
Sabendo  disso,  o  objetivo  do  presente  trabalho  foi  o  de  investigar  2  diferentes 
índices de qualidade comumente aplicados para água de irrigação, sendo estes o 
Índice de Qualidade de Água – IQA e o Índice de Qualidade de Água de Irrigação – 
IQW  utilizando  o  interpolador  do  Inverso  Quadrado  da  Distância  -  IQD  para 
comparação de médias. Foram monitoradas 57 propriedades rurais de base familiar, 
para  a  investigação  dos  parâmetros  de  qualidade  exigidos  para  irrigação.  Os 
resultados  obtidos  nos  índices  de  qualidade  foram  modificados  através  de 
tratamento  Dummy  e  modelados  através  do  IQD  para  obtenção  dos  valores 
interpolados para a região em estudo. Posteriormente as médias foram comparadas 
através  de  teste  de  Tukey  a  95%  de  confiança.  Os  principais  resultados 
demonstraram que os valores encontrados no campo para os índices de qualidade 
de água são satisfatórios de acordo com a FAO e foram estatisticamente iguais aos 
valores obtidos por interpolação (p-Valor <0,05). 
Palavras-chaves: comparação de médias, inverso quadrado da distância, restrição 
ao uso da água.

INTRODUÇÃO

Ayers e Westcot (1991) determinam os parâmetros que devem ser avaliados 
para atestar a qualidade da água de irrigação com os seus respectivos valores de 
tolerância,  sendo que os  autores mencionam que as  normas de potabilidade de 
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órgãos específicos deverão ser consultadas para o planejamento da implantação de 
sistemas de irrigação,

Deste  modo,  os  parâmetros propostos  na Resolução CONAMA 357/05 de 
maior  representatividade e  demais  parâmetros  complementares  fazem parte  dos 
exames realizados para atestar o IQA – Índice de Qualidade da Água, sendo que 
nesse caso, não são utilizados limites de tolerância e sim, todos os parâmetros são 
avaliados de acordo com seu respectivo peso pré – determinado.  

Segundo Simsek et  al  (2007)  é possível  calcular  também o IQW – Water 
Quality  Ìndex que combina linearmente seus parâmetros.  Sendo que no IQW os 
parâmetros avaliados são agrupados em 5 classe. Nesse índice alguns parâmetros 
não são levados em consideração, como por exemplo: Temperatura e Coliformes 
Fecais, ao contrário de algumas recomendações específicas .

Em relação utilização do Geoprocessamento na avaliação da qualidade da 
água na irrigação e a utilização para demais fins, Santos et al. (2005)  relatam que o 
mapeamento  contínuo  e  detalhado  de  parâmetros  naturais  além  do 
acompanhamento microclimático, forma a base para a agricultura de precisão que 
permite  guiar  estratégias  de  decisão,  para  a  melhor  condução  das  atividades 
agrícolas. 

Santini et al. (2009) relatam também que modelagem através de um SIG tem 
sido reconhecida como uma importante técnica para analisar e descrever o espaço 
temporal e os efeitos da dinâmica ambiental e agrícola.

Além  destes  autores,  Hossain  et  al.  (2008)   citam  que  a  utilização  de 
geoprocessamento para fins agrícolas e ambientais não só realiza de maneira mais 
precisa  o  armazenamento,  gerenciamento  e  análise  de  dados  espaciais  e  não 
espaciais, como também pode auxiliar nas análises e predizer ferramentas, desta 
forma caracteriza o uso de um SIG como sendo de grande utilidade para atualizar 
um  mapa  existente  ou  gerar  novos  mapas  temáticos  conforme  a  necessidade 
ambiental ou agrícola. 

Em concordância, Graymore et al. (2009)  relatam que ferramentas de apoio à 
decisão são simples, eficazes na identificação de áreas de interesse, sendo que o 
uso de um SIG facilita as tomadas de decisões, uma vez que um SIG é um conjunto 
de  técnicas  práticas  e  emergentes  para  a  realização  das  avaliações  de 
sustentabilidade agrícola ou ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em 57 propriedades rurais irrigantes de base familiar 
no município de Salto do Lontra – PR com  as seguintes coordenadas 25° 47’ 02” de  
Latitude S e 53° 18’ 32” de Longitude O, com altitude média de 450 metros e  clima 
subtropical. 

As propriedades foram georreferenciadas utilizando um receptor GPS modelo 
eTrex Garmin, pertencente ao Laboratório de Geoprocessamento da Universidade 
Estadual  do  Oeste  do  Paraná.  As  coordenadas  foram  obtidas  no  sistema  de 
referência – UTM e processadas em Datum SAD 69. Posteriormente os resultados 
dos índices de qualidade foram interpolados utilizando o programa Surfer versão 8.0, 
disponibilizado pelo Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná no qual foi trabalhado com o interpolador do Inverso Quadrado da 
Distância – IQD, que determina os valores inferidos para locais não amostrados, 
conforme Equação 1. 



Xp=                                                                                                  Eq. (1)

Em que:
Xp: variável interpolada; 
Xi: valor da variável da iésima localidade vizinha; 
di: distância euclidiana entre o i-ésimo ponto de vizinhança e o ponto amostrado. 

Coleta e análises
Os  parâmetros  para  analisar  a  qualidade  da  água  para  uso  na  irrigação 

seguiram  os  padrões  propostos  em  cada  índice  já  citado  seguindo  o  Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). 

Aplicação dos índices de qualidade da água 
Os resultados de cada parâmetro foram determinados para a aplicação dos 

índices de qualidade, sendo estes o IQA – Índice de qualidade de Água da Agencia 
Nacional das Águas - ANA, conforme Equação 2 e o  IQW – Índice de qualidade de 
água de irrigação proposto por Simsek e Gunduz (2007), conforme Equação 3. 
Para o IQA:

∏
=

=
9
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wiqiIQA                                                                                          Eq.(2)

Em que:
IQA  - Índice  de  Qualidade  das  Águas,  um  número  entre  0  e  100;
qi - qualidade do parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva "curva 
média de variação de qualidade",  em função de sua concentração ou medida e
wi - peso correspondente ao parâmetro. 

A partir do cálculo efetuado, foi efetuada a classificação da qualidade da água 
nas propriedades avaliadas utilizando tabela específica.
Para o IQW:
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Sendo: 11rwGi =                                                                             Eq.

(3)
Em que:
IQW - Índice de Qualidade de Água de Irrigação, um número entre 0 e 37;
i - o valor do índice que será incorporado;
G - o valor final (peso x classe) de cada um dos 5 pesos determinados,
w - o peso individual de cada parâmetro, conforme 
r - a classe que o parâmetro representa. A classificação da qualidade da água foi 
verificada seguindo tabela específica.

Procedimentos Estatísticos 
Para  realização  dos  procedimentos  estatísticos  foi  utilizado  o  programa 

Minitab  15®,  disponibilizado  pela  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná, 
utilizado  para  a  verificação  da  normalidade  dos  dados  através  dos  testes  de 
Anderson-Darling e transformação por Box-Cox. 

Para proceder ao teste de Tukey com 95% de confiança, a fim de comparar 
os índices e os valores reais versus interpolados, foi criado o tratamento Dummy no 



qual  foram  determinados  valores  quantitativos  em  escala,  para  as  variáveis 
qualitativas dos índices propostos com p-Valor <0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  resultados  de  cada  parâmetro  foram  utilizados  para  a  aplicação  dos 
índices de qualidade, por se tratar do período de baixa precipitação no qual ocorre a 
prática efetiva da irrigação. De acordo com a proposta em cada índice de qualidade 
foram  avaliados  demais  parâmetros  complementares,  de  acordo  com  o  tipo  de 
captação da água nas propriedades. Deste modo, foram confeccionados os mapas 
da distribuição espacial, sendo que, nas propriedades que captam água do mesmo 
local tanto para consumo quanto para irrigação, foi calculado primeiramente o IQA e 
em seguida o IQW. Os resultados dos índices estão apresentados nas Figuras 1a e 
1b.

Figura 1a Mapa da distribuição espacial do IQA- Datum SAD 69/Coordenadas UTM/
Figura 1b Mapa da distribuição espacial do IQW- Datum SAD 69/Coordenadas UTM

Através do IQA foram determinadas 4 (quatro) classes de qualidade de água, 
sendo  que  20  (vinte)  propriedades  avaliadas  apresentaram  água  de  média 
qualidade, 1 (uma) apresentou água de boa qualidade, 2 (duas) apresentaram água 
considerada  como  ruim  e  1  (uma)  propriedade  apresentou  água  de  excelente 
qualidade. 

Com o objetivo de comparar os diferentes índices propostos e uma vez que, a 
utilização da água nos pontos em que foi calculado o IQA, é a da irrigação, além do 
consumo  humano,  nas  mesmas  propriedades  foi  calculado  o  IQW,  próprio  para 
irrigação, no qual  foi  verificado que os resultados obtidos apresentaram água de 
média qualidade, contudo no teste de comparação de médias, os valores obtidos 
foram estatisticamente iguais p-Valor > 0,05.

Interpolação dos resultados
Nos  resultados  obtidos  por  interpolação  para  o  IQA  foi  observado  que  o 

padrão de classificação variou entre: bom, médio e ruim, apresentando de acordo 
com  a  Figura  2a.  No  resultado  real  amostrado  do  IQA  foi  obtida  a  mesma 



classificação.  Contudo,  (1)  uma  propriedade  apresentou  água  de  excelente 
qualidade, padrão que não foi detectado por interpolação, devido ao número restrito  
de  propriedades  que  apresentaram  essa  classe.  Os  resultados  interpolados  e 
amostrados apresentaram médias iguais com 95% de confiança (p-Valor >0,05).

Quanto  ao  IQW,  os  resultados  interpolados  apresentaram  as  3  (três) 
classificações para água de irrigação,  conforme Figura 2b, inclusive o padrão de 
alta qualidade, sendo que no campo foi encontrado apenas o padrão de qualidade 
médio em todas as propriedades avaliadas. Tal fato pode ser justificado quando se 
observa que a escala de classificação utilizada nesse índice apresenta valores muito 
próximos separando uma classe da outra o que dificulta a técnica da interpolação de 
acordo com Souza et al. (2010).

Figura 2a Mapa dos resultados interpolados do IQA/Mapa em Datum SAD 69 – UTM
Figura 2b Mapa dos resultados interpolados do IQW/Mapa em Datum SAD 69 – 
UTM 

Depois de aplicado tratamento Dummy para proceder com a comparação dos 
resultados  reais  e  interpolados  do  IQW,  verificou-se  que  as  médias  foram 
estatisticamente iguais no teste de Tukey com 95% de significância (p-Valor >0,05).

CONCLUSÕES

1- A água para fins de irrigação apresentou resultados satisfatórios de acordo com os 
índices aplicados;

2- Os  resultados  interpolados  apresentaram  valores  estatisticamente  iguais  aos 
resultados reais amostrados;

3- O índice IQA apresentou resultados estatisticamente iguais ao encontrados no IQW.
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Área temática: 5 meio ambiente
Modalidade de Apresentação: Pôster

         Palavras-chave: Alimentação; Educação ambiental; Consumo Consciente.

Resumo: Relacionar  os  hábitos  de  consumo  com a  saúde  do  homem  e  do  meio 
ambiente,  é  uma  meta  mundial.  Localmente,  atividades  em  educação  ambiental  e 
alimentar com alunos de escolas públicas de Marmeleiro – PR., partem deste princípio.  
Neste município encontra-se a nascente do rio Marrecas, que abastece a cidade de 
Francisco Beltrão de água potável para o consumo e forma uma importante micro-bacia 
hidrográfica  da  região  Sudoeste  do  estado.  A  Prefeitura  Municipal  de  Marmeleiro 
desenvolve  uma série  de  ações  relacionadas  à  conscientização  ambiental,  por  ser  
legalmente responsável pela preservação da área da nascente deste importante rio. 
Dentre as atividades em curso, existia a necessidade de trabalhar a temática ambiental  
nas  escolas  públicas,  vinculada  ao  consumo saudável  e  consciente  dos  alimentos, 
preservação  da  água  e  energia  e  separação  e  reciclagem  de  lixo.  A  destinação 
adequada  dos  resíduos  da  alimentação  e  das  embalagens  utilizadas  no  ambiente 
doméstico são requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde humana e 
ambiental,  possibilitando  a  afirmação  plena  do  potencial  de  crescimento  e 
desenvolvimento humano, com qualidade de vida. Através de palestras sobre o valor 
nutricional  e  manipulação  higiênica  de  alimentos;  utilização  racional  dos  recursos 
naturais; separação e reciclagem do lixo oriundo da alimentação e consumo consciente 
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dos recursos naturais foram os temas abrangidos pelo projeto de extensão “Qualidade 
de vida: alimentação saudável e meio ambiente”. Participaram do projeto de extensão 
nos anos de 2009 e 2010 aproximadamente 950 (novecentas e cinquenta crianças). 
Espera-se que os participantes deste projeto tenham compreendido a importância das 
ações  individuais  em  relação  à  preservação  ambiental  e  disseminem  atitudes 
sustentáveis na família e comunidade, formando uma sociedade mais consciente do 
papel individual e coletivo para a manutenção da saúde e qualidade de vida.



Qualidade de Vida: Alimentação Saudável e Meio Ambiente
Claudia Terezinha Gagliotto Galvan1
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Área temática: 5 Meio Ambiente
Modalidade de Apresentação: Estande

 Palavras-chave: Alimentação; Educação ambiental; Consumo Consciente.

A preservação do meio ambiente é primordial para a sobrevivência humana e em 
função disso faz-se necessário informações e educação para o desenvolvimento 
de ações que contribuam para a sustentabilidade ambiental e consequentemente 
à saúde e qualidade de vida da população. O objetivo dessa atividade é relacionar 
técnicas de reciclagem de embalagens de alimentos com hábitos saudáveis de 
alimentação  mostrando  algumas  possibilidades  de  reaproveitamento  e 
transformação   das  embalagens  em  objetos  decorativos,  didáticos  e  lúdicos 
desenvolvidos  no  projeto  de  extensão  universitária:  Qualidade  de  vida: 
alimentação saudável e meio ambiente. Serão expostos fotos; caixas de presente, 
porta  objetos,  bolsinhas,  pufes,  terrário  de  plantas  confeccionados  com 
embalagens de alimentos;  simulador de consumo de energia elétrica e folderes 
sobre consumo consciente de recursos naturais e alimentos. Espera-se que com 
esta exposição às pessoas se conscientizem e mudem seus hábitos diários em 
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relação  ao consumo consciente  e  redução  na quantidade de lixo  produzido  e 
depositado no ambiente.
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NASCENTES LOCALIZADAS NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA RIO XV 
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Berté; Sheila Cordeiro da Silva; Michelle Brito Komatsu & José Luiz Schneiders 
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Área temática 05: Meio Ambiente – Poster

PALAVRAS-CHAVE: nascentes; microbacia hidrográfica; legislação ambiental. 

RESUMO: O trabalho teve como objetivo a quantificação e análise da situação 
ambiental  das  nascentes  localizadas  na  microbacia  hidrográfica  Rio  XV  de 
Novembro, afim, de auxiliar o cumprimento da legislação ambiental no local. 
Segundo a Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, considera-se áreas de 
preservação permanente num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura 
para as nascentes ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”,  
sendo  permitido o acesso de pessoas e animais às áreas, para obtenção de 
água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regeneração e a 
manutenção a longo prazo da vegetação nativa. A microbacia hidrográfica Rio 
XV de Novembro, objeto de estudo, com 707 ha, localiza-se no município de 
Mercedes  –  Paraná,  na  mesorregião  geográfica  oeste  paranaense.  A 
microbacia esta localizada na Latitude 24º 24’ 14” S, Longitude 54º 11’ 54” W e 
apresenta uma altitude entre 245 e 370 metros. Para a realização do trabalho 
foi realizado uma entrevista com os produtores da microbacia que auxiliaram 
na localização das nascentes. As nascentes eram então georreferenciadas e 
analisadas  quanto  a  preservação  ambiental,  sendo  classificadas  em: 
protegidas  (quando  atendia  a  legislação  vigente);  parcialmente  protegidas 
(quando a legislação era atendida parcialmente) e não protegidas (quando a 
nascente estava totalmente exposta). Para auxiliar na classificação da situação 
ambiental  das  nascentes  foram  utilizados  softwares  de  geoprocessamento 
como  Sprig  4.3.3.  Foram  quantificadas  no  local  de  estudo,  13  nascentes,  
distribuídas por toda a microbacia. Desse total, apenas 3 nascentes (23,08%) 
se encontraram totalmente protegidas, estando as mesmas cercadas e com 
vegetação  arbórea  secundária  em  estágio  avançado  de  regeneração.  Do 
restante,  2  nascentes  se  encontram  parcialmente  protegidas  e  8  estão 
totalmente  desprotegidas,  estando  sujeitas  ao  pisoteio  de  bovinos  e  ao 
assoreamento. É importante ressaltar que a preservação e recuperação das 
nascentes  não  são  apenas  atitudes  que  satisfazem a  legislação,  mais  sim 
propiciam a continuidade do aproveitamento das águas para as mais variadas 
atividades humanas, além de garantir o uso para as futuras gerações. 
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Área temática 05: Meio Ambiente – Poster

PALAVRAS-CHAVE:  bovinocultura  de  corte;  microbacia  hidrográfica; 
bovinocultura de leite. 

RESUMO: O trabalho teve como objetivo quantificar e classificar o rebanho 
bovino  criado  na  microbacia  hidrográfica  Rio  XV  de  Novembro,  pois  é  de 
fundamental importância estudar as atividades antrópicas desenvolvidas, afim 
de,  evitar  os  impactos  que  podem  ser  gerados  por  essas  atividades.  A 
exploração pecuária é uma das maiores atividades econômicas do país, sendo 
a  maioria  do  rebanho  criado  em  condições  de  pastejo,  numa  atividade 
extensiva.   A  microbacia,  objeto  de  estudo,  com  707  ha,  localiza-se  no 
município  de  Mercedes  –  Paraná,  na  mesorregião  geográfica  oeste 
paranaense. A microbacia esta localizada na Latitude 24º 24’ 14” S, Longitude 
54º 11’ 54” W e apresenta uma altitude entre 245 e 370 metros. Nessa região a 
base da economia é a agropecuária, e as propriedades possuem atividades 
diversificadas principalmente com suinocultura, bovinocultura e avicultura, além 
das  atividades  agrícolas  como  mandioca,  soja  e  milho.  No  total  foram 
analisadas 75 propriedades, sendo o número de animais de cada uma coletado 
em  entrevistas  realizadas  diretamente  com  os  produtores  do  local.  Foi 
quantificado  um  total  de  2021  animais,  sendo  226  (11,18%)  destinados  a 
atividade de bovinocultura de corte, e 1795 (88,82%), destinados a atividade de 
bovinocultura  de  leite.  Essa  grande  diferença  pode  ser  explicada,  pois  a 
atividade leiteira proporciona uma renda mensal para a família, além de ser 
incentivada  pela  presença  de  laticínios  na  região.  Já  a  atividade  de 
bovinocultura  de  corte,  necessita  de  um  investimento  de  longo  prazo, 
proporcionando o retorno do capital investido em intervalos maiores de tempo, 
o que pode descapitalizar as propriedades nesse período intermediário, aliado 
ao fato das propriedades analisadas serem de tamanho pequeno, sem muitas 
fontes  de  renda.  Do  ponto  de  vista  ambiental,  ambas  as  atividades  não 
representam risco,  justamente  por  serem praticadas  em pequena  escala  e 
pelos animais serem mantidos em regime de pastoreio contínuo, de forma que 
os  dejetos  são  naturalmente  distribuídos  nas  pastagens,  não  gerando 
acúmulos e problemas de contaminação. 
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RIQUEZA DE EPÍFITAS VASCULARES NO CORREDOR DE 

BIODOVERSIDADE SANTA MARIA – PR

Marina Tablas Martinez1; Lívia Godinho Temponi2

RESUMO

A área ocupada pelo Corredor de Biodiversidade Santa Maria situa-se entre a 
Faixa  de  Proteção  do  lago  de  Itaipu  e  o  Parque  Nacional  do  Iguaçu.  Sua 
vegetação  é  predominantemente  de  Floresta  Estacional  Semidecidual, 
abrigando muitas epífitas.  O epifitismo é um dos tipos de interação ecológica 
no qual espécies sobrevivem utilizando outra planta como suporte, denominada 
forófito, não havendo dependência fisiológica. As epífitas são bioindicadoras do 
grau de interferência antrópica e da qualidade ambiental das florestas, além de 
promoverem o enriquecimento da biodiversidade.  São raros os estudos sobre 
esta forma de vida, sendo fundamentais estudos mais aprofundados sobre sua 
riqueza  e  distribuição.  O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  fazer  um 
levantamento  das  epífitas  vasculares  do  Corredor  de  Biodiversidade  Santa 
Maria, contribuindo para o conhecimento da flora local e do Paraná, bem como 
fornecer  subsídios  para  futuros  estudos  taxonômicos  e  ecológicos.  Foram 
realizadas coletas mensais,  a  partir  de outubro de 2010.  Com base nestas 
coletas  foi  realizada  uma  lista  das  espécies  inseridas  no  Herbário  da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Foram encontradas até o momento 
10  espécies  de  epífitas  vasculares,  representadas  pelas  famílias  de 
angiospermas: Piperaceae (3), Bromeliaceae (3), Orchidaceae (2), Cactaceae 
(1) e Araceae (1). As espécies mais representativas foram Peperomia urocarpa 
Fisch & C.A. Mey e Billbergia nutans H. Wendl. Essas espécies são nativas da 
região,  já  tendo  sido  encontradas  no  Parque  Nacional  do  Iguaçu,  um 
importante  remanescente  de  Mata  Atlântica  de  Interior,  podendo  indicar 
similaridade quanto ao estado de preservação dessas duas áreas florestais. 
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RIQUEZA DE EPÍFITAS VASCULARES NO PARQUE NACIONAL DO 

IGUAÇU – PR

Lizandra Boff1; Marina Tablas Martinez2; Lilien Cristhiane Ferneda Rocha3;

Mayara Lautert3; Lívia Godinho Temponi4

RESUMO

O Parque Nacional do Iguaçu é considerado um importante remanescente de 
Mata Atlântica de Interior. O epifitismo, um dos tipos de interação ecológica no 
qual espécies sobrevivem utilizando outra planta como suporte, denominada 
forófito, merece ser investigada na área de estudo. A presença de espécies 
epífitas  promove  enriquecimento  da  biodiversidade,  com  a  ocupação  de 
estratos  desassociados ao solo.  As plantas  epífitas  são  consideradas bons 
indicadores ecológicos, devido a sua sensibilidade à umidade, registrando tanto 
a  qualidade  e  estágio  dos  ecossistemas  quanto  às  variações  ambientais 
naturais. O epifitismo promove manutenção da diversidade biológica, fornece o 
equilíbrio das interações entre as espécies, fornecendo recursos alimentares, 
além de influenciar nos processos de ciclagem de nutrientes e na produtividade 
das florestas. Desta forma, o objetivo deste estudo é realizar um levantamento 
das epífitas do Parque Nacional do Iguaçu, maior remanescente de Floresta 
Atlântica de Interior do Brasil. As coletas foram realizadas a partir de agosto de 
2010,  sendo  as  amostras  preparadas  conforme  técnicas  usuais  de 
herborização, identificadas e incluídas no herbário da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná. Até o momento foram encontradas 26 espécies de epífitas 
vasculares,  sendo  18  fanerógamas  e  8  pteridófitas.  As  famílias  com maior 
número de espécies foram Piperaceae e Polypodiaceae com 6 espécies cada, 
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seguidas de Orchidaceae (4), Bromeliaceae (3), Cactaceae (3), Araceae (2) e 
Aspleniaceae  (2).   Apesar  de  um número  considerável  de  epífitas  ter  sido 
registrada  para  a  região,  áreas  ainda  pouco  inventariadas,  como  a  área 
intangível do ParNa Iguaçu, precisam ser melhor investigadas.

PALAVRAS-CHAVE: Epifitismo, biodiversidade, bioindicadores.



SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL 
VOLTADO AOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

Luís Gabriel Antão Barboza; Raquel Jackeline Ratz; Sheila Cordeiro da Silva

Área Temática: Meio Ambiente
Pôster

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Saúde; Resíduos Sólidos. 

Resumo: O gerenciamento dos resíduos de saúde encontra sérios problemas em 
todas  as  suas  etapas,  que  podem  ser  atribuídos  a  fatores  como  escassez  de 
conhecimentos  específicos,  carência  de  normas  e  leis  efetivas,  negligência  dos 
responsáveis,  não  exigência  dos  planos  de  gerenciamento  pelos  órgãos 
competentes, fiscalização inadequada e/ou ausência e carência de programas de 
prevenção  à  poluição  visando,  particularmente,  a  minimização  da  geração  de 
resíduos.  O  aumento  da  produção  de  resíduos  nos  serviços  de  saúde  tem  se 
constituído  em  uma  preocupação  constante.  Dados  indicam  que  são  coletados 
diariamente 228.413 toneladas de resíduos no Brasil. Em geral, estima-se que 1% 
desse  total  corresponda  aos  resíduos  de  serviços  de  saúde,  ou  seja, 
aproximadamente  2.300  toneladas  diárias.  Frente  a  essa  problemática  surgiu  a 
proposta do presente projeto, objetivando desenvolver e descrever um projeto de 
Educação  Ambiental  voltado  ao  gerenciamento  dos  resíduos  sólidos  de  saúde, 
visando  contribuir  na  formulação  de  subsídios  metodológicos  para  projetos  de 
Educação Ambiental em saúde. Parceria com a gestão pública; contato inicial com 
os responsáveis dos estabelecimentos de saúde; encontro entre gestão pública e 
estabelecimentos para a criação do plano de manejo interno dos resíduos gerados; 
encontros trimestrais  com todos os funcionários  envolvidos para  a realização de 
oficinas  e  palestras  de  sensibilização  e  conscientização;  novos  encontros 
(semestrais) entre os responsáveis pelos estabelecimentos e a gestão pública para 
expor os resultados alcançados e propor possíveis melhorias; e, encontro com todos 
os envolvidos, em todos os níveis, visando a exposição dos resultados alcançados 
(anual),  consistiu  na  metodologia  proposta.  Espera-se  que  tal  projeto  ajude  a 
sensibilizar e a conscientizar os envolvidos nesse processo, assim como servir de 



subsídio  estratégico  ao  fortalecimento  de  programas  de  gestão  ambiental  nos 
estabelecimentos setoriais de saúde.

FORMAS DE CONTATO: (045)99030589; gabrielbarbboza@gmail.com



UMA DÉCADA DE PCN MEIO AMBIENTE NAS ESCOLAS DE MUNDO 
NOVO-MS

Cristiane Regina dos Reis Moreira
Meio Ambiente

Pensando  em  evoluir  a  humanidade  está  causando  a  extinção  de 

espécies, e futuramente, se não mudar sua postura quanto aos problemas que 

envolvem a natureza, provocará a sua própria extinção.

Pensando em colaborar com essa reflexão, em 1997, foi apresentado às 

escolas  brasileiras,  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC),  os  Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que além de proposta curricular para as áreas 

específicas de conhecimento, possuem os temas transversais, dentre eles o 

tema Meio Ambiente. Por acreditar-se que por meio da Educação formal se 

possa contribuir para formação ambientalmente correta da sociedade, é que tal 

proposta foi inserida no currículo escolar brasileiro. 

Face ao exposto, objetivamos com a presente pesquisa verificar se após 

mais de uma década de seu lançamento os PCN, Tema Meio Ambiente esta 

inserido na rotina pedagógica de algumas escolas e/ou salas de aula do Brasil, 

conforme proposta  do  referido  documento.  Optamos por  utilizar  a  pesquisa 

qualitativa com aporte teórico da fenomenologia, as professoras e professores 

entrevistados, são formados em áreas de conhecimento diferenciadas.

Verificamos  que  o  PCN  Meio  Ambiente,  implantado  a  mais  de  uma 

década  na  Educação  brasileira,  segundo  os  docentes  das  escolas 

pesquisadas,  no  município  de  Mundo  Novo/MS,  se  desenvolve  dentro  das 

possibilidades que as escolas oferecem.

 Constatamos ainda que os profissionais que conhecem o PCN Meio 

Ambiente se preocupam em desenvolver o tema conforme proposto, inserindo-

o interdisciplinarmente em suas aulas, de forma a aprimorar a formação cidadã 

das alunas e alunos. Outros professores ainda se sentem despreparados para 

trabalhar a temática em suas disciplinas.



Finalizando  nossa  análise,  podemos  observar  a  necessidade  de  um 

investimento  mais  efetivo  na  formação  continuada  de  professoras  e 

professores sobre o tema Meio Ambiente, seja esse investimento dos próprios 

profissionais ou das instituições de ensino (escolas e secretarias de educação) 

na qual trabalham. 



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA MICROBACIA DO RIO LAMBEDOR - PR

Jéssica Naiara Hellmann Schlickmann
Silvana Nascimento Vergutz

Elvis Rabuske Hendges
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Francisco Beltrão

j3hhsch@gmail.com
silvanavergutz@gmail.com

elvis_hendges@hotmail.com

O planejamento do uso da terra em nosso país passa por um estágio onde o 
estudo através do mapeamento das microbacias é de extrema importância para 
uma  adequada  utilização  dos  recursos  naturais.  Assim  este  trabalho  visa 
realizar o mapeamento das classes de declividade, de orientação de vertentes 
e do uso da terra da microbacia do rio Lambedor.  Localizada no trecho do 
baixo rio Chopim (afluente do rio Iguaçu) a Microbacia do Rio Lambedor possui 
uma área aproximada de 4.270 ha e esta situada no distrito de Vista Alegre, 
município de Coronel Vivida, PR. Como procedimento metodológico, foi criado 
um  banco  de  dados  geográfico  no  aplicativo  SPRING,  para  os  mapas  de 
declividade,  de orientação de vertentes foi  importada a carta  topográfica de 
Coronel Vivida, 1:50000 da Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) e para o 
mapa de uso da terra foi classificada uma imagem do Landsat 5, de 30 de abril  
de  2010.  O  mapa  clinográfico  demonstrou  o  elevado  percentual  de  áreas 
planas  a  ajuzante  do  rio  Lambedor,  sendo  que  mais  de  96%  das  áreas 
mapeadas  pertencem  à  classe  de  0  a  12%  de  declividade.  O  mapa  de 
orientação  de  vertentes  por  sua  vez,  apresentou  das  quatro  classes  de 
inclinação mapeadas, aproximadamente 40% de áreas voltadas para o sul. O 
mapa de uso da terra,  limitado pela  média  resolução  espacial  de  imagem, 
permitiu a classificação de quatro padrões de uso da terra: 0.70% de água, 
41% de floresta,  56% de áreas agrícolas e 3% de campo. Desta forma foi  
possível concluir que a maior parte das áreas drenadas pelas microbacia do rio  
Lambedor apresenta a aptidão agrícola, e que a maioria destas, retiradas as 
áreas de preservação permanente e de reserva legal, previstas por Lei, estão 
sendo utilizadas para a finalidade da agricultura.



UTILIZAÇÃO DE CASCA DE SOJA PARA O DESENVOLVIMENTO DE COOKIES 
COM ELEVADO VALOR NUTRICIONAL

Coordenador: Mônica L. Fiorese, Ministrante: Adrieli Teresinha Odorcik Dal’Toé, 
Colaborador: Marcos Flávio Pinto Moreira

Área Temática: Meio Ambiente  
Modalidade de apresentação: Pôster

Palavras-Chave: cookies, casca de soja, resíduo agroindustrial

Resumo: A difusão do conceito de desenvolvimento sustentável fez com que 
surgisse a preocupação de melhorar o aproveitamento dos recursos naturais, assim 
como,  os  resíduos oriundos dos processos alimentícios.  Muitos  desses resíduos 
podem ser utilizados para diferentes fins,  sendo um deles o desenvolvimento de 
produtos  que  complementem  a  dieta  humana.  A  casca  de  soja  é  um  produto 
resultante do esmagamento do grão de soja para extração de óleo, do farelo de soja 
e da lecitina.  A casca de soja corresponde a cerca de 7 a 8% do peso do grão, 
possui um elevado teor de fibra, sendo esta de alta digestibilidade para ruminantes, 
porém sem utilização na alimentação humana, possui em média 15% de proteína 
entre outros minerais.  Considerando um rendimento médio de 8 kg de casca de soja 
obtida para cada 100 kg de grão de soja esmagado. Outro processo o qual gera o 
resíduo é através do processamento do leite de soja. A qualidade da fibra da casca 
de soja é a principal responsável pelo interesse no seu uso, constitui uma excelente 
fonte de fibra, que pode ser utilizada misturando-se a outras farinhas. Destinando-se 
à  alimentação  de  pessoas  que,  particularmente,  requerem  suplementação  na 
ingestão de fibra em sua dieta ou como meio de consumo regular na prevenção da 
constipação intestinal.  O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um cookie 
de baixo custo, através da utilização de um resíduo agroindustrial, tendo o mesmo 
elevado valor nutricional agregado. Para tanto, inicialmente, fez-se uma lavagem da 
casca,  para a eliminação das sujidades grosseiras. Posteriormente eliminou-se o 
excesso de água por prensagem manual,  após foi  feita a etapa de secagem em 
estufa normal a 115°C, por aproximadamente 4 horas. Da fração seca, retirou-se 
uma amostra, a qual foi submetida à análise microbiológica. Evidenciada a ausência 
de micro-organismos, fez-se a formulação do cookie. Os resultados obtidos mostram 
que, a casca de soja pode ser utilizada como fonte de proteína e fibra na fabricação 
dos cookies, tendo sua formulação grande aceitabilidade pelos provadores. Espera-
se  com este  trabalho  criar  uma  alternativa  viável  para  a  utilização  de  resíduos 
gerados no processamento da soja, ajudando assim o meio ambiente. Além de criar  
um alimento altamente nutritivo e a baixo custo.



FORMAS DE CONTATO: 
Fone: (46) 9915 - 8205
E-mail: adrieli_dal_toe@hotmail.com, mlfiorese@gmail.com
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A  ENFERMAGEM  E  A  ASSISTÊNCIA  A  INCONTINENTES  URINÁRIOS  E 

OSTOMIZADOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Daisy Cristina Rodrigues; Sara Alves Ribeiro; Lorena Moraes Goetem Gemelli.

Área temática: Saúde

Comunicação Oral

Resumo

As  universidades  públicas  brasileiras  são  instituições  criadas  para  atender  às 

necessidades do país. Estão distribuídas em todo o território nacional. Apresenta 

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. A participação em projetos de 

extensão  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, crescendo como profissional ligado a população; além de 

ser uma forma de retribuição à comunidade os conhecimentos adquiridos na sala de 

aula.

Palavras-chave: Enfermagem; formação universitária; extensão.

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 instituição 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.

Métodos

Trata-se  de  um  relato  de  experiência,  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.

Discussão e Resultados

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 que vem sendo desenvolvido junto ao Núcleo dos Ostomizados do 

Oeste  do  Paraná,  onde  acadêmicos  do  curso  de  Enfermagem da  Unioeste  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.  Entrar  em  contato  com  materiais  e  equipamentos  utilizados  pelos 

ostomizados e incontinentes urinários. Somos instrumentalizados para reconhecer 

os tipos de bolsas, para 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. Na Associação, são atendidos os ostomizados e incontinentes urinários 

de Cascavel e municípios pertencentes a 10ª Regional de Saúde de Cascavel. Os 

ostomizados  que  residem fora  dessa  abrangência,  são  atendidos,  orientados  na 

Associação e encaminhados para suas cidades de origem.

Neste projeto além da oportunidade de saber o que é uma ostomia, os tipos, as 

causas,  tipos  de  equipamentos,  dispositivos  e  acompanhamos  a  enfermeira 

estomaterapeuta no atendimento do ostomizado, realizando o cuidado. O que nos 

possibilitará  após  o  término  da  graduação  conhecimento  para  este  tipo  de 

assistência, pautado na importância que a atual experiência já nos possibilita. 

No  acompanhamento  dos  atendimentos  da  enfermeira  e  nas  reuniões  do  grupo 

encontramos pessoas que nos mostram a realidade por eles vividas de uma forma 

que nos leva ao aprendizado e  a  importância  que nós representamos enquanto 

acadêmicos, visto que a graduação é um período rápido de tempo e que nem tudo 

aprende-se em bancos escolares, mas nos também nos acontecimentos diários.

Conclusão

A participação em projetos de extensão nos possibilita 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 nos bancos acadêmicos com 

os recursos por ela pagos.
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Área Temática: Saúde

Modalidade de Apresentação: Pôster

PALAVRAS-CHAVE : Envelhecimento Cognitivo, Idoso, Qualidade de Vida

RESUMO: O desenvolvimento da inteligência humana ocorre ao longo de todo 
o  curso  da  vida.  No  entanto,  o  envelhecimento  é  um  período  de  maior 
vulnerabilidade  física  e  maior  risco  de  comprometimento  da  autonomia.  As 
mudanças biológicas associadas ao envelhecimento tornam o indivíduo mais 
frágil e, assim, propenso a desenvolver doenças que podem atuar direta ou 
indiretamente,  comprometendo  suas  capacidades  cognitivas.  No 
envelhecimento saudável, apesar de existirem mudanças como a diminuição 
na velocidade de processamento de informações, o esperado é que a mente 
permaneça  apta  á  aprendizagem,  mantendo-se  capaz  de  se  adaptar  aos 
estímulos, criando inclusive novas conexões. Um número cada vez maior de 

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

vinculada ao Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI, acadêmica do Curso 
de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Toledo,.
3 Bolsista  de  Extensão  do  Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Extensão  da  UNIOESTE/PROEX, 
vinculada ao Programa de Extensão Universidade Aberta à Terceira Idade – UNATI,  Acadêmica do 
Curso  de  Serviço  Social  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  Campus  de 
Toledo,
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idosos no mundo expressa vitalidade cognitiva apresentando um alto padrão de 
desempenho. O trabalho trata da Oficina da Memória vinculada ao Programa 
de  Extensão  Universidade  Aberta  à  Terceira  Idade  –  UNATI  da 
UNIOESTE/Campus  de  Toledo  e  tem  como  objetivo  enfatizar,  no  período 
2009/2010,  os  resultados  alcançados  na  qualidade  de  vida  dos  adultos  e 
idosos. A oficina da memória é um curso permanente oferecido no programa 
desde o ano de 2002 e tem como objetivo propiciar, dentro de uma perspectiva 
preventiva, conhecimentos e atividades cognitivas que vão minimizar, retardar 
e  atuar  preventivamente  no  desenvolvimento  de  doenças  e  demências 
degenerativas  do  idoso.  A  metodologia  de  ação  se  dá  através  de  aulas 
semanais  com conteúdo teórico-prático a partir  de  uma abordagem teórico-
vivencial  que  prioriza  a  assimilação  de  conhecimentos  metacognitivos  e 
relativos a cuidados de saúde, além da estimulação de funções mentais, tais 
como a cognição, o afeto, a criatividade e a motivação. Os resultados apontam 
que  a  manutenção  da  eficácia  cognitiva  no  envelhecer  se  constitui  numa 
condição diferencial de qualidade de vida e de preservação da autonomia do 
idoso  e  também  um  meio  de  interação  no  ambiente  familiar  e  social.  A 
otimização cognitiva, ao intervir a partir de uma abordagem multifatorial, vem 
se relevando como um caminho de prevenção e adiamento do declínio  em 
atividades críticas do cotidiano,  favorecendo a manutenção da autonomia e 
conquista de melhor qualidade de vida no envelhecimento. As condições de 
saúde  e  o  estilo  de  vida  interferem  sobremaneira  na  evolução  de  seu 
desempenho.
      

FORMAS  DE  CONTATO:  unati@unioeste.br,  odoriizzi2@yahoo.com;  fone 
(045) 3379-7089

mailto:odoriizzi2@yahoo.com
mailto:unati@unioeste.br


ACADÊMICOS DE FARMÁCIA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE PARA ADOLESCENTES DA GUARDA MIRIM DE CASCAVEL-PR.

Veridiana Lenartovicz-Boeira; Flavia Raphaela Nass Arroteia; Bruna Rotava; 
Claudia Emanuelli Ebertz; Érika Taguti; Franciele Carline Spohr; Júlia Maria 

Tonin Geiss; Leandro B. Pedron; Michelly Coelho; Paula Cristina Albert; 
Roberta Maria da Silva; Stéfany Dias Rocha; Suelem Tavares S. Penteado.

Área temática: Saúde.
Comunicação Visual/Pôster.

Palavras-chave: educação em saúde, ensino-aprendizagem, adolescentes.

A  promoção  da  saúde  depende  de  várias  condições,  entre  elas  a 
prevenção,  que  muitas  vezes  pode  ser  aplicada  através  da  educação  em 
saúde. As universidades através de seus docentes ligados à área da saúde e 
de educação podem operacionalizar esta idéia e ainda promover a inserção 
dos acadêmicos em atividades comunitárias,  despertando o interesse pelos 
programas  sociais. Buscando  aproximar  a  universidade  da  comunidade, 
iniciou-se um projeto do Curso de Farmácia da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná junto a Guarda Mirim do município de Cascavel que proporcionou a 
interação entre  graduandos dos cursos da área de saúde e  estudantes  do 
ensino  médio  e  fundamental,  transmitindo  conhecimentos  adquiridos  nos 
cursos  de  graduação  a  comunidade  e  proporcionando  convivência  com  a 
realidade das populações carentes e com um grupo populacional diferente do 
que  estão  acostumados  a  trabalhar.  O  grupo  de  trabalho  era  formado  por 
acadêmicos  do  4°  ano  e  atendeu  aproximadamente  45  adolescentes, 
distribuídos em dois grupos, desenvolvendo atividades de educação em saúde 
através  de  palestras,  vídeos,  dinâmicas  e  atividades  lúdicas  abordando 
diferentes assuntos como contraceptivos, diabete, hipertensão, automedicação 
responsável, obesidade juvenil e parasitoses. Os assuntos foram expostos em 
uma linguagem fácil e objetiva, dando subsídios teóricos e práticos para que os 
alunos identificassem 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. A cada atividade, foi observada uma interatividade maior 
por parte dos adolescentes nas ações propostas, mostrando que os mesmos 
tem se identificado com os assuntos abordados e conseguem absorver o que é 
transmitido.  Com  isso,  houve  um  incentivo  maior  aos  acadêmicos  na 
preparação  dos  temas  buscando  ações  que  possam  proporcionar  maior 
interesse e participação dos adolescentes. Formou-se um ambiente de ensino 



aprendizagem favorável tanto para a universidade como para a comunidade, 
proporcionando experiências diferenciadas e construtivas para ambos os eixos.

Contato: veridiana.boeira@unioeste.br (45) 3220-3156
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 

SAÚDE NO PERIODO 2003 A 2011

Phallcha Luízar Obregón1, Cristina Diamante2.

Área temática: Saúde.
Modalidade – Comunicação oral.

RESUMO: 

O artigo trata das atividades desenvolvidas no Programa de Educação Permanente 
em  Saúde  da  Unioeste,  no  período  outubro/2003  a  fevereiro/  2011  (início  e 
encerramento do Programa), apresentando os resultados alcançados na inserção da 
educação permanente na área de saúde, avanços e desafios. O Programa iniciou em 
outubro  de  2003,  e  foi  desenvolvido  na  UNIOESTE/  Campus  de  Cascavel  e  se 
constituiu  em uma atividade de extensão,  de caráter  de permanente proposta por 
docentes do Curso de Medicina e desenvolvida por docentes dos cursos da área de 
saúde do Campus de Cascavel.  A metodologia utilizada enfatizou a estratégia de 
educação  permanente  nas  diferentes  atividades  desenvolvidas  como  projetos, 
oficinas, eventos científicos. Envolveu acadêmicos e docentes da área de saúde das 
Instituições de Ensino Superior da região, os profissionais de saúde, os gestores de 
saúde municipais e estaduais e representantes do Controle Social. Os resultados das 
atividades  foram  apresentados  em  eventos  científicos  de  caráter  local,  regional, 
nacional  e internacional.  Todas as atividades foram avaliadas positivamente pelos 
participantes, sendo que as mesmas atenderam os objetivos propostos no programa.

PALAVRAS-CHAVE: educação permanente, formação em saúde, políticas públicas 
de saúde.

INTRODUÇÃO: 
A Educação Permanente em Saúde é promovida pela Organização Pan-Americana 
de Saúde desde 1984 e recentemente pelo Ministério da Saúde através da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de 
Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor .
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do trabalho e da Educação 
na Saúde – SGTES, implementou a política de educação para o SUS que estimula e 

1 Médica, Doutora em Saúde Pública. Docente do curso de Medicina / Unioeste.
  phallcha@terra.com.br
2 Fisioterapeuta, Doutora, docente do curso de Fisioterapia / Unioeste.



promove a educação permanente dos trabalhadores do SUS, ao lado de propiciar 
uma efetiva aproximação entre o sistema de saúde e sistema formador. 
Em  setembro  de  2003,  o  Conselho  Nacional  de  Saúde  aprovou  a  Política  de 
Educação e Desenvolvimento para o SUS: caminhos para a Educação Permanente 
em Saúde, apresentada pelo Ministério da Saúde por meio do Departamento de 
Gestão da Educação em Saúde.
Esta  política  é  viabilizada,  principalmente  por  meio  da  constituição  de  Pólos  de 
Educação  Permanente  em  Saúde  para  o  SUS  (instâncias  interinstitucionais  e 
locorregionais / rodas de gestão). A constituição dos Pólos pode ser vista como a 
principal iniciativa de  um grande esforço que vem sendo desenvolvido para garantir  
aos profissionais o perfil adequado aos princípios e diretrizes do SUS.
No Paraná,  a  organização dos Pólos  de Educação Permanente  diferencia-se da 
formação de Pólos em outros estados brasileiros. No ano de 2003 foram criados os 
Pólos Regionais de Educação Permanente em Saúde – PREPS, perfazendo um 
total de 22 PREPS. Dessa forma os Pólos ficaram nas regionais de saúde.
O desafio desta política está na adoção da educação permanente em saúde como 
estratégia  fundamental  para  a  recomposição das práticas  de formação,  atenção, 
gestão, formulação de políticas e participação da sociedade no setor da saúde.
A  educação  permanente  em  saúde  exige  reflexão  crítica  sobre  as  práticas  de 
atenção, de gestão, e sobre as práticas de ensino, buscando processos educativos 
aplicados ao trabalho. Nesse sentido, a construção da educação permanente em 
saúde  coloca  em  evidência  a  formação  e  o  desenvolvimento  para  o  SUS, 
favorecendo a associação entre o desenvolvimento individual e organizacional, os 
serviços  e  a  gestão  setorial,  a  atenção  e  o  controle  social,  na  perspectiva  de 
desenvolver/fortalecer o próprio Sistema de Saúde.   
No que se refere a Educação Permanente, esta estratégia tem como objetivo central 
a transformação do processo de trabalho, orientando-o para uma constante melhoria 
da qualidade das ações e serviços de saúde. A Educação Permanente em Saúde 
basea-se  na  reflexão  crítica  das  práticas  de  saúde.  Parte  do  pressuposto  da 
aprendizagem significativa e propõe que a transformação das práticas profissionais 
deva estar baseada na reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais reais 
em ação na rede de serviços. Propõe, que os processos de capacitação do pessoal 
de  saúde  sejam  estruturados  a  partir  da  problematização  do  seu  processo  de 
trabalho e que tenham como objetivos a transformação das práticas profissionais e 
da própria organização do trabalho, tomando como referencial as necessidades de 
saúde das pessoas, a gestão setorial e a promoção da saúde sob todas as suas 
formas. É a partir da problematização do processo e da qualidade de trabalho em 
cada  serviço  de  saúde  que  são  identificadas  as  necessidades  de  capacitação, 
garantindo  assim,  a  aplicabilidade  e  a  relevância  dos  conteúdos  e  tecnologias 
estabelecidas.
O processo de construção do Sistema Único de Saúde vem conseguindo avanços 
nos últimos anos e traz na sua proposta a expectativa de reorganização do modelo 
de atenção vigente. No entanto, a inexistência de profissionais com o perfil exigido 
para atuar nesse novo contexto, vem redefinindo as necessidades de qualificação e 
requalificação do trabalhador em saúde.
Nesse sentido, o  Programa de Educação Permanente em Saúde da Unioeste surgiu 
como proposta de docentes do curso de Medicina com a Pro-Reitoria de Pesquisa e 
posteriormente a Pro-reitoria de Extensão com o intuito  que a universidade como 
formadora  de  profissionais  da  saúde  participe  e  se  envolva  no  processo  de 
educação  permanente  dos  profissionais  de  saúde.  De  modo  geral,  a  educação 



permanente foi utilizada como estratégia para desenvolver a reflexão crítica sobre as 
práticas dos profissionais de saúde. Dessa forma, estava orientado para contribuir 
com a transformação do processo de  trabalho,  englobando  as  necessidades de 
aprendizagem  dos  profissionais  de  saúde.  Por  sua  vez,  a  qualificação  dos 
profissionais de saúde deveria refletir  na maior qualidade de atenção oferecida a 
população, possibilitando-lhes melhores condições de saúde e qualidade de vida.
O Programa de Educação Permanente em Saúde, durante sete anos desenvolveu 
atividades de caráter multiprofissional no campo da saúde coletiva. Para tanto tem 
contado  com a participação de docentes  dos  cursos  de Medicina,  Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia e Odontologia.
Foi  ainda  elaborado  e  aprovado  pelo  CEPE  o  Regulamento  do  Programa  de 
Educação Permanente em Saúde – PEPS, Resolução 134/2003 – CEPE em 28 de 
outubro de 2003.
Os docentes envolvidos no PEPS também desenvolviam atividades junto ao Pólo de 
Educação Permanente da 10ª Regional de Saúde, ações que não serão descritas 
neste artigo.
 

OBJETIVOS:
 Apresentar a experiência do PEPS sobre a realização de trabalho em equipe 

multiprofissional  (Medicina,  Fisioterapia,  Enfermagem,  Farmácia  e 
Odontologia) e o desenvolvimento de extensão universitária com profissionais 
de saúde da rede de atenção do Município de Cascavel e região, gestores da 
saúde e comunidade.

 Indicar os avanços e desafios do PEPS.

MÉTODOS: O trabalho constitui a descrição das principais atividades desenvolvidas 
no  transcurso  de  sete  anos  do  PEPS e  que  promoveram a  integração,  ensino, 
serviço, comunidade, gestão. Após reflexão sobre a prática e revisão literária é feito 
um levantamento sobre os avanços e desafios do PEPS.

RESULTADOS  E  DISCUSSÂO.  os  resultados  a  seguir  referem-se  ao  período 
outubro/2003 a fevereiro/ 2011.
As diferentes atividades desenvolvidas pelos docentes no PEPS apresentaram as 
seguintes características:

a) Trabalho em equipe multiprofissional,  respeitando-se as especificidades de 
cada profissão e incentivando a interação entre elas.

b) Uso de metodologias  pedagógicas inovadoras (problematização)  e uso da 
educação permanente.

c) Atenção aos problemas de maior relevância nos serviços de saúde locais, de 
modo a responder as necessidades locais.

d) Maior ênfase na atenção primária/básica.
e) Articulação constante com o sistema local de saúde e 10ª Regional de Saúde.
f) Fomento da articulação ensino, gestão, atenção e controle social.

Entre as atividades podemos destacar:
a) A Educação Permanente e os cursos de graduação na área da saúde.

A Política de Educação Permanente em Saúde recomenda que as universidades 
devam promover mudanças em relação a  produção do conhecimento devendo 



existir maior aproximação entre as pesquisas e as necessidades de saúde em um 
determinado local, mudanças na graduação, tanto na abordagem pedagógica que 
visa  as  melhorias  da  estrutura  curricular,  do  processo didático  pedagógico  e  na 
orientação programática, adequação segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
de cada curso de saúde. Outro ponto é a inserção da  educação permanente na 
graduação e prestação de serviços.  A Política de Educação Permanente apresenta 
como desafios as mudanças nas práticas de formação e nas práticas de saúde; a 
educação e o trabalho (formação e produção de processos e práticas nos locais de 
serviço.
Nos últimos anos, tem havido, de maneira diferenciada entre as várias profissões da 
saúde,  uma  progressiva  mobilização  em  torno  da  mudança  da  formação,  seus 
contornos,  conteúdos  e  caminhos.  Muitas  experiências  foram  levadas  à  prática 
proporcionando uma ampliação da compreensão sobre as dinâmicas institucionais, a 
construção de processos de mudança, bem como sobre os elementos conceituais 
indispensáveis para a produção de novidades e transformações na graduação das 
profissões da saúde.
Nesse  contexto,  na  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE, 
campus de Cascavel, o grupo de docentes e discentes do Programa de Educação 
Permanente  em  Saúde  –  PEPS,  também  vem  desencadeando  processos  de 
alterações e mudanças na formação das profissões da saúde, com a particularidade 
de  envolver  nesse  processo,  profissionais  do  serviço  e  a  comunidade  além  de 
docentes, discentes e funcionários administrativos da instituição.

A necessidade de mudança na educação profissional não diz  respeito apenas a 
graduação,  vai  mais  longe,  incluindo  mudanças  a  nível  das  especializações  em 
serviço, residências médicas, bem como as demais atividades de Pós-Graduação. 
Quase todo mundo que atua nessa área concorda que é preciso mudar a educação 
dos profissionais de saúde. Pode-se dizer que no processo cujo principal objetivo é 
adequar  a  formação  dos  diferentes  cursos  da  área  da  saúde  às  demandas  do 
Sistema  único  de  Saúde  (SUS),  são  comumente  encontrados  pontos  de 
continuidade,  de  aprofundamento  e  de  ruptura.  As  dificuldades  ocorrem  porque 
existe  um  descompasso  que  ocorre  entre  os  diversos  campos  e  personagens 
envolvidos no problema.
A Lei Orgânica de Saúde, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a graduação de 
profissionais de saúde (MEC 2001/2002) e o projeto de lei da reforma universitária 
pressupõem e recomendam a articulação intersetorial para assegurar o diálogo e a 
orientação  compartilhada  –  entre  saúde  e  educação  –  para  a  formação  dos 
profissionais, a prestação de serviços, a produção de conhecimentos e a construção 
de relevância social no campo da saúde.

Nesse contexto o grupo de docentes do PEPS desencadeou processo de mudanças 
na formação das profissões da saúde

foram realizadas oficinas de Educação Permanente nos Seminários de Extensão 
Universitária promovidos pela Unioeste.
A  oficina  tem como objetivo  oportunizar  aos  participantes  adquirir  conhecimento 
conceitual e operacional das atividades relacionadas à Educação Permanente assim 
como refletir sobre o processo de trabalho na área de saúde. A oficina é direcionada 



a profissionais da área de saúde, docentes e discentes de cursos da saúde de IES 
da região.
O trabalho com educação permanente  em saúde exige  reflexão crítica sobre as 
práticas de atenção, de gestão e sobre as práticas de ensino, buscando processos 
educativos aplicados ao trabalho.

Oficinas de Educação Permanente 
- para enfermeiras - XVI Jornada Cascavelense de Enfermagem- 2004.
- no V SEU  - 2005
- no VI SEU – 2006
- no VII SEU – 2007

1º Encontro Ensino – Serviço – 2004
Mudanças nos cursos da saúde da unioeste: construindo a integralidade na saúde. – 
2005

A pouca participação de docentes nos eventos citados indicam a necessidade de 
desenvolver outras ações. Nesse sentido, nesse ano, o PEPS tem como proposta o 
desenvolvimento de um curso de formação docente.

Grupo de estudos sobre formação pedagógica – ano 2006 e 2007.
A iniciativa de se formar um grupo de estudos sobre a formação pedagógica para 
docentes  que  atuam  nos  cursos  da  área  da  saúde,  na  Unioeste,  se  deu  em 
decorrência  das  discussões  do  Programa  de  Educação  Permanente  em  Saúde 
(PEPS) instituído na universidade com o objetivo, dentre outros, de sensibilizar os 
profissionais  docentes  da  área,  em  relação  às  bases  conceituais  da  educação 
permanente  em  saúde,  na  especificidade  da  atuação  docente.  Parte-se  do 
pressuposto  de  que  possibilidades  de  mudanças  na  condução  do  processo 
educativo de sala de aula podem se originar de uma conscientização reflexiva e 
discursiva  entre  professores  ao  deliberarem juntos  sobre  problemáticas  de  suas 
práticas. A idéia norteadora das ações do grupo de estudos é de uma discussão 
ampliada  da  questão  educacional  que  envolve  a  formação  dos  alunos  numa 
universidade  pública,  na  área  da  saúde.  Não  podemos  pensar  em  discutir  as 
dimensões  didático-pedagógicas  do  processo  de  ensino–aprendizagem, 
desvinculadas das  questões  que  estão em torno da universidade,  na  sociedade 
onde se insere, e da grande responsabilidade social na formação de alunos.

Eventos:
1º Encontro Ensino- serviço em cascavel – ano 2004.
1º Encontro de saúde da região oeste do Paraná: humanização e integralidade na 
saúde – 2005.
1ª Mostra de trabalhos em Saúde Pública – ano – 2007
Seminário de comemoração dos 20 anos do SUS e 2ª Mostra de Trabalhos em 
Saúde Pública – ano 2008.
3ª Mostra de Trabalhos em Saúde Pública – ano 2009
Simpósio de Saúde Ocupacional – ano 2009

Com  a  finalidade  de  promover  a  aproximação  ensino,  atenção,  gestão  foram 
realizados dois eventos. Assim o 1º Encontro ensino – serviço que contou com a 
participação dos Pró-reitores de Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, 



diretores de campus e diretores de centros, coordenadores dos cursos da área de 
saúde, docentes, discentes dos cursos da área de saúde do campus de Cascavel e 
Toledo,  representantes  de  gestores  estaduais  e  municipais  de  saúde (Cascavel, 
Toledo) e profissionais das regionais de saúde e do Município de Cascavel. Nesse 
encontro foram apresentados o Aprender SUS e a Política de Educação Permanente 
em Saúde.  Nesse espaço de reflexão, houve o consenso de ambas partes para 
estar realizando ações conjuntas que vierem a implementar as políticas citadas. Mas 
para isto,  sentiu-se  a necessidade de estar  promovendo mais encontros  onde a 
instituição de ensino como a do serviço estariam se apresentando para conhecer-se 
melhor.  Embora  tivessem sido  aprovadas  propostas  para  dar  continuidade,  não 
ocorre  isto  devido  ao  pouco  envolvimento  da  Pro-reitoria  de  Graduação  (que 
institucionalmente  assumiu  a  responsabilidade  de  dar  continuidade)  e  dos 
representantes  do serviço, explicado em parte por se tratar de período eleitoral com 
mudança de governo municipal , o que desestimulou os profissionais da saúde.
O segundo evento foi organizado com o Pólo de Educação Permanente em Saúde 
-10ª Regional de Saúde. Teve como objetivo sensibilizar os participantes e propiciar 
reflexões sobre a prática da Humanização e Integralidade nos serviços de saúde e 
IES da região oeste do Paraná. Contou com a participação de representantes de 64 
municípios da região Oeste do Paraná, entre eles gestores das regionais de saúde 
de Cascavel, Toledo, Foz de Iguaçu e Francisco Beltrão, de profissionais de saúde, 
controle social, docentes e discentes de cursos da saúde de instituições de ensino 
superior públicas e provadas.
 
Mudança nos cursos da área de saúde da Unioeste: construindo a integralidade na 
saúde.  Teve  como  objetivo  sensibilizar  os  participantes  em  relação  a  Clínica 
Ampliada na atenção Básica e Projeto Terapêutico. Contou com 191 participantes do 
município de Cascavel.

Foram  realizadas  Mostras  de  trabalhos  em  Saúde  Pública  com  o  objetivo  de 
promover a produção e disseminação de experiências e estudos em Saúde Pública 
desenvolvidos  pelos  profissionais  dos  serviços  de  saúde  da  Atenção  Básica  e 
Hospitalar,  da  área  de  abrangência  da  10ª  Regional  de  Saúde  do  Paraná  e 
Instituições de Ensino com cursos da saúde, de forma a divulgar experiências que 
contribuam com a consolidação do SUS. 

Oficina de humanização  na atenção à saúde – ano 2006. (4 oficinas)
O evento teve como objetivo principal apresentar os princípios e diretrizes da Política 
Nacional  de  Humanização  –  HumanizaSUS   proporcionando  momentos  de 
discussão  entre  participantes  do  ensino,  serviço  e  comunidade  no  município  de 
Cascavel.  Sensibilizar e refletir sobre o processo de trabalho, buscando integrar os 
diferentes  sujeitos  implicados  no  processo  de  produção  da  saúde  a  partir  da 
perspectiva do cuidado integral à saúde.
Foi utilizado como norteador o texto A Educação Permanente Entra na Roda 
Pólos de Educação Permanente e em Saúde: Conceitos e Caminhos a Percorrer
O acolhimento no processo de trabalho é uma prática que ainda está em construção 
e  que  vem  se  modificando  para  se  adaptar  as  demandas  apresentadas  pela 
população.  Os  trabalhadores  do  estudo  demonstraram  as  dificuldades  para  o 
desenvolvimento de processos participativos na elaboração, gestão e execução de 
ações que visem a melhoria do acolhimento e da humanização.



Educação permanente – avanços e desafios dos profissionais de saúde. Ano 2006
Acolhimento e o processo de trabalho em saúde – ano 2007

Equipes de unidade básica de saúde: discutindo a integralidade e mudando a saúde.  
A partir de 2008.
Contribuir  para  a  formação  de  Agentes  Comunitários  de  Saúde  como  cidadãos 
ativos e conscientes capazes de colaborar positivamente na comunidade onde estão 
inseridos.
Contribuir com a qualificação dos ACS que atuam em serviços de atenção básica do 
município de Cascavel.
Promover  a  articulação  ensino-serviço,  através  da  qualificação  de  agentes 
comunitários de saúde que atuam em serviços de atenção básica do município de 
Cascavel com o intuito de melhorar a qualidade de atendimento à população visando 
à construção da integralidade na saúde.

 Quanto  à  formação  dos  ACS  há  necessidade  de  reformulação  do  atual 
processo de formação dos ACS, uma vez que, os dilemas vivenciados no seu 
trabalho ultrapassam sua formação profissional, por estarem inseridos em um 
macro  contexto  de  problemas  que  constituem  a  realidade  vivida  pela 
sociedade brasileira.

 Ainda,  a  educação  permanente  e  a  educação  continuada  (capacitações, 
atualizações) são de fundamental importância para enfrentar a realidade no 
dia a dia, sendo necessário também à construção coletiva deste processo.

Capacitação de profissionais do Programa de Saúde de Família e pediatras dos 
municípios do Oeste do Paraná, para suspeição do diagnóstico precoce do câncer 
infanto-juvenil. A partir de 2009.

Avanços:
 Liberação da SESAU de Cascavel para participação da equipe no projeto.
 Satisfação  dos  participantes  (motivação  para  melhorar  o  trabalho 

desenvolvido).
 Solicitação para continuar no projeto.
 Avaliação positiva sobre os resultados por parte da Secretaria de Saúde de 

Cascavel. 

Limitações ou desafios:
Falta  de  continuidade  de  discussão  sobre  mudanças  na  graduação  junto  aos 
serviços de saúde.
No projeto equipes
: Falta de material impresso sobre os temas abordados.

 Dificuldades com o horário
 Insatisfação com a falta de participação de outros profissionais da equipe da 

UBS.



CONSIDERAÇÕES FINAIS: As ações realizadas mostram-se viáveis e promissoras, 
trazendo  benefícios  para  a  comunidade  que  contarão  com  profissionais  mais 
informados  e  mais  engajados  no  serviço.  A  metodologia  problematizadora  e  a 
equipe multiprofissional mostraram-se potentes para o alcance desta finalidade.

A Educação Permanente em Saúde constitui-se num avanço e também um desafio 
para as universidades no sentido de garantir aos profissionais o perfil adequado aos 
princípios e diretrizes do SUS. 
As  ações  educativas  em  saúde  realizadas  com  os  ACS  mostram-se  viáveis  e 
promissoras, trazendo benefícios para a comunidade que contará com ACS mais 
informados  e  mais  engajados  no  serviço.  A  metodologia  problematizadora  e  a 
equipe multiprofissional mostraram-se potentes para o alcance desta finalidade.
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Resumo 

Uma parcela significativa das pessoas atendidas no CRF - Centro de Reabilitação 

Física da Unioeste é diagnosticada com paralisia cerebral (PC). Há também muitos 

pacientes  com  seqüelas  neurológicas  causadas  por  Acidente  Vascular  Cerebral 

(AVC). Em ambos os casos, dependendo da gravidade da lesão, essas pessoas 

podem ter limitações na comunicação, na postura e no movimento, necessitando de 

acompanhamentos  específicos  em  diversas  áreas  do  conhecimento.  Pesquisa 

divulgada pelo Hospital Sarah, (Braga, 1995) cita que em um estudo realizado por 

diversos pesquisadores concluiu que um percentual significativo das crianças com 

PC  apresentou  atraso  no  desenvolvimento  cognitivo.  O  projeto  de  extensão 

“Acompanhamento  Pedagógico  como  Instrumento  de  Apoio  no  Processo  de 

Reabilitação  Cognitiva  de  Pacientes  do  CRF”  permite  estimular,  por  meio  de 

atividades pedagógicas planejadas para cada caso, e, consequentemente, ampliar 

as  possibilidades no processo de reabilitação de crianças com o diagnóstico  de 

paralisia cerebral e de adultos com seqüelas de AVC.



Palavras-Chave:  paralisia cerebral;  seqüelas;  atividades pedagógicas;  reabilitação 

cognitiva.

Introdução 

O Centro de Reabilitação Física da Unioeste foi credenciado pela Portaria nº 

473  de 24  de Julho de 2002 e se caracteriza como Unidade Prestadora de Serviço 

do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  para  prestar  atendimentos  na  área  da 

reabilitação em nível  de média complexidade.  Possui  uma equipe multidisciplinar 

para o desenvolvimento de um conjunto de atividades individuais e/ou em grupo, 

acompanhamento médico, funcional e orientação familiar, incluindo disponibilização, 

treinamento  e  acompanhamento  de  órteses,  próteses  e  meios  auxiliares  de 

locomoção. 

O  CRF  está  vinculado  ao  Curso  de  Fisioterapia  da  Unioeste  -  Campus 

Cascavel, tendo por finalidades:  I) realizar e proporcionar meios para a reabilitação 

física  e  inclusão  social  das  pessoas  com  deficiência  física;  II)  prestar 

acompanhamento  especializado  em  reabilitação  nas  áreas  estabelecidas  pela 

portaria NOAS/SUS nº818, disponibilizadas quando necessárias para o bem estar 

dos pacientes; III) prestar assistência em reabilitação, às pessoas com deficiência 

física encaminhadas pelos serviços das 9ª  e 10ª  Regionais de Saúde; IV) apoiar e  

incentivar  o  aperfeiçoamento  e  qualificação  dos  profissionais  envolvidos  nas 

atividades do CRF e do Colegiado de Fisioterapia;  V) contribuir  para prevenção, 

educação em saúde das pessoas com deficiência física e da comunidade em que 

estão inseridos; VI) apoiar e incentivar programas sociais em favor das pessoas com 

deficiência  física;  VII)  servir  de  campo de  ensino,  pesquisa  e  extensão para  os 

discentes  do  Curso  de  Fisioterapia  e  cursos  de  pós-graduação  vinculados  ao 

Colegiado de Fisioterapia.



Atualmente o Centro de Reabilitação Física atende 33 municípios da região 

oeste  do  Paraná,  realizando  em  média  120  atendimentos/dia  nas  seguintes 

especialidades:  medicina  ortopédica,  fisioterapia  (ortopédica,  neurológica, 

respiratória,  geriátrica,  pediátrica  e  hidroterapia),  psicologia,  terapia  ocupacional, 

fonoaudiologia,  nutrição,  enfermagem  e  estimulação  cognitiva  por  meio  de 

atividades  pedagógicas  desenvolvidas  pelo  projeto  de  extensão,  objeto  desse 

trabalho. 

Objetivos

Os  objetivos  propostos  por  este  projeto  de  extensão “Acompanhamento 

Pedagógico como Instrumento de Apoio no Processo de Reabilitação Cognitiva” são: 

-  Estimular  o  processo de desenvolvimento  cognitivo e das funções psicológicas 

superiores em crianças com paralisia cerebral  e demais pacientes com seqüelas 

neurológicas.

-  Utilizar  os  recursos  de  acessibilidade  da  informática  como  instrumentos 

mediadores no processo de comunicação e desenvolvimento cognitivo.

-  Desenvolver  programa  de  acompanhamento  individualizado  com  o  foco  nas 

potencialidades da pessoa em reabilitação.

- Ampliar as possibilidades de mediação das crianças com PC e ou de pacientes 

com seqüelas neurológicas com o uso da música, fantoches, brinquedos e narrativa 

de histórias.

Métodos

O desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto “Acompanhamento 

Pedagógico como Instrumento de Apoio no Processo de Reabilitação Cognitiva” foi 

planejado  e  é  executado  num  contexto  multiprofissional,  onde  a  pessoa  a  ser 

atendida faz uma triagem a partir de avaliações iniciais com os profissionais médico, 

fisioterapeuta,  psicólogo(a),  enfermeira,  terapeuta  ocupacional,  fonoaudióloga,  e 

nutricionista. Essa avaliação é realizada a partir  do momento em que o paciente 

ingressa  no  serviço  de  reabilitação,  por  meio  de  encaminhamentos:  da  unidade 

básica de saúde, APAE, Hospital Universitário ou quaisquer outras instituições que 

prestam serviços para os SUS. A partir  das avaliações iniciais se estabelece um 

projeto  terapêutico  para  cada  pessoa  a  ser  atendida,  no  qual  dependendo  da 

necessidade do paciente se inclui ou não o acompanhamento pedagógico. 



No âmbito do projeto, se faz uma avaliação inicial para elaborar um programa 

de  atendimento  individualizado.  Concluída  essa  avaliação  define-se  os  recursos 

pedagógicos, adaptados ou não para serem utilizados no processo de reabilitação. 

Para  realizar  as  atividades  pedagógicas  são  utilizados  recursos  voltados  à 

estimulação: da percepção visual, da audição, da memória, do raciocínio lógico, de 

conhecimentos  gerais,  de  literatura,  de  música.  Utilizam-se  também  softwares 

educacionais.  Realizam-se  também  atividades,  objetivando  promover  o 

desenvolvimento sinestésico. Nos casos de pacientes com de perda de memória 

utiliza-se  de  vídeos/fotos  com  a  pessoa  e  com  familiares;  faz-se  também  a 

montagem  de  mural  com  fotos  de  familiares  e  amigos,  com  as  respectivas 

identificações. 

Além  das  atividades  desenvolvidas  com  a  pessoa  em  processo  de 

reabilitação também se faz orientações as mães e familiares estimulando-os a dar 

continuidade  em  algumas  dessas  atividades  no  ambiente  familiar.  Além  disso, 

orienta as mães a valorizar as potencialidades da criança, buscando motivá-las a 

procurar  possibilidades  de  viabilizar  o  acesso  da  criança  na  escola  regular.  As 

avaliações  relacionadas  com  as  atividades  desenvolvidas  com  a  pessoa  em 

atendimento  são  realizadas  por  meio  de  relatório  de  cunho  pedagógico  e  de 

anotações feitas em seu prontuário referente ao processo de reabilitação cognitiva. 

Toda metodologia para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto 

tem  como  suporte  teórico  os  Fundamentos  de  Defectologia  (VIGOTSKI,  1997), 

Fundamentos de Neuropsicologia (LURIA, 1981);  Desenvolvimento Cognitivo: seus 

fundamentos culturais e sociais (LURIA, 1990); O homem com o mundo estilhaçado 

(LURIA, 2008); Sem asas ao amanhecer (SCOTTI, 1998).

Discussão e Resultados

Hoje são atendidos no projeto 18 pacientes. Destes, seis são crianças com 

paralisia  cerebral  com  graus  diferenciados  de  comprometimento.   Alguns  com 

severas restrições motoras e de fala. Pela demanda apresentada pelos profissionais 

do  CRF,  este  projeto  passou  a  atender  também  crianças  diagnosticadas  como 

hiperativas e adulto com Mal de Alzheimer. Em ambos os casos foram planejadas 

atividades individuais que possibilitaram avaliar as habilidades motoras, a cognição 

e a capacidade de comunicação verbal/escrita. O planejamento e a avaliação são 

constantes, permitindo, quando necessário, redefinir a metodologia e as atividades, 



objetivando por meio dessas ações que o atendimento pedagógico seja de fato um 

instrumento  de apoio  ao processo  de reabilitação  cognitiva.  Todos os  pacientes 

atendidos  alcançaram  resultados  positivos.  Entretanto,  considerando  a 

especificidade de cada um, principalmente com relação às restrições ou limitações 

apresentadas nas áreas motoras, memória e de comunicação verbal as atividades 

desenvolvidas  demonstram  resultados  mais  expressivos  ou  menos  expressivos, 

tendo como referencia as condições da pessoa em processo de reabilitação.

Notadamente aqueles com seqüelas motoras severas e com afasia são os 

pacientes que acarretam maiores dificuldades para a elaboração do planejamento 

de atendimento individual porque devido à inexistência da comunicação verbal entre 

mediador  e  o  paciente,  torna-se  pouco  consistente  a  detecção  da  zona  de 

desenvolvimento real,  definida por Vigotski  (1995) como sendo aquela em que o 

sujeito é capaz de realizar sozinho, ou seja, sem ajuda de outra pessoa a atividade 

proposta. Quando não se consegue definir a zona de desenvolvimento real, dificulta-

se a elaboração de atividades que estimulem a zona de desenvolvimento próximo ou 

potencial que é definida por Vigotski como sendo aquele em que o sujeito necessita 

de  ajuda  de  pessoas  mais  experientes  para  poder  realizá-la.  Ao  detectar  essa 

condição  no  paciente  atendido  o  mediador  pedagógico  tem  procurado  utilizar 

pranchas  de  comunicação  alternativa,  gestos  e  sinais  pré-convencionados  para 

realizar a comunicação entre ambos. Entretanto, mesmo com essas dificuldades tem 

se observado que o  potencial  cognitivo  é estimulado produzindo apropriação do 

conhecimento. 

Para melhor compreender esse processo direcionado a reabilitação, tem-se 

como  parâmetro  que  segundo  Leontiev  (1983)  a  atividade  é  o  processo  que 

mediatiza a relação do homem com a realidade objetiva. Neste aspecto esse autor 

afirma que as atividades são distintas entre si pelo seu objeto e se realizam nas 

ações direcionadas a este objeto. 

Para se apropriar  dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do 

desenvolvimento histórico, é necessário desenvolver em relação a eles uma 

actividade  que  reproduza,  pela  sua  forma,  os  traços  essenciais  da 

actividade encarnada, acumulada no objeto. Esclareçamos esta idéia com a 

ajuda de um exemplo simples: a aquisição do instrumento. O instrumento é 

o produto da cultura material que leva em si, da maneira mais evidente e 

mais material, os traços característicos da criação humana. Não é apenas 

um objeto de uma forma determinada, possuindo dadas propriedades. O 



instrumento é ao mesmo tempo um objeto social no qual estão incorporadas 

e fixadas as operações de trabalho historicamente elaboradas (LEONTIEV, 

1978, p.269)

A  aquisição  do  instrumento  consiste,  portanto,  para  o  homem,  em  se 

apropriar das operações motoras que nele estão incorporadas. É ao mesmo 

tempo  um  processo  de  formação  ativa  de  aptidões  novas,  de  funções 

superiores, psicomotoras, que humanizam a sua esfera motriz. Isto aplica-

se igualmente aos fenômenos da cultura intelectual. Assim, a aquisição da 

linguagem  não  é  outra  coisa  senão  o  processo  de  apropriação  das 

operações  de  palavras  que  são  fixadas  historicamente  nas  suas 

significações; é igualmente a aquisição da fonética da língua que se efetua 

no decurso da apropriação das operações que realizam a constância do seu 

sistema fonológico objetivo (LEONTIEV,1978 p.270).

 Além  disso,  se  faz  as  atividades,  considerando  objetivamente  que  para 

Vigotski  toda  prática  pedagógica  deve  ter  intencionalidade  de  produzir 

desenvolvimento cognitivo. Assim, todas as ações no processo de reabilitação são 

balizadas  nessa  compreensão  de  atividade,  do  paciente  em  reabilitação  e  dos 

profissionais que trabalham com essa pessoa procurando estimular e valorizar as 

suas potencialidades.

A seguir  se faz relato de resultados obtidos com pacientes atendidos pelo 

projeto até o mês de abril de 2011. 

Paciente  1,  avaliação inicial:  dificuldades de aprendizagem,  hiperatividade, 

falta  de  concentração,  em  processo  inicial  de  alfabetização.  Atividades 

desenvolvidas:  exercícios  orientados  a  estimular  a  concentração  e  memória; 

atividades  de  montagem  de  quebra-cabeça,  brincadeiras  para  reduzir  a 

hiperatividade. Resultados alcançados: maior participação nas atividades realizadas; 

melhor desempenho escolar, iniciativa para realização das atividades propostas.

 Paciente  2,  avaliação  inicial:  com afasia,  deficiência  física/motora  com a 

presença  de  espasticidade,  não  alfabetizada.  Atividades  desenvolvidas:  uso  de 

prancha de comunicação com figuras do corpo humano, atividades no computador 

com softwares educacionais, atividades para estabelecer comunicação por gestos. 

Resultados: aquisição de conceitos (compreende a comunicação verbal p. ex.: boa 

tarde, seguido do ato de estender a mão para fazer o cumprimento), identificação de 

partes  do  corpo  por  meio  de  indicação  por  gesto  “apontar”;  autonomia  para 

expressar sentimentos (quero um abraço, estou triste, expressado por gesto com a 



mão),  redefinição  para  expressar  o  “sim e  o  não”,  mudança  de  comportamento 

adequado a sua idade. 

Paciente  3,  avaliação  inicial:  hiperatividade  e  hemiplegia  lado  direito  do 

membro  superior  e  leve  dificuldade  de  locomoção.  Atividades  realizadas:  jogos 

educativos  no  computador,  jogo  da  memória,  brincadeiras,  histórias  infantis. 

Resultado: manutenção de atenção para realizar a mesma atividade por mais de 

vinte minutos. Percepção da própria capacidade, pois ao perceber que conseguia 

realizar  a  atividade proposta,  a  repetiu  por  três  vezes.  Mudança significativa  de 

comportamento por meio da mediação da atividade, pois ao iniciar os atendimentos 

esse paciente não conseguia prestar atenção por 2 minutos as atividades propostas 

e nem possuía comportamento colaborativo e participativo.

Paciente  4,  avaliação  inicial;  criança  com  paralisia  cerebral,  com 

comprometimento  motor  grave  nos  membros  superiores  e  inferiores,  na  fala. 

Também era arredio. Atividades realizadas: jogo da memória, reconhecimento de 

figuras  de  animais,  objetos,  softwares  educativos.  Resultados:  Tornou-se  mais 

colaborativo e participativo nas atividades e está matriculado no primeiro ano do 

ensino regular. 

Paciente 5: avaliação inicial: adulto com seqüela de AVC, com boa mobilidade 

e expressão oral. Atividades realizadas: atividades de raciocínio lógico, percepção, 

palavras cruzadas. Estimulado a valorizar as suas potencialidades preservadas e 

não o seu defeito, motivando-o a definir novos objetivos e metas para a sua vida. 

Resultado: melhoras na auto-estima e retorno ao trabalho em jan/2011. 

Conclusões

Considerando  os  resultados  alcançados,  torna-se  imprescindível  a 

necessidade de ampliar as condições materiais e de recursos humanos para atender 

a  demanda  crescente  de  pessoas  que  desejam  participar  das  atividades 

desenvolvidas no projeto. Os resultados tem sido o fator de divulgação que já tem 

extrapolado  o  espaço  de  atendimento  do  Centro  de  Reabilitação  Física,  pois  a 

equipe do projeto tem sido mencionada e contatada por profissionais de fora da 

Unioeste  que  tem  destacado  a  importância  desse  projeto.  Essa  situação  tem 

ocorrido porque a maioria dos pacientes atendidos pelo projeto é acompanhada por 

profissionais em outros serviços de saúde.



Vale destacar que o projeto tem prazo de conclusão de 2 anos, com final  

previsto para dezembro de 2012 e que, efetivamente passou a ser desenvolvido a 6 

meses. Espera-se, mesmo com as limitações já constatadas alcançar resultados que 

possam melhorar a vida das pessoas e familiares atendidos,  ampliando as suas 

possibilidades  de  inclusão  escolar  para  as  crianças  com  PC  e  melhorando  as 

relações de cuidados dos pacientes com seqüelas de AVC. Além disso, espera-se 

que  os  resultados  obtidos  possam  servir  de  base  para  motivar  e  desencadear 

pesquisas nas áreas atendidas pelo projeto. 
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APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE EM ESCOLARES

Área: Saúde

RESUMO DA APLICAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA

Todas as etapas da aplicação do Projeto mereceu a devida atenção. No conjunto, 
este  trabalho  foi  de  importância  ímpar,  pois  serviu  de  parâmetro  para  a  prática  da 
Educação  Física  na  escola.  Percebeu-se  que  os  alunos  acatam  o  conteúdo  que  o 
professor apresenta em sala de aula, o que possibilita direcionar as aulas no sentido de 
buscar um desenvolvimento físico dos adolescentes com mais qualidade de vida.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/PROJETO AOS ALUNOS E PROFESSORES

A princípio a apresentação da proposta despertou certa curiosidade nos alunos. 
Porém conforme a mesma foi apresentada, os alunos foram espontâneos em participar 
dos testes. O mesmo acontecendo com os professores, pois este trabalho envolveu a 
todos na escola. O tema aptidão física fez parte de discussão nas aulas de Educação 
Física, pois esta não se refere apenas os alunos de 5ª série, mas diz respeito a todas as 
pessoas , independente de idade.

Os alunos apresentaram certa apreensão ao tomarem conhecimento do trabalho a 
ser desenvolvido. Os estudantes da 5ª série demonstraram muita ansiedade, no entanto 
após esclarecidas as dúvidas, sentiram-se, de certa forma aliviados, pois perceberam que 
os testes eram compatíveis  com sua idade e ao mesmo tempo orgulhosos de serem 
escolhidos  para a aplicação dos testes.

CONFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO  DOS TESTES
Esta ação baseou-se na confecção de alguns equipamentos a serem utilizados na 

aplicação dos testes. Isto foi necessário porque a escola não dispunha do material exigido 
conforme o protocolo dos testes .  Para a confecção dos mesmo obtivemos apoio dos 
demais professores de Educação Física da escola que de maneira indireta também foram 
envolvidos na aplicação dos testes.

 A escola, bem como outros professores empenharam-se para que o trabalho fosse 
realizado  de  maneira  satisfatória,  pois  para  na  escola,  os  alunos  nunca  tiveram 
oportunidade de testar suas capacidades físicas.

APLICAÇÃO DOS TESTES
Os  alunos  demonstravam  certo  grau  de  satisfação  após  cada  teste  realizado. 

Todos  procuraram esforçar-se o máximo para obter um bom resultado. Apesar dos testes 



não terem caráter competitivo, alguns executavam cada teste como se estivessem em 
busca de algum prêmio, mesmo apesar de terem sido esclarecidos do objetivo final da 
aplicação dos testes. Esta fase foi o grande momento da aplicação do projeto na escola 
por ter envolvido de certa maneira a todos os demais alunos de outras turmas e não 
somente a escolhida para a aplicação dos  testes.

Os alunos realmente participaram dos testes e deram o máximo de si para obter o 
melhor  resultado  possível.  Nesta  etapa  tivemos o  auxílio  dos  demais  professores  de 
Educação Física. Antes de cada teste, a turma teve novamente a explicação específica da 
maneira correta da execução do exercício. Os alunos da 5ª série, realizavam o exercício a 
título de conhecimento antes de realizá-los de forma definitiva.

ANÁLISE DOS DADOS E COMPARAÇÃO COM A TABELA DO PROESP-BR

Esta é a ação em que serão discutidos os resultados obtidos com a aplicação dos 
Testes do PROESP-BR (2009). Será um estudo mais detalhado dos  resultados obtidos e 
comparados com as tabelas  de valores existentes. Através desta análise será possível 
determinar qual o nível de aptidão física dos alunos avaliados.

Após a  aplicação dos testes  e  a coleta  dos dados (resultado dos testes)  será 
realizada a análise e comparação aos dados já existentes. Os resultados individuais serão 
apresentados  aos  alunos  para  que  os  mesmos  possam tomar  conhecimento  de  sua 
condição física.
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RESUMO: A assistência de enfermagem ao ostomizado e incontinente é um projeto de caráter 
permanente. O objetivo deste trabalho é o de instrumentalizar os futuros profissionais sobre o 
cuidado ao ostomizados e incontinentes. Facilitando o acesso das informações de como cuidar 
da pessoa portadora de necessidades especiais. É um projeto de extensão que é desenvolvido 
junto ao Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná. Neste projeto são atendidas 
pessoas ostomizadas e incontinentes que residem em Cascavel e região. Os que residem fora 
da abrangência do município de Cascavel são atendidos, orientados e encaminhados para suas 
cidades  de  origem.  Com  a  participação  em  trabalhos  como  esse,  os  acadêmicos  tem  a 
oportunidade de conhecer in lócus e saber diferenciar uma ostomia, os tipos, as causa, tipos de 
equipamentos e dispositivos e vão saber/aprender como cuidar, além dos dispositivos para uso 
dos incontinentes. O desvio do transito intestinal e/ou urinário pode ser causado por fatores 
adversos tais como: ferimento por arma de fogo(FAF), ferimento por arma branca (FAB), 
doenças inflamatórias do intestino, entre elas destacamos a retocolite ulcerativa, doença de 
crohn, diverticulite, tumores e mal formação congênita. A realização de um estoma seja ele de 
caráter  temporário  ou  permanente  é  uma experiência  traumatizante  para  a  pessoa  e  seus 
familiares.  Conforme  as  causas,  ninguém  está  livre  de  precisar  de  uma  ostomia.  A 
readaptação e aprendizado em manejar  a  bolsa coletora  é  uma certeza  na vida da pessoa 
ostomizada.  Na sua grande maioria,  os  incontinentes  participantes  do Núcleo  são lesados 
medulares, que a incontinência é só mais uma dificuldade enfrentada por eles. Aproximar e 
orientar o acadêmico para prestar um atendimento diferenciado ao ostomizado e incontinente 
auxiliará os pacientes/clientes na adaptação ao novo estilo de vida, por meio de atendimento 
individual  e  em  grupo.  Nesse  sentido,  projetamos  a  importância  da  participação  da 



Universidade  na  comunidade,  no  sentido  de  despertar  e  instrumentalizar  os  acadêmicos, 
inserindo-os  no  atendimento  de  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  além  do 
hospital. Espera-se que com a realização desse trabalho, que quanto mais pessoas souberem o 
que  é  ser  ostomizado  e/ou  incontinente,  como  cuidar,  menos  traumas  terão  os  futuros 
freqüentadores do Núcleo.

Palavras Chaves; Ostomizado, Incontinente, Assistência 

Introdução:
A percepção dos ostomizados sobre sua condição é de estigmatização. Isso ocorre no 

seu  meio  social,  entre  amigos,  colegas  e  parentes,  percebem  reações  diferentes  das  que 
observavam anteriormente, após serem submetidos ao ato cirúrgico. Na maioria das vezes ele 
é visto como sendo portador de uma doença e não como com uma condição para manutenção 
de  sua  saúde,  que  não  lhe  é  exclusiva,  mas  que  inclui  um  número  maior  de  pessoas 
( GEMELLI e ZAGO, 2005). 

O ostomizado  é  aquele  que  por  meio  de  um ato  cirúrgico,  é  desviado  o  trânsito 
intestinal e/ou urinário. Os quais devem receber orientações específicas antes da realização da 
cirurgia, uma vez que este procedimento irá alterar suas funções fisiológicas. Entre as causas, 
destacamos: doenças congênitas, doenças inflamatórias como a retocolite ulcerativa idiopática 
(RCUI), Crhon, tumores malignos e benignos, polipose familiar  e traumatismos em geral. 
Essa  cirurgia  acarreta  ao  cliente,  uma  série  de  transtornos,  tanto  físico  quanto  psíquico 
(GARCIA, et al., 1992).  

Os lesados medulares são acometidos por diversas complicações além da mobilidade. 
São  as  ulceras  por  pressão;  disfunção  urinária;  disfunção  intestinal;  embolia  pulmonar; 
distúrbios do humor e trombose.

Nesse sentido o apoio de um grupo de suporte com profissionais de várias áreas é de 
extrema importância, pois facilita o processo reabilitatório, segundo CEZARETI et al. (1997), 
para facilitar a reabilitação é fundamental que os mesmos obtenham orientações específicas 
desde o momento em que é feito o diagnóstico.

O comprometimento dos profissionais da área da saúde, também é importante, pois 
esse envolvimento dos mesmos, no período do processo, tanto pré como intra hospitalar será 
fundamental para o paciente e seus familiares. Nessa direção, todas as atividades devem ser 
realizadas para visar a melhoria  da qualidade de vida do ostomizado. 

O envolvimento dos profissionais irá facilitar/minimizar as dificuldades  de adaptação 
ao  novo  estilo  de  vida,  e   adaptação  a  nova  imagem  corporal  é  social,  emocional  e 
esteticamente diferente, sendo um processo difícil e demorado (SILVA & TEIXEIRA, 1997; 
GEMELLI, 2000).

O Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Pr (NROOPr), com sede na rua 
Carijós, nº 294, Cascavel Pr. é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Nesta entidade, 
são atendidos mensalmente uma média de 120 pessoas, entre ostomizados, incontinentes e 
familiares. 

Este  trabalho  justifica-se  pela  necessidade  que  essa  clientela  apresenta  frente  à 
cirurgia realizada, pois é um procedimento que não é facilmente assimilado pelo paciente e 
que envolve questões psicológicas, emocionais e sociais.
O  trabalho  a  ser  desenvolvido  na  entidade  é  uma  continuidade  do  projeto  de  extensão 
“Assistência  de  enfermagem  ao  ostomizado”  realizado  na  entidade  desde  o  inicio  das 
atividades docentes da coordenadora. Participarão deste trabalho, docentes dos colegiados de 



enfermagem,  medicina, farmácia e acadêmicos do curso de enfermagem, para juntos realizar 
os atendimento no âmbito hospitalar e ambulatorial.

Objetivos: 
Desenvolver  trabalho  multidisciplinar  envolvendo  docentes  e  discentes  participantes  do 
projeto.
-Identificar fatores de risco para as lesões de pele, periestoma e ulceras por pressão.

Metodologia:
Serão realizados encontros semanais, com atendimento individualizado ao ostomizado e 
incontinente, troca de dispositivos, cadastro, consulta de enfermagem,  exame físico,  troca de 
bolsa. Orientações aos familiares e encaminhamentos quando necessário. Participar das 
reuniões mensais com todos os participantes do Núcleo. Encaminhamentos conforme 
necessidades.
Neste projeto também será realizado atendimento hospitalar e domiciliar quando o paciente 
estiver impossibilitado de se locomover até o Núcleo.
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Resumo: 

O  principal  método  para  obtenção  de  informações  de  eventos  adversos  a 

medicamentos (EAM) é a notificação voluntária de casos. O objetivo do estudo foi  

conhecer  o  perfil  dos  eventos  adversos  a  medicamentos  notificados  pelos 

profissionais  do  HUOP  bem  como  realizar  o  acompanhamento  da  evolução  do 

possível EAM e orientar o paciente e os profissionais em relação ao caso. Foram 

investigadas  as  notificações  voluntárias  de  eventos  adversos  a  medicamentos 

efetuadas por profissionais do HUOP realizadas no período de outubro e novembro 

de 2010 nas clínicas de ortopedia/neurologia e unidade de terapia intensiva adulto 

(UTI). No período, foram realizadas 07 notificações de suspeita de reação adversa a 

medicamentos. As reações adversas mais freqüentes foram as de hipersensibilidade 

relacionadas  a  problemas  de  pele  como  prurido  e  rash  cutâneo.  Neste  estudo, 

quatro  foram  classificados  como  possíveis  e  três  como  prováveis.  o 

acompanhamento do uso de fármacos após a comercialização pode não só detectar 



reações não relatadas na literatura, como também subsidiar o processo de uso de 

fármacos com vistas à garantia da segurança do paciente.

Palavras-chaves: EAM, Farmacovigilância, HUOP.
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Introdução 

O fato do medicamento não ser isento de riscos é conhecido de longa data e 

diversos  relatos  históricos  apresentam  preocupação  com  seu  uso.  Em  1960,  a 

tragédia  da  talidomida  revelou  que  os  medicamentos  podem  causar  danos  ao 

embrião, até então considerado protegido pela barreia placentária (Dally, 1997). O 

episódio marcou, tragicamente, o início de uma nova era no controle das reações 

adversas  aos  fármacos,  caracterizada  pelo  lançamento  de  estratégias  mais 

inteligentes e menos policiais, e pela diversificação e expansão dos mecanismos de 

regulamentação e monitoramento (Rozenfeld, 1998). Levou os EUA a aprovar, em 

1962, a emenda Kefauver-Harris, que requeria estudos de eficácia, além dos dados 

da  segurança  pré-comercialização  (Routledge,  1998).  Essa  catástrofe também 

estimulou o desenvolvimento da notificação espontânea de eventos adversos, do 

sistema de farmacovigilância e de nova legislação na Europa e nos EUA (Routledge, 

1998). Segundo a Organização Mundial da Saúde (2002), farmacovigilância consiste 

na ciência e nas atividades de detecção, avaliação, compreensão e prevenção de 

efeitos  adversos  ou  qualquer  outro  problema  relacionado  ao  medicamento.  O 

principal  método  para  obtenção  de  informações  de  eventos  adversos  a 

medicamentos (EAM) é a notificação voluntária de casos. Após a notificação de uma 

suspeita de EAM, esse evento deve ser investigado para que se verifique a real 

possibilidade de ter sido causado pelo medicamento. Uma vez definida a relação 



entre  o  uso  do  medicamento  e  o  EAM,  é  de  fundamental  importância  que  os 

pacientes  e  a  equipe  envolvida  no  cuidado  recebam  orientações  que  visem  a 

melhoria do atendimento e medidas de prevenção de novos eventos, bem como que 

seja realizado o acompanhamento necessário até a evolução do evento. Sendo a 

atenção  farmacêutica  um  conjunto  de  ações  promovidas  pelo  farmacêutico,  em 

colaboração com os demais profissionais de saúde, visando promover o uso racional 

de  medicamentos e  a  manutenção da efetividade e segurança do tratamento,  a 

realização desta atividade junto aos pacientes com suspeitas de EAM e junto aos 

demais profissionais de saúde, contribuíram de forma efetiva com o Programa de 

Segurança do Paciente internado no HUOP.

Objetivos

O  objetivo  do  estudo  foi  conhecer  o  perfil  dos  eventos  adversos  a 

medicamentos  notificados  pelos  profissionais  do  HUOP  bem  como  realizar  o 

acompanhamento  da  evolução  do  possível  EAM  e  orientar  o  paciente  e  os 

profissionais em relação ao caso.

Métodos

Foram  investigadas  as  notificações  voluntárias  de  eventos  adversos  a 

medicamentos  efetuadas  por  profissionais  do  HUOP  realizadas  no  período  de 

outubro  e novembro de 2010 nas clínicas  de ortopedia/neurologia  e  unidade de 

terapia  intensiva  adulto  (UTI).  O  acadêmico  realizou  a  investigação  do  possível 

evento, levantado os dados pertinentes ao caso, com o auxílio do Formulário de 

Investigação de Suspeita de Reações Adversas a Medicamentos (RAM), pesquisa 

de dados no prontuário do paciente,  conversa com a equipe de saúde e com o 

paciente e/ou acompanhante. Após o preenchimento do formulário de investigação 

de suspeita de RAM foi realizada a avaliação do caso, com o auxílio de literatura 

especializada (Sweetman, 2009; Aronson e Dukes, 2006; Tatro, 2009, Brunton et al., 

2007; Silva, 2006). O caso do possível EAM foi apresentado para a Comissão de 

Farmacovigilância do HUOP que realizou a análise final,  determinando a relação 

causal entre o uso de medicamento e o evento adverso. Para a determinação da 

relação causal entre o uso de medicamento e o evento foi aplicado o algoritmo de 



Naranjo.  Com base na literatura científica, o paciente e a equipe de saúde foram 

orientados  quanto  aos  procedimentos  adotados  frente  ao  EAM,  e  as  medidas 

necessárias à prevenção de novos eventos foram determinadas. Foram realizadas 

reuniões  periódicas  para  avaliar  os  casos  de  eventos  graves.  Nessas  reuniões 

também  foi  avaliado  o  andamento  do  projeto  e  se  necessidade  de  realizar 

readequações.

Discussões e Resultados

Os resultados deste estudo são referentes notificações voluntárias de eventos 

adversos  a  medicamentos  efetuadas  por  profissionais  do  HUOP  realizadas  no 

período  de  outubro  e  novembro  de  2010  nas  clínicas  de  ortopedia/neurologia  e 

unidade  de  terapia  intensiva  adulto  (UTI).  No  período,  foram  realizadas  07 

notificações  de  suspeita  de  reação  adversa  a  medicamentos,  sendo  04  foram 

notificadas na unidade de ortopedia/neurologia e 03 na UTI.  A média de idade dos 

pacientes foi de 31 anos, sendo 05 do sexo masculino e 02 do sexo feminino.

As reações adversas mais freqüentes foram as de hipersensibilidade relacionadas a 

problemas de pele como prurido e rash cutâneo. Nestes eventos os antimicrobianos 

foram  os  mais  freqüentes,  com  05  notificações.  O  antimicrobiano  cefepime  foi  

responsável  por  notificações  de  02  pacientes  Outros  antimicrobianos  como 

meropenen, piperacilina/tazobactam e cefazolina também foram suspeitos de causar 

problemas de pele.  Este tipo de reação é comum entre os antimicrobianos, são 

independentes da dose e de difícil previsibilidade e podem ser tardias ou imediatas 

(Fuchs e Wannmacher, 2010). Outro medicamento envolvido com hipersensibilidade 

cutânea foi a ranitidina, que se for administrada mais lentamente, de 03 a 05 minutos 

ameniza a hipersensibilidade (Trissel, 1998).

O medicamento bupivacaína isobárica foi  relacionada as reações de hipotensão, 

náuseas e vôtimos e prurido. 

Para a determinação da relação causal entre o uso de medicamento e o evento foi  

aplicado  o  algoritmo  de  Naranjo  (1981),  e  os  eventos  foram  classificados  em 

definidos, possíveis, prováveis ou definidos Neste estudo, quatro foram classificados 

como possíveis e três como prováveis.



Conclusões

Observamos a contribuição de forma direta com a segurança do paciente no HUOP, 

bem  como  uma  maior  integração  entre  ensino  e  serviço,  uma  vez  que  o 

acompanhamento do uso de fármacos após a comercialização pode não só detectar 

reações não relatadas na literatura, como também subsidiar o processo de uso de 

fármacos com vistas à garantia da segurança do paciente.
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Resumo:  A oficina objetivou propiciar a leigos, conhecimentos básicos no socorro 
de  vítimas  em  situações  de  emergência,  até  a  chegada  do  atendimento 
especializado.  Sua  importância  baseia-se  no  aumento  de  vítimas  socorridas  em 
caráter  de  urgência/emergência  em  situações  como  acidentes  de  trânsito, 
agressões,  problemas clínicos  dentre outros.  Para tanto  será ministrada palestra 
com conteúdo teórico/prático, com as principais técnicas de atendimento e com isso, 
é esperado um rápido, adequado e seguro socorro a esse tipo de pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: atendimento básico, emergência, protocolo de atendimento.

Introdução 

Nas grandes  cidades,  o  trauma é  tido  como o  maior  problema de  saúde 
pública da atualidade, tendo as mais diversas causas: acidentes automobilísticos, 
violência urbana, acidentes de trabalho ou ainda acidentes domésticos. 

Este  problema,  dentre  as  emergências  clínicas,  tem  merecido  especial 
atenção tanto por sua epidemiologia assustadora quanto sua elevada mortalidade e 
morbidade,  além  da  potencial  reversibilidade  de  seus  efeitos  diante  de  um 
atendimento adequado.

Tal  afirmação  pode  ser  observada  em  nosso  meio,  nas  estatísticas  das 
ocorrências consideradas como de urgência/emergência, registradas no município 
de  Cascavel,  uma  vez  que  somente  no  ano  de  2008,  segundo  informações  do 
Sistema de Registro e Estatística de Ocorrência do Corpo de Bombeiros do Paraná 
(2008), 5744 vítimas feridas foram atendidas em diversas situações como acidentes 
de trânsito, agressões e problemas clínicos dentre outros



Segundo  Lenardt  (s.d.),  o  atendimento  ao  trauma  deve  ser  tanto  rápido 
quanto definitivo. Para Cazarim, Ribeiro e Faria (1997), o tempo é um dos fatores 
essenciais  de  atendimento  à  vítima  de  trauma,  porém,  esta  rapidez  necessária, 
exige  segurança  e  conhecimento.  Diante  destas  afirmações  torna-se  claro  a 
necessidade do conhecimento básico sobre como proceder em tais situações. 

O atendimento pré-hospitalar se dá por meio de técnicas manuais e o uso de 
equipamentos específicos  para  isso  é  necessária  revisão científica  das referidas 
técnicas e sua constante prática por meio de treinamentos. 
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O atendimento inicial ao doente grave, ou seja, àquele que necessita de um 
atendimento de emergência, exige conhecimento técnicos e habilidades específicas, 
que somente podem ser adquiridos através de muito estudo e treinamento (CALIL; 
PARANHOS, 2007).

A  National  Association  of  Emergency  Medical  Technicians  e  o  Colégio 
Americano de Cirurgiões tem sido as principais instituições norteadoras das técnicas 
e protocolos básicos e avançados de atendimento pré-hospitalar apresentados em 
seus  cursos  de  PHTLS  (Prehospital  Trauma  Life  Support)  e  ATLS  (Advanced 
Trauma  Life  Suport).  Já  na  reanimação  cardiopulmonar  e  no  atendimento  das 
emergências cardiovasculares se destaca a American Heart Association através de 
seu  curso  de  ACLS (Advance  Cardiologic  Life  Support),  sendo  estes  protocolos 
utilizados para diferentes treinamentos realizados para leigos e/ou profissionais de 
saúde.

Diante  destes  argumentos,  e  considerando  que  as  primeiras  pessoas  a 
chegarem ao local do trauma ou até mesmo do local onde o indivíduo enfrenta uma 
situação  de  urgência  são  leigos,  sem  alguma  experiência  ou  noção  de  um 
atendimento  seguro  à  vítima,  elaboramos  um  projeto  de  extensão,  a  ser 
desenvolvido por alunos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus Cascavel, objetivando transmitir 
conhecimentos sobre prestação de primeiros socorros em situações de trauma em 
emergência, onde o atendimento inicial seja o principal fator entre a vida ou a morte 
da vítima.

Objetivos

- Treinar indivíduos que não dominem técnicas e protocolos de atendimento inicial a 
vítima de trauma em ambiente pré-hospitalar;
- Instrumentalizar a troca de informações e experiências sobre o tema.

Metodologia 

A oficina deverá ser ministrada aos interessados, acadêmicos ou não, em um 
período de quatro horas aula, onde deverão ser ministrados os seguintes conteúdos: 
apresentação e histórico do atendimento pré-hospitalar, abrangendo aspectos tais 
como  a  implantação  da  sistematização  do  atendimento  pré-hospitalar,  perfil  do 
socorrista  e  anatomia  humana  básica;  cinemática  do  trauma,  classificação  do 
trauma,  seus  diferentes  tipos,  características  do  atropelamento,  do  acidente 
automobilístico e das quedas; abordagem Primária incluindo desobstrução de Vias 
Aéreas, manobras de desobstrução (crianças e adultos); avaliação da respiração, 
avaliação  da  circulação,  curativos,  controle  de  hemorragia,  choque  e  fraturas; 
imobilizações  e  remoções;  abordagem  secundária  além  de  recuperação 
Cardiopulmonar (RCP) no adulto e na criança, sendo que para todo esse conteúdo 
deverá ser utilizado recursos audiovisuais.

A  parte  prática  desta  oficina  consistirá  em  demonstração  das  técnicas 
utilizadas para o atendimento em situação de urgência/emergência, com devolução 
das mesmas pelos participantes.

O resultado esperado com o desenvolvimento desta atividade é aumentar o 
número de pessoas com conhecimentos básicos no atendimento de pacientes em 
situação de urgência/emergência no local onde esta ocorre, antes da chegada de 
atendimento especializado, de maneira a diminuir as seqüelas advindas do trauma, 



garantindo um atendimento rápido adequado e preciso e assim, diminuir as chances 
de agravamento de quadro, além de aumentar as de sobrevida da vítima.

Conclusões

O  presente  projeto,  parte  do  Programa  de  Extensão  Liga  do  Trauma  e 
Emergência  do  curso  de  Enfermagem  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do 
Paraná, desenvolvido desde agosto de 2009, é resultado do trabalho realizado junto 
a comunidade acadêmica e a diferentes parceiros da sociedade civil de Cascavel. 
Acreditamos  que  os  resultados  obtidos  têm  vindo  ao  encontro  dos  objetivos 
propostos, uma vez que uma vez que tem oportunizado aos alunos colaboradores a 
experiência de sala de aula na condição de monitor, aos alunos e participantes das 
atividades  práticas  a  capacitação  em  atendimento  pré-hospitalar  de  vítimas  de 
urgência/emergência,  além  de  despertar  interesse  de  alguns  segmentos  da 
sociedade,  no  sentido  de  sua  reprodução,  o que  de  maneira  indireta  deverá 
melhorar a qualidade do atendimento pré hospitalar prestado.
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Resumo

No  atual  contexto  das  sociedades  contemporâneas,  o  estilo  de  vida  ativo, 
hábitos saudáveis e a atividade física, podem representar fatores decisivos de 
qualidade de vida. Dessa forma, entende-se que as atividades aquáticas são 
formas  de  promover  atividades  motoras  para  pessoas  com  deficiência  e 
também atingir vários âmbitos: utilitário, educativo, competitivo, higiênico ou de 
saúde, terapêutico e recreativo. Esta é uma atividade desenvolvida através do 
Projeto Uniama, direcionado a crianças, adolescentes, adultos e idosos, com 
deficiências físicas  e visuais,  residentes no município  de Marechal  Cândido 
Rondon/Pr. Inicialmente, organizou-se uma reunião com os participantes, pais 
e  professores  interessados,  sendo  também  neste  momento,  aplicado  um 
questionário  semi-estruturado,  cujo  intuito  foi  o  de  reconhecer  algumas 
características acerca da população a ser atendida no projeto. Após a coleta 
dos dados, as atividades aquáticas foram instituídas, na qual semanalmente 
são  oferecidas  em  um  encontro  semanal,  com  duração  de  uma  hora. 
Atualmente, o projeto de Atividades Aquáticas conta com a participação de 8 
pessoas com deficiência visual e 6 pessoas com deficiência física, de ambos 
os  gêneros,  com  faixa  etária  entre  1,5  anos  à  37  anos.  A  condução  das 
atividades motoras são previamente elaboradas por meio de planos de aulas, 
desenvolvidos de acordo com as necessidades individuais, sendo ministradas 
pelos  acadêmicos  de  Educação  Física,  contando  com  a  supervisão  do 
professor coordenador. As atividades aquáticas desenvolvem-se no Complexo 
Esportivo,  que possui  uma piscina  aquecida e  materiais  adequados para  a 
prática, e os participantes contam com a presença integral de acadêmicos na 
piscina para o auxílio e condução das atividades. Os resultados já alcançados 



nos  mostram  que  os  momentos  na  água  significam para  as  pessoas  com 
deficiência  um  momento  de  liberdade,  em  que  conseguem  movimentar-se 
livremente,  o  que  propicia  a  possibilidade  de  experimentar  suas 
potencialidades  e  vivenciar  suas  limitações,  aumenta  a  auto-estima, 
contribuindo com a auto-confiança, e, consequentemente, a independência.

Palavras  Chave:  Atividades  Aquáticas;  pessoa  com  deficiência;  Atividade 
Motora Adaptada.



ATIVIDADES AQUÁTICAS PARA A COMUNIDADE

Eneida Maria Troller Conte
Angela Elly Glass
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Palavras – chave: Natação, Hidroginástica e Atividade Física

Resumo: O objetivo do projeto “Atividades Aquáticas para a comunidade”, é 
proporcionar para a comunidade do município de Marechal Cândido Rondon – 
PR  a  oportunidade  de  participar  de  atividades  físicas  como  Natação  e 
Hidroginástica.  As  aulas  de  natação  são  desenvolvidas  para  crianças, 
adolescentes e adultos. Os conteúdos das aulas de natação compreendem a 
aprendizagem,  aperfeiçoamento  e  a  prática  dos  nados.  As  aulas  de 
hidroginástica são destinadas ao público adulto. Estas aulas tem o objetivo de 
proporcionar  atividades  cardiorrespiratórias,  força  e  relaxamento.  As  turmas 
são compostas  por  no  máximo 30 alunos,  com aulas  de 50 minutos,  duas 
vezes por semana em dias alternados. O projeto é desenvolvido na piscina 
térmica (semi olímpica) junto ao complexo poliesportivo “Elói Lohmann”. Para a 
execução das aulas estão disponíveis materiais como: pranchas, tapetes de 
E.V.A, pool-boy, aquatubes, alteres, bastões e objetos flutuantes, mini-tabelas 
de basquete, mini-traves, bolas e aparelho de som. Para o desenvolvimento do 
projeto  conta-se  com  dois  estagiários  (monitores)  contratados,  podendo 
também ser sugeridos outros projetos de forma voluntária (estágio curricular, 
treinamento, extensão para a comunidade). O projeto vem sendo realizado á 
três anos, e vem trazendo resultados positivos, pois o público alvo da natação 
está  progredindo  na  aprendizagem  e  aperfeiçoamento.  Já  o  público  da 
hidroginástica relata os benefícios em termos de saúde.
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Introdução

A pele é o maior órgão do corpo humano, indispensável para a vida.  Entre outras 
importantes  funções,  forma  barreiras  entre  o  ambiente  externo  e  o  organismo  e,  como 
qualquer  outro órgão está  sujeita  a  agressões  patológicas  internas  ou externas  (MORAIS, 
OLIVEIRA e SOARES, 2008).

Alterações na solução de continuidade da pele caracterizam uma ferida, que pode ser 
ocasionada por traumas químicos, físicos e mecânicos ou por próprias afecções clínicas como 
mecanismo de defesa (BLANES, 2004).

O cuidado principal de enfermagem em relação as feridas, refere-se a sua cicatrização 
(FERREIRA, SANTOS e SAMPAIO, 2004).  Vários fatores influenciam na cicatrização de 
feridas  e  estes  podem  ser  divididos  em  fatores  sistêmicos  e  fatores  locais.  Os  fatores 
sistêmicos incluem nutrição, condição metabólica, condição circulatória, e hormonal. Entre os 
fatores locais temos infecção,  fatores mecânicos,  corpos estranhos, tamanho,  localização e 
tipo da ferida (ROBBINS & COTRAN).

As  feridas  podem  ser  classificadas  de  diversas  formas.  Quanto  à  sua  etiologia, 
conteúdo bacteriano, presença de exsudato e transudato, quanto à sua morfologia (quantidade, 
profundidade, dimensões e localização da ferida), características do leito da ferida e quanto ao 
tempo de cicatrização (agudas e crônicas) (CAMPOS, MORE e ARRUDA, 2007).

Intervir na cicatrização das feridas, faz parte do processo de trabalho da área da saúde. 
Desde a antiguidade diferentes métodos são utilizados para promover melhor cicatrização de 
feridas, como por exemplo na pré-história extratos de plantas, frutas, água, neve ou como na 
mesopotâmia,  que  lavavam  com  água  ou  leite  e  faziam  curativos  com  mel  ou  resina 
(BLANES, 2004).



Atualmente, existem diversos insumos que promovem a cicatrização de feridas. Cada 
um deles indicado para diferentes tipos de feridas. Entre muitos, os mais utilizados são filmes 
de  poliuretano,  hidrocolóide,  hidrogel,  papaína,  carvão  ativado,  alginatos,  enzimas 
proteolíticas,  ácidos  graxos  essenciais  e  derivados  de  prata  (BLANES,  2004;  CAMPOS, 
MORE e ARRUDA, 2007). 

As enzimas proteolíticas, são utilizadas em feridas com presença de tecido necrótico e 
funcionam  como  um  debridante  químico.  Através  de  uma  aplicação  tópica,  as  enzimas 
digerem apenas o tecido necrótico, não agredindo o tecido saudável. A aplicação das enzimas 
deve  ser  interrompida  assim  que  a  ferida  estiver  limpa  e  com  tecido  de  granulação 
(CAMPOS, MORE e ARRUDA, 2007).

Os alginatos são de fácil aplicação e tem duas formas de apresentação, placa ou fita. 
São derivados de uma alga marinha, e contém cálcio em suas fibras que interagem com o 
sódio  presente  no  exsudato  e  formam  um  gel,  propiciando  ambiente  quente  e  úmido 
favorecendo a cicatrização e hemostasia na ferida. É indicado para feridas exsudativas com ou 
sem infecção, feridas sangrantes e úlceras (BLANES, 2004).

Os ácidos graxos essenciais são triglicerídeos de cadeia média compostos por  ácido 
linoléico, ácido caprílico, vitamina A e lecitina de soja. Auxiliam na cicatrização e prevenção 
de  feridas.  Na cicatrização  atuam promovendo a  quimiotaxia  e  diapedese  dos  leucócitos, 
fluidificando a membrana celular, o que facilita a entrada de fatores de crescimento e estimula 
a  angiogênese,  mantem a umidade e  promove a proliferação de tecido  de granulação.  Na 
prevenção  atua  formando  uma película  protetora  na  pele  (CASABURI,  2009;  CAMPOS, 
MORE e ARRUDA, 2007).

Observar essas condições,  os tratamentos  utilizados,  o estilo de vida e os aspectos 
psicológicos  do  paciente,  através  de  instrumentos  padronizados  e  sistematizados,  pode 
conduzir  avaliação  adequada para propiciar  melhores  condições  de cicatrização,  melhores 
formas de tratamento e abordagem do paciente.

As  úlceras  diabéticas  e  venosas  estão  entre  as  lesões  plantares  mais  comuns,  e 
resultam principalmente da neuropatia e microangiopatia. Os microorganismos que colonizam 
estas  lesões,  geralmente  são  da  microbiota  da  pele  e  se  associam  a  bactérias  aeróbias  e 
anaeróbias  facultativas  e  ocorre  infecções  mistas  (FERNANDES,  PIMENTA  e 
FERNANDES, 2007).

“O  Diabetes  Melito  não  é  uma  única  entidade  mas  um  grupo  de  desordens  
metabólicas que apresenta uma característica em comum, a hiperglicemia.  A hiperglicemia 
no diabetes ocorre devido a defeitos na secreção de insulina, na sua ação ou, o que é mais 
frequente, nas duas. A hiperglicemia crônica e a desregulação metabólica resultante podem 
estar associadas a danos secundários em vários órgãos, especialmente rins, olhos, nervos e 
vasos sanguíneos.” (ROBBINS & COTRAN)

Dentre  os  danos  secundários  à  hiperglicemia  relacionados  a  nervos  e  vasos 
sanguíneos,  temos as lesões  plantares,  que são mais conhecidas  como pé diabético.  Estas 
lesões são as complicações crônicas mais frequentes, com altos níveis de amputação, grande 
tempo de internação, alto custo hospitalar e intensas perturbações psicológicas para o paciente 
e família. (FERNANDES, PIMENTA e FERNANDES, 2007; BRASILEIRO et. al, 2005)

Diante  desses  fatores,  verifica-se  a  necessidade  de  um  estudo  aprofundado  sobre 
feridas, afinal, a enfermagem deve trabalhar o cliente de forma holística, desde a prevenção 
dessas feridas, a melhor forma de tratamento até seus aspectos psicológicos.

Objetivo



Avaliar a evolução de feridas crônicas utilizando como cobertura Alginato de cálcio, 
enzimas proteolíticas (isoladas e combinadas) e óleos graxos essências. 

Metodologia

Trata-se  de  um  estudo  epidemiológico,  descritivo,  transversal  de  abordagem 
quantitativa. A população do estudo esta sendo constituída de 10 indivíduos portadores de 
feridas crônicas em tratamento, do sexo masculino e feminino, atendidos no ambulatório de 
feridas do Poliambulatório Nossa Senhora de Aparecida no município de Foz do Iguaçu, no 
período de março a junho de 2011. Serão incluídos adultos com mais de 18 anos de idade, que 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e que irão iniciar o tratamento de sua 
ferida. 

Serão excluídos  os  indivíduos que não desejarem participar  do trabalho ou que já 
iniciaram o tratamento anteriormente ao início do trabalho e que, por ventura, possam solicitar 
a retirada de seus dados da pesquisa durante ou após o término da pesquisa.

As  trocas  do  curativo  da  ferida  dos  pacientes  ocorrerão  mediante  o  estado  do 
ferimento. Os dados da evolução da ferida serão anotados em ficha própria e ocorrerão em 
todo retorno do paciente para realização de nova avaliação e troca de curativo. A identificação 
dos pacientes na ficha de avaliação, será utilizado nome flores.

Para  a  avaliação  da  evolução  da  ferida  propomos  utilizar  como  cobertura  nos 
ferimentos, enzimas proteolíticas (isoladas e combinadas), Alginato de cálcio e óleos graxos 
essências,  por  serem  coberturas  indicadas,  com  base  na  literatura  estudada  e  na  prática 
institucional  do ambulatório  de feridas.  As coberturas  mencionadas  serão utilizadas  como 
cobertura primária,  e serão substituídas de acordo com a cicatrização e melhora do tecido 
presente no leito da ferida. Será preconizada a utilização das coberturas até o fechamento das 
feridas.  As feridas que não cicatrizarem até o final do projeto,  continuarão sendo tratadas 
pelos pesquisadores.

Os curativos serão realizados seguindo o rigor das técnicas assépticas e seguindo o 
esquema abaixo:

Todas as feridas serão limpas com soro fisiológico a 0,9%, morno e em jato.
Feridas com tecido necrótico:
Com exsudato será utilizado alginato de cálcio

Sem exsudato será utilizado enzimas proteolíticas (isoladas ou combinada).

Feridas em forma de esfacelo (úlceras):

Com exsudato será utilizado alginato de cálcio.

Sem exsudato será utilizado alginato de cálcio.

Feridas com tecido de granulação:

Com exsudato será utilizado alginato de cálcio.

Sem exsudato será utilizado óleos graxos essenciais.

Feridas com tecido de epitelização:

Será utilizado óleos graxos essenciais.



A cobertura secundária será com gases estéreis e ataduras.

Resultados e Discussões

O projeto está aprovado no comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, nº 962/2010. A coleta de dados iniciou em 01 de 
março de 2011. Os resultados até o momento são homogêneos e ainda não é possível apontar 
se  o  protocolo  proposto  é  mais  indicado  para  o  tratamento  de  feridas  crônicas,  porém, 
observa-se que o trabalho do enfermeiro no tratamento de feridas, com um completo exame 
físico,  observando  as  condições  de  vida  do  indivíduo,  tratando-o  como ser  único  que  é, 
encaminhando-o para acompanhamentos, médico, nutricional e fisioterápicos necessários faz 
total  diferença  para  a  cicatrização  de  feridas.  Cabe  ao  enfermeiro  analisar  a  ferida  e  o 
indivíduo individualmente e indicar o melhor tratamento.
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INTRODUÇÃO
O hábito de fumar é antigo, e encontrado em todo o mundo, exercem funções culturais e 

também econômicas, este hábito desenvolveu-se na Europa a partir do contato com habitantes 
da América, os quais já utilizavam a folha do tabaco, fumando ou aspirando-a, embora seja 
um hábito de tradições culturais e históricas distintas e por movimentar grandes dividendos 
através da comercialização, o tabagismo se tornou um problema de Saúde Pública (SPINK et 
al., 2009).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e os Bancos Mundiais cerca de 100 mil 
crianças e jovens tornam-se fumantes regulares no mundo todo, sendo que 80% ocorrem em 
países em desenvolvimento e  o início do consumo de cigarros ocorre na adolescência, em 
geral dos 13 aos 15 anos, no momento de integração e aceitação do adolescente entre seus 
pares e na sociedade em geral (BRASIL, 2001; BRASIL, 2008; SBORGIA, NETTO, 2005). 
Diante  desses  dados,  “o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  do  Instituto  Nacional  de  Câncer 
(INCA), lançou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo”, o qual tem o objetivo de 



“prevenir  a iniciação do consumo de derivados do tabaco entre crianças e adolescentes,  e 
ainda, estimular o abandono do fumo entre os já dependentes do tabaco” (BRASIL, 2001).

Como o tabagismo se tornou um grande problema de Saúde Pública,  a partir  de 1970 
profissionais  isolados,  associações  médicas,  religiosas  e  outras  Organizações  Não-
governamentais  (ONGs),  sem  nenhum  apoio  governamental,  iniciaram  manifestações 
organizadas  para controle do tabagismo no Brasil,  assim surgindo, através  de publicações 
científicas  e  divulgação  na  mídia,  os  primeiros  projetos  de  lei,  manifestações  públicas  e 
declaração de entidades e algumas leis municipais e estaduais, campanhas e programas de 
educação em saúde (BRASIL, 2001).

As ações educativas tiveram um alcance nacional, isso ocorreu devido à descentralização 
através da parceria com secretaria de saúde estaduais e municipais e de ONGs, “o Ministério 
da Saúde, por meio do INCA e em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde 
e ONGs, vem investindo esforços na socialização dos conhecimentos sobre cessação de fumar 
para que os profissionais  da saúde nas  suas rotinas  de atendimento  possam oferecer  uma 
abordagem eficaz ao fumante” (BRASIL, 2001).

Os diferentes métodos de abandono do tabagismo e tratamento de dependência da nicotina 
são através da farmacoterapia onde se utiliza a goma de mascar e o adesivo de nicotina, outras 
terapias  são,  acupuntura,  terapia  cognitivo-comportamental  e  grupo de  auto-ajuda 
(BALBANI, 2005). Alternativas utilizadas atualmente são os usos de fitoterápicos, associado 
ou não às outras formas de tratamento ao tabagismo, porém não foram encontrados estudos 
científicos que comprovem a sua eficácia.

“O governo federal aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por 
meio do Decreto Presidencial Nº. 5.813, de 22 de junho de 2006” (BRASIL, 2007). Através 
dessa política, foi manifestada um Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – 
PNPMF, que visa “melhoria do acesso da população aos medicamentos, à inclusão social e 
regional, ao desenvolvimento industrial e tecnológico, à promoção da segurança alimentar e 
nutricional,  além  do  uso  sustentável  da  biodiversidade  brasileira  e  da  valorização  e 
preservação do conhecimento tradicional associado das comunidades tradicionais e indígenas” 
(BRASIL, 2007).

No Município de Foz do Iguaçu - PR, algumas UBS como no Portal da Foz, Padre Monti, 
Ouro Verde, AKLP e no setor de Epidemiologia, aderiram a essa Política para tratamento ao 
tabagismo  através  do  uso  de  fitoterápicos,  totalizando  aproximadamente  90 fumantes  em 
tratamento com algumas espécies de plantas medicinais já identificadas, alguns estão em uso 
concomitante com Goma de mascar e adesivo de nicotina.

“A fitoterapia entendida como ciência que trata o estudo e aplicação científica de plantas 
medicinais na terapêutica,  possui eficácia e aplicabilidade,  desde que tratada como prática 
cognitiva interdisciplinar” (MIGUEL, 2004).

Desde a antiguidade as plantas tem sido um recurso a ser alcançado pelo ser humano para o 
tratamento de doenças (FERRO, 2008). Através da observação dos animais e até mesmo a 
intuição fez com que houvesse a descoberta das propriedades curativas das plantas (FERRO, 
2008; MIGUEL, 2004). 

A Organização Mundial  de Saúde (OMS) indica  a viabilidade  do uso da fitoterapia  às 
populações  de  países  em  desenvolvimento,  devido  ao  seu  baixo  custo  e  também  por 
reconhecer atualmente a sua importância (REZENDE, COCCO, 2002).

Ferro  (2008)  afirma  que  o  uso  de  fitoterápicos  está  disseminado  no  mundo  todo,  é 
recomendado por médicos cada vez mais e procurado por pessoas enfermas freqüentemente.

 O  Programa  Nacional  de  Plantas  Medicinais  e  Fitoterápicos  tem  como  um  de  seus 



objetivos  “inserir  plantas  medicinais,  fitoterápicos  e serviços relacionados  à fitoterapia  no 
SUS, com segurança,  eficácia  e qualidade,  em conformidade com as diretrizes da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS”, auxiliando na cura contra o 
tabagismo e eliminação da dependência do mesmo no Brasil (BRASIL, 2007).

OBJETIVO
Avaliar o tratamento tabagista através da associação com fitoterápicos em pacientes da 

rede pública, observando gênero e idade por meio do programa saúde da família no município 
de Foz do Iguaçu.

METODOLOGIA
Os sujeitos da pesquisa são médicos e enfermeiros que realizaram curso de especialização 

em parceria com o Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais e aproximadamente 90 pacientes 
que estão em tratamento, nas unidades Padre Monti, Vila “C” Nova, AKLP e Ouro Verde. O 
estudo  foi  autorizado  através  de  declaração  oficial  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  e 
Comitê de Ética em Pesquisa(CEP) da Unioeste. 
     Também está sendo esclarecido aos sujeitos envolvidos no estudo que sua participação não 
acarretará prejuízos em relação ao seu tratamento; sendo consultado previamente sobre a sua 
participação conforme éticas. O estudo está sendo transversal, através de pesquisa qualitativa, 
com entrevistas semi-estruturadas, onde o pesquisador aborda livremente o tema proposto, e a 
entrevista que exige perguntas formuladas previamente. Assim, a entrevista semi-estruturada 
é uma técnica que permite que o informante fale sobre o tema proposto, porém baseado em 
questões norteadoras que guiam a entrevista. 

       Os  critérios  de  inclusão  para  os  pacientes  em  tratamento  estão  sendo:  Aceitar 
voluntariamente participar da pesquisa. Os pacientes estão sendo submetidos a uma entrevista 
sobre o tratamento e sua evolução. Os médicos e enfermeiros também serão submetidos à 
entrevistas  sobre  a  experiência  de  utilização  do  fitoterápico  para  o  tratamento  contra  o 
tabagismo.

 Para avaliação para o grau de dependência de nicotina utiliza-se a Escala de Fagerström. 
Sendo que a mesma consiste numa avaliação com perguntas sobre a freqüência, quantidade e 
necessidade de consumir tabaco, para sua interpretação considera-se a somatória de pontos 
correspondentes às respostas: 0-2 (muito baixo), 3-4 (baixo), 5 (médio), 6-7 (elevado), 8-10 
(muito elevado) (RODRIGUES et al.,2008).

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Até o presente momento foram coletadas 50 (cinqüenta) entrevistas com pacientes de 

diferentes  graus de dependência (Escala  de Fargerstrom),  os dados que ainda estão sendo 
coletados, serão analisados e comparados com outros estudos de relevância científica sobre o 
tratamento  complementar  com plantas  medicinais  no  tratamento  de  abandono  do  tabaco. 
Ainda não há resultados parciais para divulgação.

CONCLUSÕES
Com  a  política  do  ministério  da  saúde  a  respeito  do  controle  e  cura  do  tabagismo, 

juntamente com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a Politica 
Nacional de Plantas medicinais e Fitoterápicos, o município de Foz do Iguaçu com o apoio da 
ITAIPU  Binacional,  aderiu  a  esta  política  nos  ambulatórios  de  tabagismo,  buscando 
aperfeiçoar  os profissionais que já atuavam com tabagistas para que adotassem esse novo 



modelo de tratamento complementar para o abandono do tabaco através do uso das plantas já 
identificadas  como medicinais,  sendo estas  : Citrus  aurantium -  Laranja-azeda,  Maytenus 
ilicifolia - Espinheira Santa, Ocimum basilicum – Alfavaca,  Cymbopogon citratus - Capim-
Limão, Melissa officinalis - Erva-Cidreira, Mikania glomerata – Guaco, plantas essas que são 
utilizadas conforme disponibilidade no ervanário da ITAIPU.

Com isso a pesquisa objetiva levantar a eficácia da utilização desse método de tratamento 
complementar, através do levantamento de dados com os pacientes que estão em tratamento. 
Os pacientes que já terminaram o tratamento estão freqüentando grupos de manutenção, pois 
relatos  dos  profissionais  apontam  uma  melhora  após  a  participação  nos  mesmos.  Porém 
dependendo do grau de dependência, alguns pacientes encontram mais dificuldades do que 
outros em parar de fumar, uma questão de tempo e persistência no tratamento.
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RESUMO:  Anemia é a condição na qual  o nível  de hemoglobina circulante está 
abaixo dos valores considerados normais para a idade, gênero e estado fisiológico.  
Na infância, a anemia nutricional é mundialmente a mais prevalente, sendo que em 
alguns países subdesenvolvidos a freqüência de crianças acometidas chega a 60%. 
Em nosso país existem registros na literatura sobre a falta de informações para a 
população  a  respeito  da  promoção  da  erradicação  destas  anemias.  Tais  dados 
indicam que esse não é um assunto comum no cotidiano dos brasileiros. O objetivo 
deste estudo é avaliar o conhecimento dos acompanhantes de crianças anêmicas 
internadas  na  pediatria  do  HUOP  acerca  desta  patologia.  É  uma  pesquisa 
exploratória,  com  entrevista,  seguida  da  entrega  de  cartilhas  educativas  e 
explanação do assunto até a perfeita compreensão do participante. A metodologia 
proposta  para  exercer  ações  de  extensão  com  atividades  de  conscientização, 
prevenção e informação a população propiciam aos alunos, docentes e população 
uma  produção/construção  de  conhecimento  da  realidade,  contribuindo  para  a 
formação de profissionais comprometidos com a realidade social.

Palavras- chave: Anemia; pediatria; educação em saúde.

INTRODUÇÃO

A  anemia  é  um  problema  de  saúde  pública  e  uma  patologia  de  grande 

incidência em todo o mundo,  principalmente entre a faixa etária pediátrica, onde 

crianças e adolescentes são considerados de risco especialmente para a deficiência 

de ferro. A carência deste elemento na criança tem sido associada à diminuição da 



atividade motora e interação social, sonolência, irritabilidade e incapacidade de fixar 

a  atenção,  que  podem  reduzir  a  capacidade  de  aprendizagem  e  também 

comprometer o crescimento (WALTER, 1996). Segundo estimativas da World Health 

Organization, nos países não industrializados, quase 50% das crianças menores de 

quatro anos são anêmicas, pois representam um dos grupos mais vulneráveis, em 

decorrência do crescimento acelerado dos tecidos, que impõe maior necessidade 

orgânica do mineral,  aliado ao baixo consumo de ferro, decorrente das precárias 

condições de vida (WHO; 2001). É considerada a doença mais prevalente em todo o 

mundo, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 1998).

Vale destacar também que a anemia é uma condição que ocorre em diversas 

patologias e assim que diagnosticada despende atenção especial na investigação de 

sua  etiologia  (BLACKWELL,  HENDRIX;  2001).  Ocupando  o  segundo  lugar  em 

freqüência  está  a  anemia  de  doença  crônica  (ACD),  sendo  que  em  pacientes 

hospitalizados é a anemia de maior prevalência. Esta pode ser definida como a que 

ocorre em infecções bacterianas ou parasitárias crônicas, na inflamação como no 

lúpus eritematoso sistêmico (LES) e artrite reumatóide (AR), e anemia consequente 

da evolução de neoplasias, sem comprometimento direto da medula óssea (MEANS, 

KRANTZ, 1992). 

Estudos demonstram que cerca de 1/3 dos pacientes internados em hospitais 

em geral apresentam-se anêmicos (BLACKWELL, HENDRIX; 2001). Devemos então 

considerar os impactos do não diagnóstico da anemia nos pacientes hospitalizados. 

Em estudo realizado por WIGGERS & CHAVES (2010), em um hospital público de 

Cascavel no Paraná, estimou-se que do total de crianças, que foram internadas na 

pediatria  pelos  mais  diferentes  motivos,  40%  delas  encontravam-se  anêmicas, 

sendo que 15% delas apresentavam anemia grave. Observou-se também que 33% 

destas  crianças  já  deram  entrada  no  hospital  com quadro  anêmico,  não  sendo 

secundário ao tratamento ou doença de base, suspeitando-se de anemia carencial.

Por muitos anos, até a década de 60, o tratamento das anemias para todas as 

faixas etárias baseava-se em mitos, crenças e medicina popular. Em seguida, muito 

se investiu em tratamentos curativos e, no final do século XX, preocupava-se com a 

prevenção. Para o século XXI, a saúde não é apenas uma concepção de prevenir e 

tratar a doença, mas sim o que faz aumentar a qualidade e a expectativa de vida das 

pessoas (BATISTA FILHO, et al., 2008).

Ações de promoção de saúde como, por exemplo,  a educação em saúde 



visando proporcionar aos indivíduos conhecimentos que lhes permitam atingir saúde 

e consequentemente, qualidade de vida. Segundo Torres, Sato & Queiroz (1994), 

toda ação educativa que propicie a formulação de hábitos e aceitação de novos 

valores é um instrumento de transformação social que permite o desenvolvimento do 

comportamento em relação à saúde.

Vários estudos realizados no Brasil apontam que a ignorância e o baixo nível 

de educação em saúde e nutrição nas mães e cuidadoras de crianças são, também, 

reportados  como  causas  da  situação  atual  da  anemia  carencial  em  nossa 

população. O esclarecimento e o acesso a informações por esta população é de vital 

importância. 

OBJETIVO GERAL

Avaliar o conhecimento sobre  a instalação e manifestações clínicas das 

anemias em geral, em mães, pais e/ou acompanhantes de crianças que se 

encontram anêmicas e estão internadas na pediatria do HUOP.

Objetivos Específicos:

1. Avaliar o conhecimento dos indivíduos sobre o reconhecimento de um 

quadro anêmico e as suas manifestações clínicas. 

2. Esclarecer a esta população sobre os diferentes tipos de anemias e suas 

diferentes classificações.

3. Informar a etiologia das principais anemias que acometem as crianças

4.  Propiciar  aos  acadêmicos  extensionistas,  docentes  e  população uma 

troca  de  conhecimentos,  contribuindo  para  a  formação  de  um  profissional 

comprometido com a realidade social.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo prospectivo, quantitativo, para avaliar o conhecimento 

sobre  a  instalação  e  manifestações  clínicas  das  anemias  em  mães,  pais  e 

acompanhantes de crianças que se encontram anêmicas internadas na pediatria do 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), na Cidade de Cascavel – PR. 

Este estudo foi iniciado em 01 de dezembro de 2010 e prosseguirá até setembro de 

2011. A pesquisa está sendo realizada em três etapas: 1ª – identificação/triagem do 

paciente pediátrico anêmico, através do exame de hemograma que é realizado no 



Laboratório  de  Análises  Clínicas  do  HUOP;  2ª  -  a  segunda  etapa  consiste  em 

localizar  o  acompanhante  da  criança  internada,  seguida  pela  concordância  na 

participação  do  estudo  (com  assinatura  do  termo  de  consentimento  livre  e 

esclarecido) através das respostas ao questionário de perguntas investigativas sobre 

as anemias em geral; 3ª - terceira e última etapa consiste na entrega da cartilha 

seguida de explicações sobre a mesma e esclarecimentos ao participante sobre as 

dúvidas.

Este  estudo  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  Envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, sob 

parecer 491/2010 de 25 de novembro de 2010.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo envolveu até  o momento 224 crianças que foram internados na 

pediatria  do  HUOP,  destas  69  encontravam-se  anêmicos.  Os  resultados  são 

parciais, relativos a 4 meses de desenvolvimento do projeto, e estão sumarizados 

abaixo.  A  frequência  de  anemia  na  amostra  estudada  foi  de  31%,  como 

demonstrado na Tabelas 1.

Quanto  ao  gênero  das  crianças  em  relação  à  freqüência  de  anemias, 

observou-se uma leve predominância de meninos acometidos (46%) em relação às 

meninas (44%). Relacionando a idade da amostra estudada, esta variou de 1 mês 

até 12 anos de idade, conforme Tabela 1.

Tabela  1 -  Distribuição  da  amostra  segundo  o  diagnóstico  de  anemia  e 
associação de anemia com o gênero e grupo etário, em crianças internadas na 
pediartia do HUOP - Cascavel/PR, dezembro de 2010 a março de 2011.

ANEMIA
SIM NÃO

n % n %

GÊNERO

Masculino 37 46% 84 54%

Feminino 32 44% 71 46%
TOTAL CRIANÇAS 

ANÊMICAS 69 (31%) 155 (69%)
FAIXA ETÁRIA

1 a 12 meses 11 16% 18 12%
1 a 4 anos 39 56% 60 39%

5 – 12 anos 19 28% 77 49%

n- valor absoluto; % - valor em porcentagem

Com relação à classificação morfológica das anemias,  constatou-se que a 



anemia  microcítica  hipocrômica  apresentou  maior  freqüência  (60%)  (Tabela  3). 

Sugestivamente  pode-se  pensar  que  possa  ser  anemia  ferropriva,  porém não  é 

possível afirmar por falta de dados, como análise no metabolismo do ferro destas 

crianças.

De todas as crianças hospitalizadas no período estudado, apenas duas foram 

internadas em decorrência  da  anemia  (0,8%),  todos os  outros  pacientes  tiveram 

intervenção hospitalar por motivo de infecções, viroses, desidratação entre outras. 

Tabela 3 - Distribuição da amostra segundo a classificação morfológica das 
anemias  apresentadas  pelas  crianças  internadas  na  pediatria  do  HUOP  - 
Cascavel/PR, dezembro de 2010 a março de 2011.

ANEMIA n %

Microcítica / hipocrômica 49 71%
Normocítica / normocrômica 19 27,5%
Macrocítica                             1 1,5%
TOTAL 69 100%

         n- valor absoluto; % - valor em porcentagem

Ao analisarmos os  conhecimentos  dos entrevistados sobre  o processo de 

instalação, sobre as manifestações clínicas das anemias e as características desta 

patologia  propriamente  instalada  observou-se  o  desconhecimento  completo  do 

assunto  pela  maioria  da  população  entrevistada.  Acredita-se  que  este  fato  seja 

atribuído  à  falta  de  informações  e  o  baixo  grau  de  instrução  e  escolaridade 

apresentado pelos entrevistados (Gráfico 1, 2 e 3). 

Constatou-se que houve êxito nos objetivos propostos deste estudo, pois 89% 

dos entrevistados mostraram-se satisfeitos em participar e 90% afirmaram que as 

informações foram válidas na construção do conhecimento sobre o assunto.

Gráfico  1  –  Distribuição  da  escolaridade  dos  entrevistados  que  participaram da 
pesquisa – acompanhantes das crianças anêmicas internadas na pediatria HUOP 
(n=69)
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Gráfico  2  –  Avaliação  do 
conhecimento  dos  entrevistados 
acerca das anemias (n = 69 )

38%

62%

Sabem o que é anemia

Não sabem do assunto

Gráfico  3  –  Avaliação  do  conhecimento  dos 
entrevistados  sobre  as  causas  da  instalação 
das  anemias  em  geral  e  suas  manifestações 
clínicas (n=69)
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CONCLUSÃO

Acredita-se que são necessários vários anos para a construção de atitudes e 

crenças positivas  sobre  o combate  as anemias;  sendo assim, é de fundamental 

importância  prover  as  pessoas  e,  especialmente  as  mães,  dessas  informações 

constantemente. 

Ao final do projeto, espera-se melhorar o conhecimento e prover informações 

a população sobre o assunto abordado, fomentar o conhecimento dos acadêmicos 

de Farmácia sobre esta patologia, buscando conscientizar o mesmo da importância, 

não só das atividades curativas, mas da realização de palestras educacionais para 

orientação da população. Ainda, pretende-se mostrar a esses, diferentes cenários de 

atuação, com a aproximação das populações carentes e o manejo destas situações.
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AVALIANDO  O  PERCENTUAL  DE  GORDURA  EM  ESCOLARES  DE  11  A  15 
ANOS DO PROJETO DE NATAÇÃO: APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO 
DOS NADOS CRAWL E COSTAS
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Resumo:  O  estudo  teve  como  objetivo  analisar  o  percentual  de  gordura  de 
escolares das faixas etárias de 11 a 15 anos participantes do projeto de natação 
Aprendizagem  e  Aperfeiçoamento  dos  nados  Crawl  e  Costas,  oferecido  a 
comunidade de Marechal Candido Rondon pela Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná.  A pesquisa se caracterizou como descritiva do tipo transversal.  Fizeram 
parte deste estudo 18 escolares, para determinar o percentual de gordura utilizou-se 
a soma das medidas das dobras cutâneas tricipital e subescapular. Os resultados 
estão ilustrados em tabelas e analisados de forma descritiva. Contudo a avaliação 
realizada,  mostra que a maioria  dos escolares  encontram-se em um nível  ótimo 
considerado bom para a saúde. 

Palavras-Chaves: composição corporal, avaliação, escolares, obesidade.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com BOHME (1993): a atividade física é considerada o processo 
do qual resultara o estado de aptidão física do individuo, esta ultima considera como 
produto. Os benefícios para a saúde estão associados a ambos: a atividade física 
(como  processo)  e  a  aptidão  física  (como  produto).  Assim  sendo,  quanto  mais 
atividade física for praticada, melhor aptidão física será desenvolvida e um melhor 
estado de saúde resultara para o individuo.

Segundo  Roberto  Fernandes  da  Costa  apud  Corbin  e  Lindsey(1988)   o 
treinamento  da  aptidão  física  pela  pratica  de  atividades  físicas  promove  muitos 
benefícios para a saúde; entre eles, com relação à composição corporal, o aumento 
da massa  corporal  livre  de  gordura  e  a  diminuição  da porcentagem de  gordura 
corporal,  o  aumento  da  eficiência  do  trabalho,  uma menor  susceptibilidade para 
doenças.

O trabalho de objetivou a analisar o percentual de gordura dos escolares de 
11  a  15  anos,  do  município  de  Marechal  Candido  Rondon-PR,  sendo  estes 
participantes  do  projeto  de  natação:  Aprendizagem  e  Aperfeiçoamento  dos 



Nados Crawl e Costas cedido à comunidade pela Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná.

 2.REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Composição corporal
Para se  conhecer  a composição corporal  é  preciso determinar,  por  meios 

diretos  e/ou  indiretos,  as  quantidades  (valores  absolutos)  e  proporções  (valores 
relativos) dos principais componentes do corpo humano, sendo possível medir com 
precisão mais  de  30 desses componentes.  Nos anos 80 a composição corporal 
passou a ser considerada como um fator determinante da aptidão física relacionadas 
à saúde, ao lado da aptidão cardiorrespiratória, da força e resistência muscular, e da 
flexibilidade.  Isso ocorreu devido ao grande conhecimento associado os diversos 
componentes corporais  à  performance nas atividades do dia-a-dia  e  as  diversas 
doenças degenerativas, principalmente a relação da obesidade (excesso de gordura 
corporal) com as doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. 

Existem  dois  modelos  básicos  para  o  estudo  da  composição  corporal:  o 
modelo que faz referencia a dois componentes: gordura e massa livre de gordura 
(massa corporal  magra),  e o  modelo que considera quatro componentes (ossos, 
músculos, água e gordura). O mais popular é o que considera dois componentes, 
enfatizando a gordura corporal relativa (percentual de gordura) como parâmetros de 
referencias para performance de atletas, para referido padrões de beleza e para a 
saúde.   

O tecido adiposo (gordura) desempenha muitas funções úteis e importantes: 
Isola o corpo, pode ser uma fonte de reserva de energia e é também um coxim 
protetor de órgãos internos. Lamentavelmente uma quantidade cada vez maior de 
evidencias sugere que o excesso de gordura em relação à composição corporal total 
pode ter conseqüências sérias para a saúde, incluindo altos níveis sanguíneos de 
lipídios, pressão arterial elevada e muitos outros parâmetros fisiológicos associados 
com doenças cardiovasculares e metabólicas.

A  obesidade  é  um  fator  de  risco  no  desenvolvimento  das  doenças 
cardiovasculares (DCV), do câncer e no inicio de diabetes adulta.

É  muito  difícil  definir  o  termo  obeso  com  precisão,  pois  são  várias  as 
definições, isso explica a dificuldade que os cientistas têm para estabelecer um nível 
ideal de tecido gorduroso. 

Existem varias formas de se aplicar a composição corporal, alem de avaliar a 
quantidade total e regional de gordura corporal para identificar os riscos à saúde, há 
outras medidas importantes que podem ser utilizadas, como:
-Para identificar riscos a saúde associada a níveis excessivamente altos e baixos de 
gordura corporal total.
-Para identificar riscos a saúde associados ao acumulo excessivo de gordura intra-
abdominal.
-Para monitorar mudanças na composição corporal associadas a certas doenças. 



-Para avaliar a eficiência dos exercícios físicos na alteração corporal.
A  avaliação  da  composição  corporal  serve  tanto  para  o  profissional  de 

educação física quanto para os pais, para monitorar o crescimento da criança, e 
para  identificar  riscos  devido  ao  excesso  ou  falta  de  gordura  corpora.  Segundo 
Lohman (1992) a prevalência de obesidade em meninos e meninas de 6 à 11 anos 
de idade aumentou 62% e 65% respectivamente entre 1960 e 1980.

2.2 Modelos da Percentual de Gordura para crianças e adolescentes

Lohman (apud  Petroski,2007)  sugeriu  o  uso  da  tabela  para  interpretar  os 
resultados da soma de dobras cutâneas (TR+SE) e do percentual de gordura. O 
procedimento sugerido é de fácil utilização e interpretação. Pode-se usar a soma de 
duas  dobras  cutâneas  (TR+SE)  e  (TR+PM),  ou  converter  esses  valores  em 
percentual de gordura.

Interpretação- o uso desse procedimento, através da soma de duas dobras 
cutâneas, facilita a estimativa do percentual de gordura. Por exemplo: uma garota de 
30 mm, na soma das dobras cutâneas, (TR + SE), obteria 28% de gordura corporal.  
Uma  analise  qualitativa  indica  que  esta  menina  apresenta  padrão  de  gordura 
corporal moderadamente apresenta alto.

Recomenda-se extrema cautela,  na interpretação da tabela,  no sentido de 
aconselhar perda e de peso para crianças e adolescentes, sendo essas populações 
extremamente  sensíveis,  a  sugestão  de  que  elas  encontram-se  em  sobre  peso 
poderia  contribuir  para  o  desenvolvimento  ou  agravamento  de  desordens 
alimentares, tão comuns, especialmente em meninas.

Observa-se na literatura que as questões dirigidas para estimar valores de 
densidade  corporal  e  o  percentual  de  gordura  de  crianças  e  adolescentes  são 
poucas em relação a população adulta.  Não é recomendado o uso de equações 
desenvolvidas para adultos em crianças e jovens, devido a sua maturidade química 
(Lohman, 1992).

No Brasil, parece que as equações de Lohman (1998) para diferentes idades 
e suas constantes, bem como as de Slaughter ET AL. (1986) para sexo, idade e 
nível  maturacional,  tem  encontrado  boa  aceitação,  assim  como,  os  modelos 
desenvolvido recentemente por Yonamine Neto (2000).

3.METODOLOGIA

3.1Caracterização do Estudo

Este estudo se caracteriza em uma pesquisa descritiva do tipo transversal 
(THOMAS E NELSON, 2002) 

3.2População e Amostra

A população estudada foram escolares de 11 a 15 anos  do município  de 



Marechal  Candido Rondon-PR, sendo estes participantes do projeto de natação: 
Aprendizagem  e  Aperfeiçoamento  dos  Nados  Crawl  e  Costas,  cedido  pela 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

3.3Instrumento e Coleta dos Dados

Para se obter os dados relativos ao percentual de gordura utilizaram-se as 
medidas das dobras cutâneas, tricipital e subescapular.  

Para a obtenção das variáveis de composição corporal(dobras cutâneas – 
tricipital e subescapular) foi utilizado um compasso especifico (adipômetro) da marca 
Sanny,  com  escala  de  0,1  e  pressão  constante  aproximada  de  10g/mm2 
independente  de  sua  abertura.  Foram realizados  três  medidas  consecutivas  em 
cada  ponto  anatômico.   As  mensurações  das  dobras  cutâneas  tricipital  e 
subescapular foram realizadas sempre no hemicorpo direito, conforme o protocolo 
de  Harrinson  et  al.  (1991)   Para  obter  os  valores  de  porcentagem de  gordura, 
utilizou-se a soma de dobras de Lohman (1987), ilustrada a seguir.

Figura1: Gordura corporal para meninos e meninas (LOHMAN 1987)

4.0 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Estaremos  apresentando  nesse  item  os  valores  encontrados  a  partir  das 
avaliações antropométricas realizadas com os escolares bem como, a interpretação 
dos resultados obtidos.

Tabela 1: Valores obtidos junto aos escolares do sexo masculino 
CONTINUA

Idade
(Anos

Massa 
corporal 

Estatura
(m)

IMC
(kg/m²

Dob.
Sub.

Dob.
Tri.

Soma das 
dobras 

Resultado



) (kg) ) (mm) (mm) (mm)
13 40,6 1,49 18,28 4,5 5,8 10,3 Baixo
11 32,9 1,50 14,62 5,5 5,5 11 Baixo
13 37,05 1,52 16,03 5,4 5,8 11,2 Baixo
15 57,2 1,76 18,51 5,9 5,9 11,8 Baixo

Tabela 1: Valores obtidos junto aos escolares do sexo masculino
CONCLUSÃO

11 41 1,47 18,97 5,4 7,5 12,9 Baixo
12 38,5 1,51 16,88 6,0 9,3 15,3 Ótimo
14 43 1,51 18,85 6,9 7,8 15,7 Ótimo
15 52,5 1,60 20,50 8,0 9,1 17,1 Ótimo
14 48 1,56 19,75 7,2 10,3 17,5 Ótimo
13 58,95 1,78 18,65 8,5 12,0 20,5 Ótimo
14 65 1,68 23,04 11 10 21 Ótimo
14 67,6 1,66 24,58 9,0 14,3 23,3 Moderadament

e alto
11 57,6 1,49 25,94 22 28,5 50,2 Muito alto

A tabela numero 01 refere-se aos resultados da variável  de percentual  de 
gordura (%G) em meninos. A idade analisada foi de 11 a 15 anos. A amplitude dos 
resultados dos meninos variou de baixo a muito alto, obtendo como média ótima. 

Tabela 02: Resultados da %G a partir da soma de dobras (tricipital e subescapular)

Classificação Freqüência (fi) Porcentagem (fr) (%)
Baixo 5 38,47
Ótimo 6 46,15

Moderado/alto 1 7,69
Alto 1 7,69
total 13 100

 De acordo com os resultados obtidos no quadro um com base na figura um, 
pode-se concluir que os meninos encontram-se no que diz respeito a saúde, em um 
nível com poucos riscos de ter doenças relacionadas a obesidade.

Tabela 03: Valores obtidos junto aos escolares do sexo feminino

idade Massa 
C.

Estatura IMC Dob. 
Sub

Dob. 
Tric

Media 
das 
dobras

Resultado
s

12 38,3 1,55 15,9 7,0 8,0 15,0 Ótimo
11 39,6 1,47 18,33 8,5 11 19,5 Ótimo
14 59,9 1,57 24,34 11 9,1 20,1 Ótimo
12 46 1,52 19,91 9,5 12 21,5 Ótimo



A tabela numero 03 refere-se aos resultados da variável  de percentual  de 
gordura (%G) em meninas. A idade analisada foi de 11 a 15 anos. Os resultados das 
meninas obtidos foram ótimos.

Tabela  04:  Resultados  do  percentual  de  gordura  a  partir  da  soma  de  dobras 
(tricipital e subescapular)

Classificação Freqüência (fi) Porcentagem (%)
Baixo 0 0
Ótimo 4 100

Moderado/alto 0 0
Alto 0 0
total 4 100

Levando em consideração que todas as meninas se encontravam num nível 
ótimo de percentual  de  gordura,  os  riscos das  mesmas adquirirem uma doença 
relacionada à obesidade não esta presente.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em  relação  aos  resultados  obtidos,  chegou-se  a  conclusão  de  que  os 
escolares  de  11  a  15  anos  do  município  de  Marechal  Candido  Rondon  PR. 
Participantes  do  projeto  de  natação:  Aprendizagem  e  Aperfeiçoamento  dos 
Nados Crawl e Costas estavam na grande maioria numa faixa considerada ótima 
de percentual  de  gordura em relação aos valores estabelecidos para crianças e 
adolescentes (Lohman, 1987), tendo apenas um escolar do sexo masculino com um 
nível de percentual de gordura considerado muito alto.

Chegando ao final desse estudo, conseguimos atingir o objetivo de verificar o 
percentual de gordura dos escolares de 11 a 15 anos, verificamos que a grande 
maioria dos escolares dessa faixa etária se encontra num nível considerado ótimo 
com baixo risco de doenças relacionadas a obesidade.
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Resumo: O  curso  de  Economia  Doméstica  busca  promover  atividades 
educativas em extensão em áreas de seu domínio profissional, visando criar 
oportunidades  para  que  os  acadêmicos  possam  desenvolver  atividades 
práticas educativas,  incluindo-se a capacitação de zeladoras e merendeiras 
nas áreas que demandam informações atualizadas sobre alimentação e Boas 
Práticas  de  Fabricação  (BPF).  No  Brasil,  as  BPF  estão  descritas  e 
regulamentadas pelo Ministério da Saúde – MS através da Portaria nº 1428 de 
26 de novembro de 1993 que estabelece orientações para sua elaboração, 
definindo  os  parâmetros  de  qualidade  e  segurança  ao  longo  da  cadeia 
alimentar.  Participaram do  projeto  de  extensão  15  (quinze)  zeladoras  e  25 
(vinte  e  cinco)  merendeiras  que  trabalham  na  rede  pública  de  ensino  no 
município  de  São  Jorge  D`Oeste  -  PR,  no  período  de  agosto  de  2010.  O 
fornecimento de alimentos seguros é relevante do ponto de vista de saúde 
pública,  pois  segundo  a  Organização  Mundial  de  Saúde  -  (OMS),  as 
enfermidades  causadas  por  alimentos  contaminados  constituem  um  dos 
problemas  sanitários  mais  difundidos  no  mundo  hoje.  Utilizou-se  de  aulas 
teóricas  e  oficinas  sobre  auto-estima,  boas  práticas  de  manipulação  de 
alimentos,  organização  das  áreas  de  armazenamento  de  alimentos, 
organização  do  material  de  limpeza,  da  área  de  trabalho  e  medidas  de 
segurança nas atividades desenvolvidas. A qualificação de recursos humanos 
em higiene dos alimentos é fundamental para os profissionais que trabalham 
nesta área. Tendo em vista garantir a melhoria da qualidade higiênico-sanitária 
dos produtos alimentícios a fim de evitar  e/ou reduzir  doenças transmitidas 
devido  às  condições  higiênico-sanitárias  insatisfatórias,  as  atividades 

1Docente  do  curso  de  Economia  Doméstica  -  UNIOESTE  -  Francisco  Beltrão. 
prof_apv@yahoo.com.br
2Docente do curso de Economia Doméstica- UNIOESTE – Francisco Beltrão. 
3Acadêmicas do Curso de Economia Doméstica.

mailto:prof_apv@yahoo.com.br


desenvolvidas  contribuíram para  a  melhoria  da  qualidade  e  segurança  das 
preparações  da  alimentação  servida  nas  escolas  municipais,  além  de 
proporcionar  aos  acadêmicos  do  curso  de  Economia  Doméstica  o 
desenvolvimento de atividades práticas através da integração da universidade 
à comunidade. 
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Resumo 

A utilização de medicamentos traz benefícios aos pacientes, mas não é 

isenta de risco, existe a possibilidade de ocorrência de eventos adversos a 

medicamentos (EAM) com seu uso. O EAM é uma das causas mais frequentes 

de  danos  provocados  aos  pacientes  decorrentes  de  intervenções  médicas. 

Pacientes  idosos  e  polimedicados  são  mais  suscetíveis  a  ocorrência  de 

eventos, características essas presentes nos pacientes internados na Clínica 

Médica  do  Hospital  Universitário  do  Oeste  do  Paraná  (HUOP).  O presente 

projeto pretendeu realizar a busca ativa de EAMs em pacientes hospitalizados 

no  setor  de  Clínica  Médica.  Para  isso,  foram  realizadas  visitas  diárias  ao 

pacientes  internados  nessa  clínica  e  a  presença  de  possíveis  eventos 

investigada.  De  outubro  a  novembro  de  2011,  125  pacientes  foram 

acompanhados.  A  média  de  idade  foi  de  47  anos,  sendo  55,2%  do  sexo 

masculino.  A  frequência  de  eventos  foi  de  2,4%,  sendo  que  um  paciente 

apresentou  dois  eventos.  O  monitoramento  permanente  dos  EAM  está 



auxiliando  na  determinação  do  perfil  dos  eventos  ocorridos  no  hospital  e 

poderá subsidiar estratégias de prevenção de EAMs.

Palavras-chave: Eventos adversos a medicamento, monitoramento 

permanente, pacientes hospitalizados

Introdução

Segundo  o  Institute  for  Healthcare  Improvement (IHI), um  Evento 

Adverso a Medicamento (EAM) é qualquer dano, grave ou leve, causada pelo 

uso (incluindo não uso) de um medicamento (Leape et al, 1998).

Os  pacientes  hospitalizados  são  particularmente  susceptíveis  à 

ocorrência de EAM, uma vez que o tratamento medicamentoso está presente 

em praticamente todos os pacientes, daí, a importância de monitorá-los. 

De acordo com uma revisão sistemática da literatura, a proporção de 

pacientes com EAM pode chegar a 41,4% dos pacientes hospitalizados, sendo 

que, aproximadamente, 50% desses eventos poderiam ser evitados (Cano e 

Rozenfeld, 2009).

Vários  fatores  contribuem  para  uma  maior  propensão  para  o 

desenvolvimento  de  um EAM,  entre  eles  estão  os  extremos  de  idade,  em 

indivíduos muito jovens ou idosos existe maior risco de se encontrar um EAM 

grave  (Ajayi, et  al,  2000).  Davies  et  al  (2009)  mostraram que  um  preditor 

significativo para EAM é o número de medicamentos usados, quanto maior 

esse número maior o risco de ocorrer eventos.

O método mais usado para a identificação de EAM no ambiente hospitalar 

é  a  notificação  voluntária  de  casos.  Uma  das  principais  limitações  dessa 

estratégia  é  a  subnotificação.  De  acordo  com  a  Joint  Commission  on 

Accreditation  of  Healthcare  Organizations (JCAHO),  este  método  detecta 

apenas um em cada vinte eventos ocorridos (Romero e Malone, 2005). 

Para  superar  as  limitações  do  método,  outras  abordagens  surgiram 

visando  conferir  maior  eficiência  à  identificação  dos  EAM  e  aumento  da 

segurança  do  paciente.  Entre  essas  abordagens  está  a  busca  ativa  dos 

eventos.

Assim,  o  presente  projeto  pretende  suplementar  a  estratégia  de 

notificação espontânea no Hospital  Universitário do Oeste do Paraná com a 

busca ativa. 



Objetivos

Os  objetivos  do  presente  projeto  foram  realizar  a  busca  ativa  de  eventos 

adversos  a  medicamento  em  pacientes  hospitalizados  no  setor  de  Clínica 

Médica do HUOP e realizar a orientação da conduta quando esses ocorrerem.

Métodos

Os pacientes hospitalizados a partir de outubro de 2010, nos leitos da 

Clínica Médica do HUOP, foram acompanhados para verificar a ocorrência de 

EAM. No primeiro dia de hospilatização de cada paciente, esse foi visitado e 

sua História Clínica registrada em formulário específico. As informações dos 

pacientes foram coletadas através das informações contidas no prontuário e 

através de entrevista com o paciente ou com a equipe de saúde. Diariamente 

os dados foram atualizados e o paciente avaliado quanto a possível presença 

de um EAM. Quando um possível EAM foi detectado, esse foi investigado e 

realizada  uma  avaliação  do  caso  com  o  auxílio  de  literatura  especializada 

(Sweetman, 2009; Aronson e Dukes, 2006; Tatro, 2009, Brunton et al., 2007; 

Silva,  2006).  Para  a  determinação  da  relação  causal  entre  o  uso  de 

medicamento  e  o  evento  foi  aplicado  o  algoritmo  de  Naranjo  (1981),  e  os 

eventos foram classificados em definidos, possíveis, prováveis ou definidos. 

Quando  ocorreu  um  EAM,  o  paciente  e  a  equipe  de  saúde  foram 

orientados quanto aos procedimentos adotados frente ao evento, e as medidas 

necessárias à prevenção de novos eventos.

Resultados e Discussão

Os  dados  aqui  apresentados  são  referentes  aos  pacientes 

hospitalizados  em  que  tiveram  alta  em  outubro  e  novembro  de  2010.  No 

período, foram acompanhados 125 pacientes, com média de idade de 48 anos, 

sendo 55,2% do sexo masculino. 

A frequência de eventos foi de 2,4%, sendo que um paciente apresentou 

dois  eventos.  Quanto  à  causalidade  dos  eventos,  dois  foram  classificados 

como  possíveis  pelo  algoritmo  de  Naranjo,  um como provável  e  um como 

duvidoso.  Os  quatro  eventos  foram  relacionados  com  problemas  de  pele, 

sendo três deles causados por antimicrobianos e um por ranitidina. 



Os  antimicrobianos  estão  entre  as  classes  mais  frequentemente 

relacionadas á eventos adversos a medicamentos (Cano e Rozenfeld, 2009). 

Entre os antimicrobianos envolvidos, em dois casos esse foi a vancomicina, 

onde  os  pacientes  apresentaram  problemas  relacionados  à  liberação  de 

histamina  promovida  por  esse  fármaco.  Esse  tipo  de  evento  pode  ser 

amenizado se a vancomicina for administrada mais lentamente (Goodman e 

Gilman, 2005), orientação repassada para a equipe de saúde. 

Conclusões

O monitoramento permanente dos EAM está auxiliando na determinação 

do perfil dos eventos ocorridos no hospital e poderá subsidiar estratégias de 

prevenção de EAMs.
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RESUMO

O evento adverso a medicamentos (EAM) é um acontecimento relevante que afeta 

diretamente  a  qualidade  do  atendimento  em saúde  e  a  segurança  do  paciente. 

Diversos  estudos  apontam  que  a  ocorrência  destes  eventos  em  pacientes 

hospitalizados é elevada e, em grande parte das vezes, evitável.  Com relação à 

população pediátrica, suas peculiaridades fisiológicas e farmacocinéticas tornam as 

crianças mais susceptíveis aos efeitos nocivos dos medicamentos e justificam uma 

atenção específica durante a terapia farmacológica. O presente projeto tem como 

objetivo realizar a busca ativa de eventos adversos a medicamento em pacientes 

hospitalizados no setor de Pediatria do Hospital Universitário do Oeste do Paraná 

(HUOP) com visitas diárias aos pacientes e investigação dos possíveis EAM.  Foram 

acompanhados  124  pacientes,  de  outubro  a  novembro  de  2011  e  3  pacientes 

apresentaram suspeita de EAM. A detecção precoce de EAM visa contribuir com a 

segurança  do  paciente  no  HUOP,  pois  com  a  realização  do  monitoramento 

permanente dos EAM, e seu perfil definido, estratégias de prevenção poderão ser 

desenvolvidas.



Palavras-chave: farmacovigilância, hospital, eventos adversos a medicamentos
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INTRODUÇÃO

O  monitoramento  pós-comercialização  do  uso  de  medicamentos  em 

crianças é de suma importância para a segurança uma vez que, durante os estudos 

pré-comercialização dos medicamentos, apenas dados limitados sobre esse aspecto 

são gerados através de ensaios clínicos (WHO, 2007). Desta forma, a terapêutica 

farmacológica  para  pacientes  pediátricos  baseia-se,  de  maneira  geral,  na 

extrapolação  das  informações  que  levaram  à  aprovação  do  registro  de 

medicamentos  para  uso  em  adultos.  Esse  fato  compromete  o  resultado  dos 

tratamentos e a sua segurança, como é reconhecido por diversos autores. Além 

disso, peculiaridades fisiológicas e farmacocinéticas nessa faixa etária se modificam 

ao longo do tempo, o que torna as crianças mais susceptíveis aos efeitos nocivos 

dos  medicamentos  e  justificam  uma  atenção  específica  durante  a  terapia 

farmacológica (Santos e Coelho, 2004). 

Devido  aos  testes  clínicos  limitados  na  população  pediátrica,  a  notificação 

espontânea de eventos adversos torna-se uma fonte primária de informações dos 

riscos de terapia com medicamentos em crianças. Embora a notificação voluntária 

seja o método mais usado para a identificação de eventos adversos a medicamentos 

(EAM)  no  ambiente  hospitalar,  uma  das  suas  principais  limitações  é  a 

subnotificação. De acordo com a  Joint Commission on Accreditation of Healthcare  

Organizations (JCAHO),  este método detecta apenas um em cada vinte eventos 

ocorridos  (Romero e Malone,  2005).  Com base na experiência  da  Comissão de 

Farmacovigilância do Hospital,  aponta-se outra limitação do método.  Trata-se do 

perfil  de eventos notificados, constituídos principalmente por eventos prontamente 

observáveis e que são mais facilmente relacionados aos medicamentos, como sinais 

dermatológicos, flebite e insuficiência renal. 

Assim, o presente projeto pretende suplementar da estratégia de notificação 

espontânea de eventos adversos no Hospital Universitário do Oeste do Paraná com 

o método de busca ativa e,  com isso,  superar  as limitações de método anterior 

podendo  identificar  um  maior  número  e  maior  diversidade  de  EAM,  com 

conseqüente maior promoção do uso racional dos medicamentos e maior segurança 

do paciente.  O projeto será realizado com os pacientes pediátricos internados no 

Setor de Pediatria, por se tratar de uma faixa etária mais susceptível à ocorrência de 

EAM por suas características fisiológicas e farmacocinéticas. 



OBJETIVOS

Realizar  a busca ativa de eventos adversos a medicamento em pacientes 

hospitalizados  no  setor  de  Pediatria  do  HUOP.  Por  meio  dessas  informações, 

conhecer  o perfil  dos EAM que ocorre na Pediatria  do HUOP;  realizar  o  estudo 

desses possíveis eventos e realizar o acompanhamento da evolução do possível 

EAM,  além  de  orientar  os  responsáveis  pelos  pacientes  e  os  profissionais  em 

relação ao caso.

MÉTODOS

Foi realizado um treinamento com os acadêmicos que desenvolvem o projeto, 

utilizando-se como material didático os manuais e publicações de Farmacovigilância 

da ANVISA e na Organização Mundial de Saúde (Brasil, 2010). Após essa etapa, 

foram realizadas  visitas  diárias  aos  pacientes  internados  nos  leitos  do  setor  de 

Pediatria  do  HUOP.  No  primeiro  dia  de  hospitalização  de  cada  paciente  foi 

preenchido um formulário com a história clínica do paciente e dados da internação. 

Os dados foram coletados através das informações contidas no prontuário e através 

de  entrevista  com  o  responsável  pelo  paciente.  Diariamente  os  dados  foram 

atualizados e o paciente avaliado quanto à possível presença de um Evento Adverso 

a Medicamento (EAM). Quando um possível EAM foi detectado, esse foi investigado 

e foi realizada uma avaliação do caso com o auxílio de um formulário padronizado e 

o  auxílio  de  literatura  especializada  (Sweetman,  2009;  Aronson  e  Dukes,  2006; 

Tatro,  2009,  Brunton  et  al.,  2007;  Silva,  2006).  Para  a determinação da relação 

causal entre o uso de medicamento e o evento foi aplicado o algoritmo de Naranjo 

(1981). Feita a identificação do possível EAM o mesmo foi descrito e determinada 

sua  classificação  de  gravidade,  de  acordo  com  a  classificação  da  National  

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention  (NCC MERP), 

em classes de E a I (NCC MERP, 2008). Além disso, o responsável pelo paciente e 

a equipe de saúde eram orientados quanto aos procedimentos adotados frente ao 

evento,  e  as  medidas  necessárias  à  prevenção  de  novos  eventos  foram 

determinadas.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

Os  resultados  relatados  são  referentes  aos  dados  obtidos  pelo 

acompanhamento  de  pacientes  pediátricos  internados  no  Setor  de  Pediatria  do 



HUOP nos  meses  de  outubro  a  novembro  de  2010.  Foram acompanhados  124 

pacientes, sendo que 59,7% eram meninos e 40,3% eram meninas com média de 

idade de 5,6 (±4,59) anos. 

A frequência de EAM foi de 2,4%, ou seja, 3 pacientes apresentaram suspeita 

de evento adverso a medicamento. Após a investigação do caso e o preenchimento 

do Algoritmo de Naranjo para determinar a causalidade do evento, dois destes foram 

considerados como possíveis. Dentro desta categoria de causalidade, são incluídos 

os  eventos  clínicos  que  apresentam  uma  seqüência  de  tempo  razoável  com  a 

administração  do  medicamento,  mas  que  também  podem  ser  explicados  por 

enfermidades  concomitantes  ou  outros  medicamentos  (Naranjo,  1981).  Os 

medicamentos envolvidos com estes possíveis EAM foi o antimicrobiano oxacilina e 

os antiretrovirais efanvirenz, zidovudina+lamivudina e raltegravir.

O  outro  evento,  que  teve  como  suspeita  o  medicamento  sulfametoxazol+ 

trimetoprim,  foi  considerado  provável. Nesta  categoria  estão  os  eventos  com 

seqüência  temporal  razoável  com  a  administração  do  medicamento  e  que  não 

podem ser atribuídos a uma patologia concomitante ou outro medicamento (Naranjo, 

1981).

Os três eventos foram relacionados com problemas de pele, como rash cutâneo 

e lesões exantemáticas, eventos que são prontamente observáveis e mais fáceis de 

serem detectados. Os pacientes relataram, ainda, prurido e ardência decorrentes 

das lesões. 

Os antimicrobianos estão entre as classes mais frequentemente relacionadas 

a  eventos  adversos  a  medicamentos  (Cano  e  Rozenfeld,  2009).  Reações  de 

hipersensibilidade  com  o  uso  dos  agentes  antimicrobianos  e  antiretrovirais  são 

relatadas em literatura, podendo ocasionar erupção cutânea disseminada, eritema 

multiforme, Síndrome de Stevens-Johnson e mucosite (Silva, 2010).

CONCLUSÕES

A estratégia de busca ativa de eventos adversos a medicamentos tem como 

característica  a  detecção  precoce  destes  eventos  e,  também,  posteriormente,  a 

proposição de estratégias de prevenção de sua ocorrência. 

O desenvolvimento destas atividades tem proporcionado um contato direto dos 

acadêmicos  do  Curso  de  Farmácia  com  os  pacientes  e  equipe  de  saúde 

possibilitando a integração do ensino, serviço e comunidade. A realização do projeto 



possibilitou,  também,  a  abertura  de  um canal  de  comunicação  que  aumentou  o 

número de notificações voluntárias de possíveis eventos adversos a medicamentos 

no HUOP. Todas essas ações culminam com a identificação de um maior número e 

maior diversidade de EAM, com conseqüente maior promoção do uso racional dos 

medicamentos e maior segurança do paciente. 
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Campanha do traumatismo dental “Reimplante dental. Salve o seu dente”.
    Renon, Marcos; Meli, José Carlos; Ebrahin, Karina.

Área temática: Saúde.
Modalidade de apresentação: comunicação oral.

RESUMO: Os  autores  fazem  referência  sobre  a  importância  da  prevenção  no 
sentido de orientarem crianças, professores e pais através de uma Campanha do 
traumatismo dental “Reimplante dental  – Salve o seu dente “,  empregando cartazes 
ilustrativos de orientação, colocados em hospitais, escolas, academias, lojas, clubes 
recreativos,postos de saúde, associações de bairros e outros, com o propósito de 
orientá-los sobre a conduta a ser instituída frente a perda dentária acidental. Em 
caso de acidente em que o dente “pulou” fora da boca, a orientação deverá ser 
realizada no sentido de  manter a calma, pedir que procure o dente e segure-o pela 
coroa e não pela raiz; caso o dente estiver sujo de terra, lave-o em água corrente; 
reconduza o dente para a boca, no lugar onde estava. Não sendo possível recolocá-
lo na boca, ponha-o em um recipiente com leite pasteurizado ou água. A seguir,  
procure o seu Dentista ou o Hospital mais próximo ou o Curso de Odontologia da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Concluem mencionando “se você for 
realmente rápido o seu dente  voltará a sorrir com você”.  
PALAVRAS-CHAVE:   Avulsão  dentária;  reimplante  dental;  campanha  de 
esclarecimento.
INTRODUÇÃO:    Os reimplantes dentais são comumente realizados após as quatro 
primeiras  horas  do  acidente(Lenstrup  &  Skieller,  1959).  Segundo  Grossman  & 
Ship(1970)  a  maioria  dos  acidentes  ocorrem  no  período  da  tarde,  o  que, 
provavelmente,  leve  o  paciente  a  procurar  o  cirurgião-dentista  no  dia  seguinte.  
Marzola(1988) cita que o reimplante dental é o ato de recolocar um dente em seu 
próprio alvéolo, dente este avulsionado acidentalmente ou intencionalmente.  A não 
reposição do dente avulsionado imediatamente, ou a sua não preservação em meios 
úmidos  favoráveis,  aumentam  as  chances  de  lesões  da  superfície 
radicular(Kristerson et al., 1976, Andreasen et al.,1978, Oswald et al., 1980, Blömlof 
&  Otteskog,  1980,  Andreasen  &  Kristerson,  1981,  Blömlof,  1981,  Schwartz  & 
Andreasen, 1983). A vaidade é inerente ao ser humano. O rosto talvez seja a região 
mais nobre do organismo e desde muito cedo as pessoas preocupam-se com a 
estética facial.  Se um dente mal posicionado muitas vezes afeta o psiquismo do 
indivíduo,  a  perda  dentária,  principalmente  precoce,  acarreta  não  só  problemas 
funcionais, de oclusão, perda do rebordo alveolar, como também sérios transtornos 
psicológicos. Assim, todo  esforço deve ser feito para que traumas provocados por 
acidentes  em  geral,  e  que  pelas  características  das  atividades  na  infância  e 
adolescência,  prevalecem  nessa  etapa  de  vida,  quando  ocorrem,  tenham  um 
atendimento  pronto  e  eficiente  (Renon  et  al  -  1995).  O  reimplante  dental,  e 



conseqüentemente  a  sua  manutenção,  mesmo  que  por  um  período  limitado, 
favorece o desenvolvimento da arcada e favorece psicologicamente o paciente, bem 
como os familiares.  O objetivo deste trabalho é divulgar este assunto,  de extrema 
importância,e ao mesmo tempo expor um programa de pesquisa e extensão que 
está sendo implantado no Curso de Odontologia da Universidade Estadual do Oeste 
do  Paraná  –  UNIOESTE,  sob  a  forma  de  uma  campanha  “Campanha  do 
Traumatismo Dentário – Salve o seu dente”, empregando cartazes ilustrativos de 
orientação,  colocados  em  lugares  públicos  como  hospitais,  escolas,  academias, 
lojas, clubes recreativos, associações de bairros e outros, com o objetivo de orientá-
los sobre a conduta a ser instituída frente a perda dentária acidental.  Em caso de 
acidente em que o dente “pulou” fora da boca, a orientação deverá ser realizada no 
sentido de manter a calma, pedir que procure  o dente e segure-o pela coroa e não 
pela  raiz;  caso  estiver  sujo  de  terra,  lave-o  em  água  corrente,  reconduzindo  o 
mesmo para a boca, no lugar onde estava. Não sendo possível recoloca-lo na boca, 
ponha-o  em  um  recipiente  com  leite  pasteurizado.  Em  seguida,  procure  o  seu 
dentista  ou  a  Faculdade  de  Odontologia  da  UNIOESTE.OBJETIVOS. Geral:  O 
objetivo deste trabalho é divulgar este assunto, de extrema importância, e ao mesmo 
tempo criar um programa de pesquisa e extensão  no Curso de Odontologia da 
Universidade  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  sob  a  forma  de  Campanha  – 
Campanha do Traumatismo dental “Reimplante dental – Salve o seu dente”, 
empregando cartazes ilustrativos de orientação, colocados em locais públicos como 
hospitais, escolas, academias, lojas, clubes recreativos, associações de bairros e 
outros, visando orientá-los sobre a conduta a ser instituída frente ao traumatismo 
dentário, prevenindo seqüelas ou a própria perda do elemento dental. Específicos: 
Orientar a comunidade frente a um trauma dental, prevenindo seqüelas ou a própria  
perda da peça dental. Tendo em vista que é na infância e adolescência que ocorrem 
com mais freqüência os traumatismos dentários e sabendo-se da importância da 
manutenção  dos  dentes  em  termos  de  crescimento,  propomo-nos  a  orientar  a 
comunidade  frente  aos  traumatismos  dentários.  Biologicamente,  o  critério  de 
sucesso  de  um  dente  reimplantado  inclui  ausência  de  reabsorção  radicular, 
reparação do ligamento periodontal,  sem ocorrência de anquilose, assim como o 
restabelecimento  da  aderência  epitelial  ao  nível  da  junção  esmalte-cemento  ou 
próximo a ela (Andreasen, 1974).  METODOLOGIA  Revisão da literatura.(Revisão 
da literatura através de consultas ao BBO, LILACS E MEDLINE); treinamento com 
alunos  e  estudo  do  tema.(Estudo  do  assunto  abordado,  através  de  referencial 
teórico de livros e artigos científicos; estruturação de slides, folhetos de orientação, 
cartaz,  bem  como  treinamento  de  apresentação  deste  material).    Uma  vez 
treinados,  os  próprios  acadêmicos  orientarão  professores,  funcionários,  pais  e 
alunos  das   escolas  quanto  a  conduta  frente  aos  traumatismos  dentários.
(Estabelecimento de um cronograma de atuação junto à comunidade). Avaliar e/ou 
participar dos casos atendidos.(Os pacientes acometidos pelo traumatismo dental, 
serão avaliados e se houver a escolha pelo tratamento junto a Clínica Odontológica 
da UNIOESTE, poderão receber tratamento junto a Disciplina de Clínica Integrada, 
conjuntamente  com  os  participantes  do  Projeto.   Orientação  para  a  população 
através de cartazes, panfletos e palestras.(O grupo estabelecerá uma seqüência , 
conforme a disponibilidade dos locais escolhidos).   Cadastro e documentação de 
todas as etapas.( Formulários para controle das atividades executadas).  Reuniões 
periódicas ( reuniões com o grupo, para avaliações e/ou verificações do andamento 
e  registro  das  atividades,  análise  dos  artigos  obtidos  na  revisão  da  literatura). 
RESULTADOS  ESPERADOS  O  conhecimento  do  assunto  pela  comunidade, 



prevenindo seqüelas ou a própria perda da peça dental.  Uma vez orientados, os 
pacientes acometidos pela avulsão dental (comunidade), poderão ter um prognóstico 
melhor.
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A CONTINUIDADE DO CUIDADO APÓS A ALTA DA UTIN
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Área temática: Saúde

Trabalho cadastrado como: Programas, Projetos e Prestação de Serviço

Tipo apresentação: Oral

Resumo: 
Objetivou-se apreender experiências de famílias acerca do seguimento à saúde de 
prematuros (PT) egressos da UTIN e descrever o crescimento e desenvolvimento do 
PT no 1º ano de vida por meio da implantação do ambulatório de seguimento no 
HUOP e da consulta de enfermagem. A mãe do PT logo após o nascimento era 
encaminhada à UTIN para a 1ª  visita  ao filho após orientações de membros do 
projeto,  posteriormente  eram acompanhados  periodicamente  na  UTIN até  a  alta 
hospitalar. A mãe era preparada para cuidar do filho e realizava-se visita domiciliária 
(VD) para orientações sobre o cuidado em casa, contatando-se a unidade básica de 
saúde  (UBS)  explicando  as  condições  do  PT  e  perspectiva  de  alta  hospitalar, 
integrando hospital-atenção básica. Uma semana após a alta, fazia-se nova VD para 
facilitar  o  processo  de  transição  hospital-domicílio,  identificando-se  dificuldades, 
fazia-se orientações e novo contato com a UBS,  agendada primeira consulta  no 
ambulatório de enfermagem após a alta da UTIN. O projeto ampliou o conhecimento 
sobre o seguimento desse grupo, contribuindo para melhoria da atenção à saúde, 
sendo feito encaminhamentos quando identificadas alterações do PT e família.

Palavras-chaves: Pré-termo; seguimento; enfermagem; família

Introdução

O pré-termo (PT) egresso da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), 

ao retornar à família passa por um período de adaptação ao meio e sua família 

começa a se adaptar  ao cuidado do filho em casa.  Emanando necessidades de 



saúde desconhecidas pelas famílias, gerando insegurança no cuidado. Portanto, há 

necessidade de apoio dos demais familiares e profissionais de saúde especializados 

e da atenção básica para lhes propiciar ferramentas que auxilie no manejo do bebê 

em casa reduzindo o desgaste físico e emocional.

Conhecer  as  experiências  das  famílias  que  tem um filho  pré-termo é  um 

aspecto importante para a saúde desse grupo, uma vez que nos possibilitará adquirir  

e  aprimorar  o  conhecimento  acerca  dos  cuidados  à  díade  RNPT e  sua  família, 

possibilitando um melhor planejamento da assistência de enfermagem.

O cuidado à díade RNPT-família deve ter início logo após o nascimento do 

bebê, quando a mãe esta na maternidade, para que se propicie contato precoce 

entre mãe-filho e minimize o estresse da separação provocada pela hospitalização. 

A continuidade desse cuidado deve ocorrer por meio do preparo da mãe e da família 

para receber o filho prematuro em casa depois da alta da UTIN. Nesse sentido, 

deve-se utilizar de estratégias específicas que dêem suporte emocional e técnico à 

mãe e a família de um bebe pré-termo para que se sintam seguros e consigam 

desenvolver seus papéis familiares, em especial a maternagem.

Especificamente  sobre  o  seguimento  das  crianças  PT  e  BPN,  tem  sido 

recomendado, na literatura, considerar seu início ainda durante a hospitalização nas 

unidades  neonatais,  tendo  continuidade  após  a  alta  hospitalar,  com  avaliações 

sistemáticas  do  crescimento  e  desenvolvimento,  prevenção  de  riscos  e  danos, 

abordagem  multidisciplinar,  entre  outros  aspectos.  A  literatura  tem  enfatizado 

planejamento do acompanhamento da criança que considere a prevenção de outros 

agravos  aos  quais  ela  está  pré-disposta  (GAÍVA,  1997;  LOPES;  LOPES  1999; 

CARVALHO; GOMES. 2005).

Acerca  do  seguimento  à  saúde  de  crianças  PT  egressas  da  UTIN  Viera 

(2007) e Viera e Mello (2009) apontam a necessidade da existência de um serviço 

que articule a assistência hospitalar com a atenção básica à saúde do RNPT e sua 

família, mediante a continuidade do cuidado após alta da UTIN. Denominam esse 

serviço de Transição hospital-domicílio, que significa acompanhar a inserção da mãe 

no cuidado  ao  filho  PT durante  a  hospitalização,  bem como o  primeiro  mês  no 

domicílio após a alta do RNPT.

Com  base  nesses  argumentos,  emergiu  a  necessidade  de  estruturar  um 

programa de atendimento a essas crianças no ambulatório do Hospital Universitário.  

Desse modo foi  apresentado o projeto de extensão intitulado “A continuidade do 



cuidado após a alta da UTIN”, cadastrado na Pró-reitoria de Extensão – PROEX sob 

o  número  28760/2009,  o  qual  propôs  a  implementação  do  ambulatório  de 

enfermagem para o seguimento do RNPT egresso das unidades neonatais.

Objetivos

-  Implantar  o  serviço  de  seguimento  do  prematuro  e  sua  família  egresso  das 

unidades  neonatais  e  criar  o  ambulatório  de  enfermagem para  esse  serviço  no 

HUOP;

- Apreender experiências de famílias acerca do seguimento à saúde de prematuros 

egressos  da  Unidade  de  Terapia  Intensiva  Neonatal  e  Unidade  de  Cuidados 

Intermediários Neonatais;

- Descrever o crescimento e desenvolvimento do PT no 1º ano de vida por meio da 

consulta de enfermagem.

Métodos

No período que antecede a alta hospitalar, eram contatadas todas as mães de 

RNPT da  UTIN e  UCIN,  que  residia  em Cascavel  verificando  seu  interesse  em 

participar do projeto. 

Assim, as atividades de extensão foram desenvolvidas em três etapas que 

devem contemplar um serviço de seguimento de egressos da UTIN/UCIN, conforme 

citadas por Viera e Mello (2009): preparo da família para a alta hospitalar do bebê;  

atenção  para  um  adequado  período  de  transição  hospital-domicílio  e  o  

acompanhamento da díade criança/família propriamente dito.

Com o aceite da mãe, a díade mãe-RNPT era cadastrada no projeto e se 

dava início ao protocolo de desenvolvimento do serviço como se descreve a seguir:

Primeiro momento – preparo da família para a alta hospitalar do bebê: as 

díades  participantes  do  projeto,  quando  estavam  próximas  de  receberem  alta 

hospitalar começavam a ser preparadas para a alta pelos membros do projeto. Essa 

aproximava, criava vínculo e estabelecia confiança entre os participantes. O preparo 

para a alta consistia em: entrevista com a mãe questionando-se sobre as condições 

socioeconômicas e  emocionais  da  mãe/família  para  receberem o  filho  em casa, 

avaliava-se as relações familiares; identificava-se o apoio e rede social que tinham 



disponíveis em sua realidade; a mãe era ensinada a trocar as fraldas e a dar o 

banho  no RNPT;  sendo auxiliada no  aleitamento  materno;  orientada  e  ensinada 

quanto a administração de medicamentos que o RNPT receberia em casa, orientada 

a reconhecer  as complicações frequentes em PT e BPN e como a família  deve 

manejá-las, bem como eram sanadas as dúvidas conforme emergiam nessa relação 

inicial. Ainda nesse período, na semana que a díade provavelmente receberia alta 

da unidade hospitalar, era agendada uma visita domiciliária por um dos integrantes 

do projeto para observar as condições da casa para recepção do RNPT, assim como 

das roupas e local onde esse irá dormir quando chegar em seu domicílio, sendo 

nesse momento dadas as orientações e encaminhamentos pertinentes ao momento. 

Nessa visita era feito o primeiro contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS),  

para informar aos membros da equipe sobre a possível alta do bebê, tentando-se 

aproximar a UBS da família. Na alta hospitalar a díade era agendada para retornar 

ao  ambulatório  de  seguimento  em  30  dias,  sendo  combinado  a  próxima  visita 

domiciliária após a alta da UTIN/UCI que ocorreria nos primeiros 15 dias em casa.

Segundo  momento  -  período  de  transição  hospital-domicílio:  esse 

período pode ser considerado o primeiro mês em casa após a alta hospitalar da 

criança, em que devem ser identificadas as dificuldades vivenciadas e propiciado 

apoio à família durante as primeiras semanas após alta. Visto que nesse período se 

encontram dificuldades  de  alteração  da  rotina  familiar  e  adaptação  do  bebê  ao 

ambiente  doméstico,  assim  como  as  dificuldades  com o  aleitamento  materno  e 

emergem as dúvidas com o cuidado cotidiano do bebê pela família. Era realizada a 

visita domiciliária à díade conforme agendamento prévio, nessa visita avaliava-se a 

adaptação  do  bebê  e  da  mãe-família  a  vida  após  alta  hospitalar.  Os  seguintes 

aspectos eram avaliados nesse momento: condições clínicas do RNPT; aleitamento 

materno  e  entrevista  com  a  mãe  acerca  das  dificuldades  enfrentadas  até  o 

momento. Realizava-se novo contato com a UBS informando sobre a alta do RNPT 

e  sua  clínica  durante  a  hospitalização  na  UTIN/UCIN,  bem  como  fornecia-se 

informações acerca das condições atuais do bebê e as necessidades detectadas na 

visita domiciliária que requerem acompanhamento da UBS. A família e a díade eram 

orientadas  e  encaminhadas  conforme  as  necessidades  identificadas  na  visita  e 

confirmado o agendamento de consulta no ambulatório de seguimento do HUOP. 



Todos dados eram registrados em ficha específica, a qual era anexada ao prontuário 

do ambulatório.

Terceiro  momento  –  acompanhamento  da  díade  criança/família: 

realização  da  primeira  consulta  no  ambulatório  de  seguimento  do  HUOP.  Esse 

momento  se  constituía  na  avaliação  do  crescimento,  do  desenvolvimento 

neuropsicomotor, avaliação do aleitamento materno e de dúvidas da mãe/família no 

manejo  do  cuidado  com  o  bebê,  sendo  as  informações  obtidas  registradas  no 

formulário do seguimento. Ressalta-se que o terceiro momento ocorre até o 12º mês 

de seguimento, sendo repetido a cada mês essas ações, ao completar um ano de 

vida o RNPT é desligado do serviço e encaminhado para a UBS.

Discussão e Resultados

O acompanhamento  dos  RNPT desde  seu  nascimento  e  hospitalização  e 

suas famílias até o final do primeiro mês após a alta da UTIN e/ou UCIN ocorreu 

mediante a realização das visitas à mãe e RNPT no período de hospitalização e de 

visitas domiciliárias na primeira semana após a alta hospitalar. Até o dado momento, 

foram acompanhadas cerca de 45 díades. 

Nesses encontros a mãe era orientada e estimulada quanto o aleitamento 

materno  e  cuidados  com  o  bebê,  bem  como  eram  sanadas  suas  dúvidas  e 

identificadas necessidades para as quais eram feitas os devidos encaminhamentos. 

Durante  as  visitas  domiciliárias  os  extensionistas  faziam  contato  com  a  UBS, 

procurando implementar o princípio da integralidade do cuidado. O preparo da mãe 

nesse período e auxilio nos cuidados básicos com o filho durante o internamento, 

bem como o esclarecimento de dúvidas e a continuidade deste acompanhamento 

por meio da visita  domiciliária à  díade após alta da UTIN/UCIN e nas consultas 

agendadas no ambulatório do prematuro estreitou o vínvulo mãe-filho por meio dos 

contatos entre estes, reduzindo a ansiedade materna e seus medos contribuindo 

para a segurança materna no cuidar.

Em estudo desenvolvido por Viera e Mello (2009) apontaram que as famílias 

de PT e BPN relataram insegurança frente ao atendimento prestado pelos serviços 

de saúde, porque a cada encontro um novo profissional as atendia, dificultando o 

estabelecimento de confiança. Desse modo, não criavam vínculos com o profissional 

e não tinham uma pessoa de referência nos serviços a quem pudessem recorrer 

para auxiliá-los no cuidado de seus filhos. Em nosso projeto, as famílias conseguem 



estabelecer  um  vínculo  com  o  extensionista,  visto  que  o  contato  tem  início 

precocemente e tem continuidade por meio das visitas domiciliárias e consulta de 

enfermagem no ambulatório de seguimento do prematuro. Facilitando, portanto, a 

interação equipe e família de egressos da UTIN/UCIN. Este projeto vai ao encontro 

do apontado por Viera (2007), no qual mostrou que o seguimento da criança PT e 

BPN deve ser pautado no seguinte tripé: preparo da família para a alta hospitalar do 

bebê;  atenção  para  um  adequado  período  de  transição  hospital-domicílio  e  o 

acompanhamento  da  díade  criança/família  propriamente  dito.  Essas  etapas  são 

indivisíveis, devem ser articuladas e uma não pode existir sem a outra, propiciando, 

assim,  um cuidado integrador,  em que a família  estará inserida no processo de 

cuidar em saúde, a díade criança/família terá acesso aos demais níveis de atenção 

à saúde e o princípio da longitudinalidade estará sendo empregado adequadamente.

Conclusões

Observamos que a  prematuridade,  a  hospitalização na UTIN e  o  cuidar  do 

RNPT em casa constituem-se em fatos que causam um impacto no cotidiano das 

famílias. Com o desenvolvimento do referido projeto esta sendo possível avaliar os 

egressos  da  UTIN/UCIN  do  hospital  universitário,  identificando  as  dificuldades 

enfrentadas pelas famílias no convívio em casa com o filho após a alta hospitalar. 

Ampliando o conhecimento em saúde acerca do seguimento dessa clientela e de 

suas famílias tanto na atenção especializada como na básica, contribuindo para uma 

melhoria na atenção a saúde infantil  desse segmento e possível redução da sua 

morbimortalidade. 
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COMPLICAÇÕES TARDIAS EM NEONATOS PREMATUROS EXTREMOS QUE 
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A  prematuridade  é  um  problema  humano,  econômico  e  social  de  grande 
importância, uma vez que a situação exige um período de internação prolongada 
em  Unidade  de  Terapia  Intensiva  Neonatal  e,  mesmo  após  a  alta  hospitalar 
continua exigindo cuidados especiais. Com o objetivo de identificar e caracterizar 
os neonatos prematuros extremos nascidos no município de Foz do Iguaçu-PR, 
entre os anos de 2008 e 2009, suas complicações durante e após a internação, 
propomos uma pesquisa descritiva, transversal,  com abordagens qualitativas e 
quantitativas.  Primeiramente  os  dados  foram  coletados  em  prontuários  de 
pacientes que estiveram internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do 
hospital  Ministro  Costa  Cavalcanti.  Os  critérios  de  inclusão  foram  neonatos 
prematuros com peso inferior a 1.500 gramas. A pesquisa prosseguirá através de 
visitas  domiciliares  no  município  de  Foz  do  Iguaçu-PR,  as  quais  serão 
selecionadas  a  partir  da  primeira  fase  do  estudo.  Como  dados  preliminares 
verificamos  570  prontuários,  dos  quais  12,8%  foram  de  neonatos  com  peso 
inferior a 1.500 gramas, destes, 47,9% tiveram alta hospitalar e 52,1% foram a 
óbito durante a internação. Entre os recém-nascidos que tiveram alta hospitalar, 
observamos  uma  prevalência  do  sexo  feminino,  totalizando  65,7%.  A  idade 
gestacional  também foi  observada,  a  qual  predominou a  idade entre  26  a  31 
semanas. Entre as complicações decorrentes do período de internação hospitalar 
podemos  observar  a  predominância  de:  icterícia,  hipertensão  pulmonar  (HP), 
persistência do canal arterial (PCA), comunicação interatrial (CIA) e a enterocolite 
necrotizante (ECN).  Espera-se ao apresentar as complicações entre prematuros 
extremos, contribuir para um melhor entendimento e esclarecimento do assunto 
aos profissionais de saúde e acadêmicos dos cursos da área, para que possam 
colocar em prática as intervenções necessárias de forma humana e digna. 
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Resumo: A terapia aquática proporciona benefícios às gestantes tanto no âmbito 

físico como emocional, favorecendo a adaptação destas as diversas modificações 

impostas  pela  gravidez.  Dentre  seus  benefícios  podemos citar  a  adaptação  dos 

sistemas  cardiovascular  e  respiratório,  sendo  importante  acompanhar  e 

compreender  o  comportamento  destes  durante  a  proposta  terapêutica  na  água. 

Objetivo: Verificar  o comportamento da FC, PA e FR antes e após sessões de 

terapia aquática de gestantes participantes do projeto de extensão “Hidroterapia na 

prevenção e tratamento de desconfortos músculo-esqueléticos gestacionais”, no ano 

de 2010. Metodologia: Estudo transversal realizado através da coleta de dados de 

gestantes atendidas no ano de 2010. Foram verificadas as seguintes variáveis: FC, 

PA  e  FR.  Os  dados  vitais  foram  aferidos  ao  início  e  término  de  cada  sessão 

terapêutica. Resultados: Participaram do estudo 11 gestantes com idade média de 

30,54 anos. Não houve alteração significativa das variáveis observadas antes e após 

a terapia aquática. A terapia proposta teve intensidade leve, sendo indicada para 

gestantes.

Palavras-chaves: hidroterapia, gravidez, fisioterapia.
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Introdução

         A gravidez é uma condição especial para mulher, acompanhada por alterações 

profundas  na  estrutura,  metabolismo  e  nas  funções  endócrina,  cardiovascular  e 

pulmonar (PEREIRA; BACHION, 2005; NOVAES; SHIMO; LOPES, 2006). 

O sistema cardiovascular passa por adaptações para suprir  o aumento da 

necessidade sanguínea decorrente da presença fetal. O coração tem aumento na 

carga de trabalho, passando a bombear o sangue com maior frequência e os vasos 

tendem  a  diminuir  sua  contração  pela  atuação  da  progesterona,  que  promove 

vasodilatação, facilitando a passagem sanguínea (POLDEN E MANTLE, 2000).

O sistema pulmonar sofre alterações tanto anatômicas (alargamento torácico 

e  elevação  diafragmática)  quanto  funcionais  (diminuição  do  espaço  pulmonar) 

levando  ao  aumento  da  frequência  respiratória  (FR)  (ARTAL,  1999;  LANDI, 

BERTOLINI,  GUIMARÃES,  2004).  Segundo  Resende  e  Coslovsky  (1998),  o 

volume/minuto de ventilação aumenta de 7 para 10 litros, traduzido clinicamente em 

uma hiperventilação na tentativa de suprir a maior necessidade de oxigênio para o 

útero e maior gasto energético com o aumento das reações metabólicas maternas 

(POLDEN E MANTLE, 2000). 

A terapia aquática está associada a inúmeros benefícios para as gestantes, 

dentre  eles  a  adaptação  do  sistema  cardiovascular  com  gradativa  redução  da 

freqüência  cardíaca  (FC)  e  da  pressão  arterial  (PA),  melhora  na  captação  de 

oxigênio  pelo  sistema  respiratório,  bem  como  relaxamento  muscular  global 

(BATISTA et al., 2003). 

Objetivos

Verificar o comportamento da FC, PA e FR antes e após sessões de terapia 

aquática  das  gestantes  participantes  do  projeto  de  extensão  “Hidroterapia  na 



prevenção e tratamento de desconfortos músculo-esqueléticos gestacionais”, no ano 

de 2010.

Materiais e Métodos

Foram atendidas gestantes da cidade de Cascavel, a partir da 12ª semana 

gestacional,  encaminhadas  por  obstetras,  aptas  para  a  realização  de  atividade 

terapêutica em meio aquático. 

Inicialmente,  as  mesmas  foram  submetidas  à  avaliação  fisioterapêutica 

específica  realizada  por  acadêmicos  do  curso  de  Fisioterapia,  composta  por 

anamnese e exame físico, onde também foram avaliados FC, PA e FR de repouso.

Os  atendimentos  ocorreram duas vezes por  semana em piscina  aquecida 

entre 30º C e 32ºC da Clínica de Fisioterapia da Unioeste – Campus Cascavel. 

 Cada  sessão  teve  duração  média  de  50  minutos,  sendo  composta  por 

aquecimento,  alongamentos gerais,  exercícios  aeróbicos e  de fortalecimento  dos 

principais  grupos  musculares  de  tronco,  membros  superiores,  inferiores,  e 

musculatura do períneo,  associados a exercícios respiratório.  Ao final  da terapia 

realizou-se um período desaquecimento e relaxamento global.

Os dados vitais foram aferidos ao início e término de cada sessão terapêutica, 

sendo a PA aferida através de esfigmomanômetro e estetoscópio, a FC pelo pulso 

radial e a FR através da observação dos movimentos de caixa torácica. 

Resultados e Discussão

No período deste estudo foram avaliadas 21 gestantes. Foram incluídas neste 

estudo somente as pacientes que realizaram um mínimo de 5 sessões de terapia 

aquática, totalizando 11 gestantes.

A média de idade das gestantes estudadas foi de 30,54 anos (±3,55), sendo a 

idade mínima 25 anos e a máxima de 37 anos. 8 (72,72%) eram primigestas. 

Quando questionadas sobre a prática de atividade física antes de iniciar sua 

participação no projeto, 5 gestantes (45,45%) referiram não realizar nenhum tipo de 

atividade,  e  das  6  (54,54%)  que  realizavam,  todas  praticavam  caminhadas. 

Sorensen  et al.(2003) verificaram em seu estudo que mulheres que se engajaram 

em  qualquer  atividade  física  regular  no  início  da  gestação,  comparadas  com 

mulheres  inativas,  tiveram  uma  redução  de  35%  do  risco  de  desenvolver  pré-

eclâmpsia,  e  concluíram que  a  atividade  física  regular  durante  o  ano  anterior  à 



gravidez e realizada no início da gestação, esta associada com um risco reduzido de 

complicações gestacionais.

O tempo de permanência no projeto foi 13 sessões (±6,60), com permanência 

mínima de 6 e máxima de 25 sessões, sendo que 6 (55%) realizaram entre 5 e 10 

sessões, e apenas 2 (18%) permaneceram no projeto entre 21 e 25 sessões.

A idade gestacional média na primeira terapia foi de 20,36 semanas (±6,46), 

correspondendo ao segundo trimestre de gestação, 4 (37%) iniciaram entre a 12ª e 

16ª semana gestacional, e 2 (18,18%) entre a 27ª e 32ª semana. 

A idade gestacional média para a última terapia foi de 31,90 semanas (±5,16) 

de gestação, assemelhando-se com os dados de Moura et al.(2008) que analisou a 

aderência de 308 gestantes cuja idade gestacional na última terapia foi  de 32,54 

(±6,11)  em  um  programa  de  hidroginástica.  Esse  tempo  representa, 

aproximadamente,  o  oitavo  mês  gestacional,  indicando  que  poucas  gestantes 

permaneceram no último mês no programa de hidroginástica, Os mesmos sugerem 

ainda que isso possa ser explicado através dos sinais de alerta para interrupção de 

exercícios, como sangramento vaginal, dor abdominal, perda de líquido pela vagina, 

contrações uterinas e sensação de falta de ar, que tendem a aparecer nos últimos 

meses de gestação. Porém, no presente estudo, não foi possível fazer tal afirmação, 

visto que, esses dados não foram avaliados. 

Neste estudo, pode-se observar a adesão ao projeto nos primeiros meses de 

gravidez e sua interrupção precoce, próximo ao sétimo mês, bem como um grande 

número  de  faltas  durante  o  período,  refletindo  pouco  comprometimento  e/ou 

interesse por parte das gestantes, sendo que a média de terapias realizadas foi  

relativamente baixa e não condiz com o intervalo de tempo entre a idade gestacional  

inicial e final das terapias.

A gravidez não é uma condição patológica, porém, é um período que exige 

um cuidado acentuado,  principalmente  para  realização de atividades de maiores 

esforços. Alguns estudos (NOGUEIRA, 2009; BATISTAL  et al., 2003) comprovam 

que a prática de atividades físicas terapêuticas durante a gestação traz diversos 

benefícios para a saúde da mãe e do filho, porém, é necessária que as mesmas 

sejam  individualizadas  e  tenham  sua  intensidade  controlada  (MATSUDO, 

MATSUDO, 2000).

O  American College of  Obstetricians and Gynecologists  recomenda que a 

terapia  desenvolvida  durante  a  gestação  tenha  exercícios  de intensidade  leve  e 



moderada, voltados para o período gestacional, centrados nas condições de saúde e 

necessidades da gestante (BATISTA et al, 2003). 

Dos  dados  coletados,  a  média  da  frequência  cardíaca  inicial  (FCi)  e 

frequência cardíaca final (FCf) mantiveram-se inalteradas (Tabela 1). Segundo Pirie 

e Curtis (1989) o objetivo desejado para toda e qualquer intensidade de exercício no 

período gestacional é de que constitua um nível relativamente baixo de estresse, o 

que seria evidenciado facilmente por uma menor elevação da frequência cardíaca.  

Com  as  PA  sistólica  (PAS)  e  diastólica  (PAD)  houve  leve  redução 

imediatamente  após  as  terapias,  porém  não  foram  significativas  (Tabela  1), 

mantendo-se próximo a 110/70 mmHg tanto no início quanto ao final das terapias. 

Estudos revelaram o comportamento da PA e FC em imersão, comparando os 

dados com o ambiente terrestre, e concluíram através dos resultados obtidos que a 

simples  imersão  promove  uma  diminuição  tanto  da  FC  quanto  da  PA  quando 

comparado ao solo.  (AVELAR et al., 2007; FINKELSTEIN et al., 2004.)

Tabela 1 -  Valores máximos e mínimos, média e desvio padrão da frequência cardíaca, frequência 
respiratória e pressão arterial sistólica e diastólica antes e após as sessões de hidroterapia.

FCi FCf FRi FRf PASi PASf PADi PADf
Média 84 84 21 21 112 110 67 66
Desv P 2,96 2,92 0,69 1,17 4,70 4,12 3,32 3,93
Máx 89 87 22 23 118 116 72 74
Mín 79 78 20 20 100 102 63 62
Fonte: A autora

A média da FR se manteve antes e imediatamente após a prática (Tabela 1). 

Por terem sido atividades leves, não exigiram um aumento acentuado da FR para 

manter a execução da atividade. Porém, mesmo sem maiores sobrecargas, espera-

se  que  a  capacidade  de  obter  oxigênio  tenha  sido  contribuída  com  a  prática, 

sabendo que, através de atividade física regular é possível proporcionar uma melhor 

captação,  transporte  e  a  utilização  do  oxigênio,  pelo  aumento  na  capacidade 

aeróbia. (NOGUEIRA, 2009)

 O protocolo das atividades utilizadas nas sessões das terapias do presente 

estudo  foi  de  intensidade  leve.  Essa  análise  pode  ser  demonstrada  com  a 

comparação dos resultados obtidos das variáveis FC, PA e FR antes e após os 

exercícios, que não tiveram significativas alterações.

Conclusão



A  FC,  PA  e  FR  não  tiveram  alterações  significativas  com  os  exercícios 

propostos  durante  a  terapia  aquática,  indicando  que  os  mesmos  foram  de 

intensidade leve,  voltados principalmente  para o alívio  de  desconfortos músculo-

esqueléticos  e  relaxamento  das  principais  musculaturas  afetadas  durante  a 

gestação, sendo proporcionais e indicados para gestantes.

Referências Bibliográficas

ARTAL, R.; WISWELL, R.; DRINKWATER, B. O Exercício na gravidez. 2. ed, São 
Paulo: Manole, 1999.

AVELAR, N.C.P ; SANTOS, E.C.; NOVAES, R.D.; MIRANDA, A.S.; GOMES, W.F. 
Comportamento  da  freqüência  cardíaca,  pressão  artérial  e  retorno  venoso  em 
grávidas  em  diferentes  profundidades  de  imersão..  In:  Encontro  Nacional  de 
Atividade Física, Poços de Caldas. ENAF Science, 2007. v. 01

BATISTA, D. C.; CHIARA, V. L.; GUGELMIN, S. A.; MARTINS, P. D. Atividade Física 
e  Gestação:  saúde  da  gestante  não  atleta  e  desenvolvimento  fetal.  Revista 
Brasileira de Saúde Materno Infantil, v.3, n.2, abr/jun., 2003. 

FINKELSTEIN,  I.;  ALBERTON,  L.;  FIGUEIREDO,  P.A.P.;  GARCIA,  D.R.; 
TARTARUGA,  L.A.P.;  KRUEL,  L.F.M.  Comportamento  da  Freqüência  Cardíaca, 
Pressão Arterial e Peso Hidrostático de Gestantes em Diferentes Profundidades de 
Imersão.Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia,v.26,n.9,p.685-690, 2004.

LANDI, A.S.; BEROLINI, S.M.M.G.;GUIMARÂES P.O. Protocolo de Atividade Física 
para Gestante: estudo de caso.  Iniciação Científica CESUMAR, v.06, n.01, p.63-
70, jan-jun 2004.

MATSUDO, S.M.M.; MATSUDO, V.K.R. Atividade Física e Esportiva na Gravidez. In: 
TEDESCO, J.J. A Grávida São Paulo: Atheneu, p. 59-81, 2000.

MOURA,  D.S;  BGEGINSKI,  R.;  FINKELSTEIN,  I.;  KRUEL,  L.F.M.  Aderência  de 
Gestantes a um Programa de Hidroginástica. Arquivo Sanny Pesquisa Saúde, v.1, 
n.2, pp.134-140, 2008.

NOGUEIRA, F.L.  Benefícios do Exercício Físico para Gestantes nos Aspectos 
Fisiológicos e Funcionais. Centro Universitário Filadélfia, 2009. (Dissertação)

NOVAES  F.S.;  SHIMO,  A.K.K.;  LOPES,  M.H.B.M.  Lombalgia  na  gestação.  Rev 
Latino-am Enfermagem, v.14, n.4, pp.620-4, jul/ ago 2006.

PIRIE, L.B.; CURTIS, L.R. El deporte durante el embarazo. Buenos Ayres:Editorial 
Medica Panamericana, 1989.

PEREIRA,  S.V.M;  BACHION,  M.M.  Diagnóstico  de  enfermagem identificados em 
gestantes  durante  o  pré-natal.  Revista  Brasileira  de  Enfermagem,  v.58,  n.06, 
p.659-664, nov/dez 2005.



POLDEN, M.; MANTLE, J.  Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia.  2. ed. São 
Paulo: Manole, 2000.

RESENDE, J.; COSLOVSY, S.; Obstetrícia. 8. ed. São Paulo: Manole, 1998.

SORENSEN TK, WILLIAMS MA, LEE IM, DASHOW EE, THOMPSON ML, LUTHY 
DA.  Recreationalphysical  activity  during  pregnancy  and  risk  of  preeclampsia. 
Hypertension, n.41, pp.1273-80, 2003.



Conquistando Sorrisos na Escola e na Vida

Angela Lisboa da Silva Ferreira

Acadêmica do Curso Pedagogia Unioeste/Campus de Francisco Beltrão. 

E-mail:angelabryseida@hotmail.com

Daniela De Maman

 Orientadora do Projeto de Extensão. Docente da Unioeste/Campus de 
Francisco Beltrão

Área Temática: Educação
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RESUMO: Na  última  década,  o  Brasil  avançou  muito  na  prevenção  e  no 
controle  da  cárie   nas  crianças e jovens.  Como medida de prevenção nos 
propusemos  a  implementar  este  projeto  de  extensão  com  o  intuito  de 
sensibilizar o público infantil, ou seja, crianças em idades de cinco a seis anos, 
para a questão do incentivo a prevenção de doenças e a promoção da saúde 
bucal. Este projeto surge a partir  da parceria entre profissionais da área da 
saúde  –  vinculados  a  Secretaria  de  Saúde  do  Município  e  do  Curso  de 
Pedagogia da Unioeste – Campus de Francisco Beltrão/PR. Dentre as ações a 
serem desenvolvidas está a contação de histórias infantis (utilizando recursos 
didáticos  tais  como:  álbum  seriado  e  projetor  de  multimídia)  através  das 
histórias “O cavaleiro das estrelas” de Aurélio de Oliveira e “A turma da Mônica 
e  a  Saúde  Bucal”, como  também  o  desenvolvimento  do  jogo  da  memória  
gigante  com ilustrações referentes ao tema,  como por  exemplo,  dentes,  fio 
dental, gengiva, com dezesseis peças. Os objetivos que permeiam a realização 
desta  prática  podem  ser  caracterizados  da  seguinte  maneira:  Desenvolver 



ações educativas e preventivas sobre saúde bucal; reconhecer que as funções 
dos dentes, como a trituração dos alimentos para facilitar a digestão. Também 
serão desenvolvidas ações como a realização de bochecho com solução de 
fluoreto de sódio a 0,2% e a escovação supervisionada.

Palavras-chave: saúde bucal, educação, hábitos saudáveis

INTRODUÇÃO

           As questões relacionadas à saúde bucal constituem área de interesse, tanto  

por parte de familiares, educadores e profissionais da saúde e, portanto é de interesse 

das políticas públicas de promoção a saúde regulamentada e exigida pelo Ministério 

da  Saúde.  Sendo  a  escovação  supervisionada  caracterizada  como  um  índice 

avaliativo  para  a  designação  de verbas  destinadas  aos  programas de  incentivo  a 

promoção e prevenção da saúde bucal de crianças. 

No  âmbito  da  assistência,  as  diretrizes  da  Política  Brasil  Sorridente  (2004) 

apontam,  fundamentalmente,  para  a  ampliação  e  qualificação  da  atenção  básica, 

possibilitando  o  acesso  a  todas  as  faixas  etárias  e  a  oferta  de  mais  serviços,  

assegurando  atendimentos  nos  níveis  secundário  e  terciário  de  modo a  buscar  a 

integralidade da atenção, além da equidade e a universalização do acesso às ações e 

serviços  públicos  de  saúde  bucal.  

           A Política Nacional de Saúde Bucal apresenta, como principais linhas de ação,  

a viabilização da adição de flúor a estações de tratamento de águas de abastecimento 

público, a reorganização da Atenção Básica (especialmente por meio da Estratégia 

Saúde  da  Família)  e  da  Atenção  Especializada  (através,  principalmente,  da 

implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de 

Próteses Dentárias).

Esperamos tornar claro para as crianças envolvidas no projeto a necessidade 

da manutenção da saúde bucal, para manter os seus dentes e gengivas em ordem. 

Dentes saudáveis não só contribuem para que você tenha uma boa aparência, mas 

são também importantes para que você possa falar bem e mastigar corretamente os 

alimentos.  Manter  uma  boca  saudável  é  importante  para  o  bem-estar  geral  das 

pessoas. Os cuidados diários preventivos, tais como uma boa escovação e o uso 

correto do fio dental,  ajudam a evitar que os problemas dentários se tornem mais 

graves. Devemos ter em mente que a prevenção é a maneira mais econômica, menos 



dolorida  e  menos  preocupante  de  se  cuidar  da  saúde  bucal  e  que,  ao  se  fazer 

prevenção estamos evitando o tratamento de problemas que se tornariam graves.

       Considerando a importância de uma formação, em termos de construção 

de conceitos sobre promoção e prevenção da saúde bucal por parte de profissionais 

da área da saúde, pais e educadores em relação as crianças.  Tanto educadores, 

quanto  profissionais  da  área  da  saúde  se  propuseram  a  realizar  em  parceria  o 

desenvolvimento de um projeto de extensão através do qual fosse possível aliar a 

promoção da saúde bucal  com atividades lúdico-pedagógicas,  de modo a atender 

crianças matriculadas na Rede de Ensino Municipal das escolas deste Município. 

         Os processos educativos que são desempenhados durante o processo de 

organização  de  conhecimentos  básicos,  são  aqueles  que  permitem  que  este 

conhecimento possa ser alimentado de forma a construir as redes de informações e 

valores que os sujeitos precisam para viver em sociedade, com a possibilidade de 

participar/interagir (Chassot, 2000). 

        E, também considerando a necessidade de construção de conceitos 

referentes a promoção e prevenção a saúde bucal  na sociedade,  na escola e na 

família,  constitui-se  de  vital  relevância  a  elaboração  de  conhecimentos  e  da 

sensibilização quanto as questões que envolvem os cuidados com a saúde bucal de 

crianças  e,  para  tanto  entendemos que  esta  sensibilização  deva  ocorrer  desde  o 

processo inicial  de formação dos cidadãos (Bizzo,1998),  aqui  em específico, nesta 

proposta  de  trabalho,  desde  a  Educação  Infantil  até  os   Anos  iniciais  do  Ensino 

Fundamental.

OBJETIVOS:

Geral: 

 Possibilitar  as crianças da Educação Infantil  e dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental  do  Município  Francisco  Beltrão  o  contato  com  diferentes  recursos 

metodológicos,  que propiciem a maior  compreensão e sensibilização das crianças 

para  com as  questões  referentes  aos  cuidados  para  a  manutenção  (promoção  e 

prevenção) da saúde bucal e, também esclarecer duvidas das crianças em idades 

entre 5 e 6 anos em quem se encontram na  fase de troca dos dentes de leite, para 

permanentes,como também  a erupção do primeiro molar permanente.



Específicos: 

- Enfatizar as discussões relacionadas à esfera de promoção e prevenção da saúde 
bucal de crianças em idade escolar;

- Desenvolver ações educativas e preventivas sobre saúde bucal; reconhecer que os 
dentes trituram os alimentos para facilitar a digestão; 

-  Explicar  que  na  boca  vivem  microorganismos  chamados  bactérias,  que  podem 
causar doenças na gengiva; 

- Entender que a escovação diária previne doenças bucais e contribui para a saúde da 
criança;

 - Explanar sobre a função do fio dental como componente auxiliar da escovação bucal 
e, incentivar a visita regular ao profissional de odontologia.

METODOLOGIA: 

              Desta forma este projeto de extensão versa sobre o período-piloto (1 ano) de  

implementação de atividades referentes  a  aplicação de um jogo da memória  com 

figuras sobre higiene bucal a e a contação de histórias infantis sobre cuidados com os 

dentes. Portanto, trata-se de uma iniciativa multi e transdiciplinar de ensino, pesquisa 

e extensão que será iniciada com aproximadamente 350 alunos com idades entre 5 e 

6 anos alunos da Escola Municipal  Recanto Feliz  -  CAIC .   As atividades serão 

desenvolvidas por meio de visitas quinzenais a escola, com duração de duas horas. A 

equipe do projeto inicialmente atenderá uma turma por visita.  Iniciando a atividade 

com o jogo da memória e posteriormente encerrando-a com a contação da história 

escolhida. 

Para esta última atividade serão utilizados recursos didáticos e audiovisuais. 

Depois de ministradas as atividades do jogo da memória e a contação de histórias 

será solicitado às crianças que expressem por meio do desenho e da escrita o que 

apreciaram nas histórias. As produções elaboradas pelas crianças constituirão objeto 

de  análise  e  de  acompanhamento,  para  futuros  aperfeiçoamentos  em relação  as 

atividades implementadas neste projeto, visando o melhoramento das etapas futuras 



deste projeto de extensão.

Discussão e Resultados:

Inicialmente  esperávamos  que  a  implementação  do  projeto  propiciasse  as 

seguintes ações por parte dos sujeitos participantes:

• A construção do conceito sobre a importância e necessidade da escovação 

diária e a sensibilização das crianças para com os processos de cuidado com 

os seus dentes; 

• Sensibilizar as crianças em relação a verem a escovação como uma medida 

para que seus dentes fiquem limpos e livres de resíduos alimentares; para 

que  sua  gengiva  não  sangre  nem  doa  durante  a  escovação

e o uso do fio dental e, para evitar o mau hálito.

• Instrumentalização  do  professor,  em  relação  a  procedimentos  didáticos, 

teóricos e metodológicos sobre a questão ambientada escovação diária;

• Organização de materiais,  para  pesquisa  acadêmica sobre  o processo de 

saúde bucal e formação de conceitos com crianças.

• Incentivar  o  gosto  pela  leitura  e  a  representação  das  historias  contadas 

através do desenho e da escrita.

Posteriormente a primeira intervenção, no espaço escolar pode-se dizer que, as 

ações  contribuíram  para  a  apropriação  do  conhecimento  necessário  ao  indivíduo 

como ser ativo de sua própria higiene, em que consiste nos conhecimentos básicos a 

diferenciação da saúde bucal e os hábitos errôneos advindos de outrora. Cada ação 

da criança é refeita  a partir  de um conhecimento prévio que possuam sobre seus 

hábitos. 



CONCLUSÕES

A partir  das ações educativas sobre a saúde bucal de crianças no contexto 

escolar é possível realizar os processos técnicos e informais sobre aos cuidados com 

a saúde bucal que toda a criança deve ter, seja com a supervisão efetiva dos pais em 

casa  e  da  professora  na  escola  e,  também  a  troca  de  informações,  mediante  a 

socialização dos conhecimentos e, das práticas para a resolução de problemas de 

saúde pública, advindas de cada realidade especifica.

Com  a  implementação  deste  projeto  de  extensão  junto  às  crianças  que 

freqüentam a escola, concluiu-se que cada uma traz consigo um entendimento próprio 

sobre a saúde bucal, já que a partir de uma pergunta básica “Quantas vezes você 

escova os dentes ao dia”? - A resposta era unânime “três vezes ao dia”!

 Este  dado  nos  fornece  a  informação  de  que  a  criança  quando  se  sente 

interessada e antes disso motivada assimila informações e constrói  conhecimento, 

que  neste  caso  é  essencial  para  a  sua  saúde.  Com a  experiência  vivenciada  as 

crianças conseguiram fazer uma interlocução com o que sabem e o que necessitam 

aprender para que essa possa praticar os seus atos de higiene não só como rotina, 

mas também com consciência que este ato vai propiciar a ela uma melhor qualidade 

de vida. 
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Área temática: Saúde.
Modalidade – Comunicação oral.

RESUMO: 

O artigo trata das atividades desenvolvidas no Projeto Telemedicina no ano 2010 
apresentando  os  resultados  alcançados.  O  Projeto  é  desenvolvido  no  Curso  de 
Medicina,  anexo  ao  Hospital  Universitário  do  Oeste  do  Paraná  –  HUOP,  e  se 
constituiu  em  uma  atividade  de  extensão,  de  caráter  permanente  proposta  por 
docentes do Curso de Medicina. Desenvolveram-se ações na área de tele-educação 
com participação em atividades de Grupos Especiais de Interesse (SIG) da Rede 
Universitária de Telemedicina (RUTE) nas áreas de cirurgia, pediatria, dermatologia 
e Odontologia. As atividades envolveram acadêmicos, docentes da área de saúde 
da Unioeste e profissionais da saúde do município de Cascavel. As ações realizadas 
foram  avaliadas  positivamente  pelos  participantes,  sendo  que  as  mesmas 
atenderam os objetivos propostos no projeto.

PALAVRAS-CHAVE: telemedicina,  formação  de  recursos  humanos  em  saúde, 
políticas públicas de saúde.

INTRODUÇÃO: 
Diante  das  grandes  mudanças  da  sociedade  moderna  e  a  nova  realidade  da 
Medicina em decorrência das mudanças tecnológicas atuais, a Telemedicina é uma 
ferramenta que esta sendo utilizada em diferentes centros universitários,  tanto a 
nível nacional como internacional, de forma a contribuir com a melhoria do ensino e 
assistência.
A Telemedicina é entendida como o exercício da Medicina através da utilização de 
metodologias interativas de comunicação áudio-visual e de dados, como o objetivo 
de assistência, educação e pesquisa em saúde (Resolução do Conselho Federal de 
Medicina nº. 1.643/2002). 

1 Médica, Doutora em Saúde Pública. Docente do curso de Medicina / Unioeste. 
  phallcha@terra.com.br
2 Docente de Dermatologia do Curso de Medicina, campus  Cascavel  / Unioeste.
3 Divisão de Comunicação e Dados, Diretoria de Informática, Reitoria, Cascavel / Unioeste.



De acordo com a Organização Mundial da Saúde-OMS, Telemedicina compreende a 
oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância 
é um fator crítico; tais serviços são prestados por profissionais da área da saúde, 
usando  tecnologias  de  informação  e  de  comunicação  para  o  intercâmbio  de 
informações  válidas  para  diagnósticos,  prevenção  e  tratamento  de  doenças  e  a 
contínua educação de prestadores de serviço em saúde, assim como para fins de 
pesquisas e avaliações.
A Telemedicina  apresenta-se  como técnica  viável  e  econômica para  resolver  os 
deficitários atendimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares em regiões distantes 
e carentes em países de grandes dimensões. Essa tecnologia também contribui na 
formação e aprimoramento dos profissionais de saúde e na orientação educacional 
aos trabalhadores em geral no que se refere aos métodos preventivos dos agravos. 
A Telemedicina envolve a participação de vários profissionais em conjunto com a 
área médica, pois é essencialmente a aplicação da tecnologia para disponibilização 
de serviço médico à distância. Quanto às atividades na Telemedicina, caracterizam-
se  por  ser  mais  amplas  e  podem,  de  uma forma geral,  ser  agrupadas em três 
grupos:
1. Teleassistência: reúne aplicações que disponibilizam a assistência não presencial.
2. Teleducação: reúne aplicações destinadas à educação à distância.
3. Comunidade virtual: reúne aplicações que visam integrar um grupo de pessoas 
com o mesmo foco de interesse, para compartilhar informações ou colaborar em 
trabalhos.
Nesse  contexto,  com  o  intuito  que  a  Unioeste  como  instituição  formadora  de 
profissionais de saúde participe e se envolva neste processo, um grupo de docentes 
do curso de Medicina, sensibilizados com a estratégia inicia as primeiras atividades 
no ano de 2008 dando origem ao projeto Liga de Telemedicina da Unioeste com 
duração de dois anos (2008 e 2009). Nesse período foi possível adquirir estrutura 
física e tecnológica para viabilizar um ambiente de Telemedicina, ainda foi possível 
realizar testes de conexão com outras universidades que contam com serviços de 
Telemedicina e iniciar as primeiras atividades de teleducação no segundo semestre 
de 2009. No entanto o projeto teve que ser encerrado devido a sua particularidade 
de ser oferecido exclusivamente a acadêmicos de graduação.
Sendo  conhecedores  dos  avanços  com o  uso  desta  tecnologia,  assim  como,  a 
necessidade de envolver profissionais da área de saúde e dar continuidade as ações 
já  iniciadas,  o  grupo  de  docentes  iniciou  em  2010  o  Projeto  de  Extensão:  
Telemedicina que tem por objetivo promover a educação, pesquisa e assistência em 
saúde por tecnologias interativas de Telemedicina.  Desde então tem participado de 
teleconferências interativas com outros centros de ensino nacionais e internacionais.
 A interação com outras instituições de ensino nacionais e internacionais experientes 
em telemedicina vem a enriquecer e melhorar o ensino médico na Unioeste e dos 
profissionais de saúde da região.

OBJETIVOS:
Apresentar as atividades de Telemedicina desenvolvidas em Cascavel, no ano 2010

MÉTODO: 
A  metodologia  na  realização do trabalho foi  baseada na avaliação dos registros 
(listas de presença) de videoconferencias emitidos no ambiente de Telemedicina. 
No ano de 2010, através de contatos com instituições de ensino a nível nacional e 
internacional  foram  proporcionadas  atividades  educativas  que  evoluíram 



favoravelmente  pelo  suporte  técnico-científico  e,  pelas  instalações  de 
videoconferência disponíveis.  A primeira sessão foi  realizada em março de 2010 
com uma programação anual que envolveu reuniões, palestras, discussão de casos 
clínicos por webconferência, apresentada por diferentes instituições.

Webconferência / videoconferência,  é um meio de reunir-se através de ferramentas 
de  vídeo  em  tempo  real  pela  internet.  Ela  permite  que  um  grupo  de 
profissionais em cidades ou países diferentes,  reúna-se sem sair  de suas 
respectivas salas. Este sistema permite todas as opções de apresentação e 
intercâmbio de informação que são possíveis em reuniões presenciais.

RESULTADOS E DISCUSSÂO. 

Este trabalho apresenta os resultados do período março a novembro – 2010 e as 
atividades e problemas evidenciados são descritos a seguir, com seus respectivos 
desdobramentos:

Infraestrutura e equipamentos– O ambiente onde funciona a Telemedicina é resultado 
da convergência de esforços. Assim, no ano de 2009, parte dos recursos tecnológicos 
foram adquiridos pelo Curso de Medicina através do projeto financiado pela Unidade 
Gestora do Fundo do Paraná / Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 
superior (-UGF- SETI - PR). Também, o Ministério da Saúde disponibilizou um kit 
básico  de  equipamentos  pela  inclusão  da  Unioeste  no  Projeto  Nacional  de 
Telessaúde (desktops, impressoras, microfones, câmeras, roteadores e switches) os 
quais permitem conexão com qualquer ponto do mundo e interação entre instituições 
no Brasil e no exterior. Ainda o setor de informática da Unioeste fez a substituição 
dos cabos da rede de fibra óptica de toda a instituição. Atualmente encontra-se em 
andamento um projeto da A Rede Universitária de Telemedicina – RUTE com a 
Unioeste que visa implementar o serviço com novos equipamentos.
O ambiente além de conter os equipamentos citados,  comporta uma capacidade 
para 20 pessoas. 

Figura 1 e Figura2: Equipamentos do Serviço de Telemedicina

Fig.1. Equipamento de 
videoconferência adquirido pelo 

Curso de Medicina (2008)

Fig.2 Equipamentos do embrião do Núcleo 
de Telessaude (maio/2009)



Conectividade – No ano de 2009, os testes de conexão apontaram dificuldades na 
transmissão e recepção de áudio e vídeo, com instabilidade e oscilação da internet 
disponível. Para o ano 2010 as atividades de teleducação ocorreram sem problemas 
de conectividade.

Recursos Humanos – A falta de estagiários, de pessoal técnico para auxiliar na parte 
administrativa  e  técnica  limitou  a  ampliação de  atividades  e  participação em outros 
SIGs.

Parcerias –  HUOP,  Projeto  Nacional  de  Telessaúde  e  Rede  Universitária  de 
Telemedicina -  RUTE.

Videoconferencias  na saúde –  A  difusão de  informação  de  conhecimentos,  assim 
como a discussão de casos clínicos por meio da videoconferência,  torna possível  a 
educação continuada e educação permanente, no próprio local e para um contingente 
razoável de pessoas. Nesse sentido tem sido desenvolvidas ações de teleducação com 
participação em atividades da RUTE destacando os SIGs ( Special Interest Groups ou 
Grupos de Interesses Especiais),  no qual  os profissionais  de saúde das instituições 
pertencentes á rede montam uma agenda de videoconferências para discutir temas de 
Ensino  e  Assistência.  Nesse  sentido  a  Unioeste  tem  participado  nos  SIG  de 
telecoloproctologia,  pediatria  (crianças  e  adolescentes),  teledermatologia,  e 
bucomaxilofacial. 
Alem  do  SIG  Teledermatologia,  o  grupo  de  docentes  do  projeto  tem  organizado  e 
promovido discussões de casos clínicos na área de dermatologia no estado do Paraná e 
conta com a participação da Universidade Estadual de Maringá - UEM, Universidade 
Estadual  de  Londrina  -  UEL  e  Universidade  federal  do  Paraná  –  UFPR.  As 
videoconferências ocorreram mensalmente.
Ainda,  conteúdos  educativos,  vídeos  de  seminários  realizados  pelo  Núcleo  de 
Telessaúde  de  Rio  de  Janeiro  foram  acessados  para  complementar  o  estudo  de 
acadêmicos da 6ª série de medicina do internato em Saúde Coletiva.

Figura 3 e Figura 4.- Videoconferências em Saúde



Figura 3. Tele- Coloproctologia Figura 4. Tele-Dermatologia

No período de março a novembro – 2010 foram realizadas 28 sessões com 299 
participações.  Entre  os  participantes,  destacamos  médicos  de  diversas 
especialidades, dentistas, acadêmicos de graduação e pós-graduação.
O número de sessões de videoconferência variou conforme a área e a oferta de eventos 
do  SIG,  que  segue  uma  programação  nacional.  O  maior  número  de  sessões  de 
videoconferências ocorreu no encontro destinado à temática de pediatria – Criança e 
Adolescente, seguido da área de dermatologia, conforme é apresentado na Tabela 1. A 
área Bucomaxilofacial teve a sua incorporação quase no final do ano, o que explica o 
pouco número de participações.

Tabela 1 – Distribuição em número e porcentagem de sessões segundo área de 
videoconferência

Área de videoconferência número porcentagem

Pediatria
Dermatologia
Cirurgia / Coloproctologia
Outras áreas
Bucomaxilofacial

10
 8
7
2
1

35,7
28,6
25,0
7,1
3,6

Total 28 100

Na tabela 2 são apresentados dados sobre o número mínimo e máximo de participantes 
por  sessão  de  videoconferência.  O  número  médio  de  participantes  por  área  de 
videoconferência foi maior na dermatologia, seguido da pediatria.
 

Tabela 2. Número de participantes segundo área de videoconferência .

Área de 
videoconferência

Número 
mínimo

Número 
máximo

Média de 
participantes

Pediatria 5 15 9,8



Dermatologia
Cirurgia/Coloproctologia
Outras áreas
Bucomaxilofacial

9
6
6
6

17
14
6
6

13
8,7
6
6

A  participação  dos  diferentes  profissionais  mostrou  um  crescimento  científico 
consolidado pelo ambiente propício para a discussão e intercâmbio de idéias.

Avanços – Disseminação de educação e conhecimento para os profissionais de saúde, 
embora não tenham sido desenvolvidas atividades assistenciais.
Desafios – Reconhece-se a necessidade de melhorar em vários aspectos, como:

• O crescimento  e  organização de  outras  ações de telemedicina dependem da 
participação de um grupo de profissionais que reúna todas as especialidades 
médicas e os profissionais relacionados.  A Telemedicina é uma área que precisa 
de uma equipe multiprofissional para aplicar a tecnologia à prática médica. No 
entanto  isto  ainda  não  foi  consolidado  nesta  instituição.  Embora  exista  um 
reconhecimento da contribuição desta tecnologia, a falta de mais profissionais 
envolvidos com o projeto compromete a viabilidade do mesmo.

• As parcerias entre órgãos públicos e privados em diferentes níveis de gestão 
ainda são almejadas para desenvolver atividades relacionadas à telessaúde e 
telemedicina.

• Parceria  com  a  RUTE,  ainda  aguardando  a  assinatura  do  Projeto  entre  as 
instituições para viabilizar a implementação com equipamentos e melhorias na 
infraestrutura. 

• Falta de recursos humanos para atender as dificuldades de natureza tecnológica 
e administrativa.

• Falta de maior trabalho de conscientização entre os profissionais de saúde para 
fazer uso dessa tecnologia

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Diante dos resultados obtidos,  pode-se inferir  que as ações desenvolvidas têm sido 
eficientes  na  contribuição  para  o  aprendizado  e  crescimento  dos  participantes.  No 
entanto  há  necessidade  de  incorporar  novas  estratégias  capazes  de  possibilitar 
motivação de outros profissionais de saúde para aderir a esta estratégia.
Destacamos que o sucesso do serviço de Telemedicina e Telessaúde da Unioeste 
dependerá  do  envolvimento  da  universidade,  o  hospital  universitário  e  outras 
estruturas de saúde, para garantir a sustentabilidade do trabalho a médio e longo 
prazos.
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RESUMO: O  estudante  de  Educação  Física  no  decorrer  de  sua  formação  tem 
poucas  oportunidades  de  conhecer  as  danças  folclóricas  e  suas  possibilidades 
educativas, pois na maioria dos cursos de graduação o assunto é pouco abordado 
nas  disciplinas  constantes  do  projeto  político  pedagógico,  minimizando  a 
possibilidade de percepção de suas contribuições para a atuação profissional futura. 
Sendo assim,  esse projeto  objetiva  auxiliar  na  formação profissional  na  área da 
Educação Física. Para tanto, o projeto se desenvolve a partir de aulas para adultos e 
para crianças realizadas duas vezes por semana com duração de 2 horas cada, 
totalizando 4 horas semanais, abordando a modalidade de dança folclórica. Em cada 
aula/sessão  são  ministradas  atividades  de  ensino  danças  folclóricas,  além  de 
estudos dirigidos, pesquisas e debates sobre o assunto com o intuito de elaborar 
material teórico, com descrição de cada coreografia de dança e áudio-visual (DVD). 
Dessa forma, propicia-se aos acadêmicos de Educação Física vivenciar e ensinar as 
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danças folclóricas, percebendo as relações do processo de ensino e aprendizagem 
perspectivando sua futura atuação profissional.

Palavras – chave: Dança, folclore, formação profissional.

INTRODUÇÃO: 

As danças consistem um importante componente cultural da humanidade, já 
que desde a antiguidade, ela esteve sempre presente na vida cotidiana, já que de 
acordo com Andrade (1982),  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,  na opinião de Faro (1990) 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. 

No  Brasil,  segundo  Marques  (1999)  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 caracterizam-se pelas músicas animadas (com 
letras simples e populares) e figurinos e cenários representativos.

A  dança  para  Soares  (1998)  pode  ser  considerada  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. 
Tem como cenário normal as ruas, praças públicas e possui estruturação própria 
através da reunião de seus participantes e ensaios periódicos. 

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. 

Portanto, deve-se ter muito respeito por estas manifestações que na opinião 
de Martins (1991) 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. 

De acordo com Kunz (1994) 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. 

Contudo, percebe-se na atualidade que com o processo de globalização e o 
advento da tecnologia a cada dia que passa diminui o interesse da sociedade em 
geral para com as danças folclóricas. 

Esse  fato  é  considerado  preocupante,  pois  acredita-se  que  a  prática  das 
danças folclóricas pode contribuir para o desenvolvimento de uma consciência de 
valorização humana necessários a convivência pacífica, pois a maioria das danças é 
realizada em grupo, seja em formação de roda ou fileiras o que propicia o contato 
com o outro e o trabalho em equipe, levando ao congrassamento.

Outro fato interessante presente no inicio ou encerramento de qualquer dança 
folclórica está no cumprimento respeitoso entre os pares, desenvolvendo o respeito 



e a atenção para com o outro, atitudes não muito presentes na vida cotidiana atual, 
devido  principalmente  ao  estilo  de  vida  atribulado  e  individualista  que  vem  se 
apresentando a sociedade em geral a partir do sistema capitalista vigente.

Da mesma forma, a dança folclórica apresenta um caráter integrativo, pois a 
partir da simplicidade de execução das coreografias qualquer pessoa em diferentes 
idades pode dançar. Não há alto grau de exigência física ou técnica, ao contrário 
são  compostas  por  movimentos  simples,  por  isso  é  comum  identificar  famílias 
dançando juntas, reforçando laços de sentimentos e interação. 

Nesse sentido,  observa-se  que a prática  da dança folclórica transcende o 
movimentar-se  apenas,  visto  que  ao  dançar  também  é  possível  reviver  e 
compreender o passado recente construído por nossos pais e avós, e a partir de 
então  se  elevam  os  sentimentos  de  respeito  e  cuidado  mútuo  com  o  que  foi  
historicamente elaborado em conjunto. Isso pode transcender a esfera da dança e 
perpassar  para  a  convivência  humana,  através  da  valorização  do  idoso,  por 
exemplo, que participou ativamente desse processo.

No entanto, percebe-se a diminuição gradativa dos espaços e momentos para 
a prática das danças folclóricas na vida cotidiana, restringindo-a a grupos fechados.

Percebe-se  necessário  que  ela  esteja  presente  também  em  ambientes 
voltados à educação e a convivência, como o ambiente escolar por exemplo, que se 
constitui  um  espaço  importante  para  sua  disseminação  e  utilização  com  cunho 
pedagógico.

Nas  próprias  disciplinas  escolares  que  compõem  o  currículo,  é  possível 
observar que as danças são objeto de estudo direto das Artes e da Educação Física. 

De  fato,  nos  documentos  oficiais  que  orientam  a  disciplina  de  Educação 
Física como os PCN’s, as DCE’s entre outros, estabelecem a dança como conteúdo 
efetivo, entre os seus tipos ou estilos as danças folclóricas.

Entretanto, na maioria das vezes os profissionais sentem-se despreparados 
para desenvolvê-la nas suas aulas, já que no decorrer de suas vidas as vivenciaram 
de forma insuficiente e até mesmo no curso de formação inicial elas são abordadas 
em geral em apenas uma disciplina específica.

Ao  contrário,  o  conteúdo  de  danças  folclóricas  por  sua  riqueza  cultural  e 
histórica se torna importante no desenvolvimento das aulas de Educação Física, 
pois permite além da prática do movimento com ritmo a contextualização, o debate e 
o  resgate  das  tradições  vividas  por  nossos  antepassados,  que  possibilita 
compreender melhor a evolução do homem e do mundo que o cerca.

Levando em consideração todos os aspectos já levantados torna-se possível 
perceber  que  obtem-se  uma  equação  negativa  em  relação  a  percepção  do 
desenvolvimento  de  competências  para  ensinar  esse  conteúdo  na  sua  prática 
pedagógica tanto na escola quanto em clubes e órgãos públicos formando grupos de 
danças que representam as comunidades ou instituições em eventos culturais  e 
sociais.

Nessa  perspectiva,  idealizou-se  através  do  projeto  de  extensão  “Danças 
folclóricas: cultura, história e qualidade de vida”, desenvolver ações para aprimorar 
as competências dos futuros professores de Educação Física para desenvolver esse 
conteúdo tão rico na sua prática pedagógica.

OBJETIVOS:



- Auxiliar na formação profissional na área da Educação Física a partir da prática e 
do  ensino  das  danças  folclóricas  para  a  comunidade  acadêmica  da  Unioeste  – 
Campus de MCR. 

-  Elaborar  material  teórico,  com descrição de cada coreografia  de  dança,  assim 
como material áudio-visual (DVD).
 
MÉTODOS: 

No decorrer  do  projeto  são desenvolvidas atividades teóricas  e atividades 
práticas.  

As atividades teóricas são direcionadas à pesquisas, estudos e elaboração de 
material teórico e de apoio destinado a atuação profissional na área da Educação 
Física,  que constam de descrição das danças folclóricas,  bem como filmagem e 
edição  de  um  DVD  com  demonstração  prática  das  danças  desenvolvidas  no 
transcorrer do projeto. 

As  atividades  práticas  são  desenvolvidas  duas  vezes  por  semana  com 
duração  de  2  horas  cada,  totalizando  4  horas  semanais  nas  dependências  do 
pavilhão de ginástica da Unioeste, abordando as danças folclóricas, especificamente 
as de origem alemã, polonesa, italiana e gaúcha.

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 
de origem alemã, polonesa, italiana e gaúcha.

Ao final de cada aula/sessão são desenvolvidas atividades de relaxamento e 
alongamento com o intuito de diminuir a freqüência cardíaca e retornar aos níveis de 
repouso.

Nas sessões para os adultos os acadêmicos de Educação Física vivenciam 
as danças folclóricas e nas sessões para as crianças tem oportunidade de ensinar o 
que foi aprendido, percebendo as relações do processo de ensino e aprendizagem 
perspectivando sua futura atuação profissional.

São destinados para o projeto 2 horas semanais além das 4 horas de aulas, 
para a preparação das aulas/sessões, organização e gravação dos CD’s, DVD’s e 
outros  materiais  que  possam  eventualmente  auxiliar  no  desenvolvimento  dos 
conteúdos relacionados ao projeto.

Cabe ressaltar que o projeto envolve a comunidade acadêmica da Unioeste – 
Campus de MCR (acadêmicos, professores, funcionários) e a comunidade externa.

CONCLUSÕES: 

Percebe-se que a participação especialmente dos acadêmicos de Educação 
Física  no  projeto  de  danças  folclóricas  proporciona  experiências  tanto  pessoais 
quanto pedagógicas. 

Aquelas  consideradas  pessoais  se  efetivam  através  da  aprendizagem  e 
vivência das diversas danças. 

Já as experiências pedagógicas estão vinculadas a elaboração de estratégias 
de  atuação  junto  ao  grupo  no  desenvolvimento  das  aulas  com as  crianças,  no 
estudo  e  organização  de  material  didático  teórico  e  áudio-visual,  que 



instrumentalizam  de  forma  teórica  e  prática  o  futuro  profissional  para  atuar  em 
diversos ambientes.

O intuito  da  elaboração do material  didático  e audio-visual  é  subsidiar  de 
forma teórico-prática  tanto  os  futuros  profissionais  quanto  os  professores  que  já 
ministram  aulas  de  Educação  Física  para  desenvolver  o  conteúdo  de  dança, 
especificamente as danças folclóricas.

Em âmbito  geral  observa-se ainda que o projeto contribui  para  divulgar  a 
dança folclórica na comunidade em geral  e representar culturalmente a Unioeste 
através das apresentações dos grupos folclóricos tanto o infantil quanto o adulto.
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RESUMO:  A  microbiologia  tem  dentre  seus  objetivos  controlar  micro-
organismos, e para isso, é necessário ter o conhecimento para aplicar métodos 
que  façam  a  eliminação  e  remoção  destes.  O  processo  de  completa 
distribuição de todos os micro-organismos em todas as suas formas denomina-
se  esterilização.  Um  dos  métodos  mais  utilizados  para  esterilização  é  o 
processo de calor úmido em autoclave. A principal razão para se desenvolver 
este  controle  microbiológico  é  a  prevenção  da  transmissão  de  doenças.  O 
objetivo deste trabalho foi determinar a eficiência de uma autoclave utilizada 
para  esterilização  de  materiais  em um abrigo  para  idosos no  município  de 
Cascavel  –  PR.  Durante  o  período  de  agosto  a  dezembro  de  2010 foram 
realizadas  15  análises.  Os  resultados  obtidos  comprovaram a  eficiência  do 
processo de autoclavação e, portanto, a esterilização adequada dos materiais.
.

Palavras-chave: Microbiologia, Esterilização, Autoclave

Introdução: 

O  objetivo  prático  da  microbiologia  é  o  controle  do  crescimento 

microbiano, o conhecimento e a aplicação dos métodos utilizados para destruir, 

remover  ou  excluir  micro-organismos  são  fundamentais  para  realizar 

adequadamente  qualquer  prática  que os  envolva.  Os micro-organismos são 

capazes de sobreviver em ambientes com diversas condições físicas Existem, 

entretanto, limitações da capacidade de sobrevivência de determinado micro-

organismo em um meio ambiente desfavorável, as quais foram aproveitadas 

pelo homem como recurso para controle dos mesmos. A principal razão para 
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se desenvolver o controle de microrganismos é a prevenção da transmissão de 

doenças (JORGE, 2002). 

Existem diversos tipos de métodos de esterilização que são bastante 

usados  por  laboratórios,  esses  métodos  se  dividem entre  formas  físicas  e 

químicas.  Entre  os métodos físicos de esterilização existente,  um dos mais 

utilizados pelos laboratórios de microbiologia, é o método de esterilização por 

calor  úmido,  usando  autoclave  (NOGAROTO,  et.  al.  2006).  Na  autoclave 

emprega-se vapor de água saturado sob pressão, e a esterilização ocorre à 

temperatura de 121º C por período de 15 a 30 minutos. Para ser esterilizado 

em  autoclave,  o  material  rigorosamente  limpo  deve  ser  acondicionado  em 

pacotes, os quais devem ser feitos com material que permita a passagem do 

vapor (JORGE, 2002).

Apesar  de  ser  um método de grande eficiência,  ele  pode apresentar 

algumas falhas. Estas falhas podem ocorrer se houver uso de carga maior que 

80%  da  capacidade  da  autoclave;  volume  de  água  em  excesso,  o  que 

provocará umidade nas embalagens; escassez de água, que causa danos nas 

embalagens; abertura das autoclaves antes da eliminação da pressão, dessa 

forma  favorecendo  a  condensação  de  vapor  d’água  umedecendo  as 

embalagens; despressurização da autoclave pelo acionamento da válvula de 

escape, favorecendo a condensação de vapor; rompimento das embalagens 

durante o acondicionamento ou retirada da autoclave, além de outros fatores 

que podem provocar sua ineficiência (NETO, et. al. 2004).

Para avaliar o processo de esterilização, existem 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, (BRASIL, 2006). 

 Entre  eles  também  podemos  encontrar  o  método  por  indicadores 

biológicos.  Para  este  método,  o  micro-organismo  utilizado  é  Bacillus 

stearothermophylus  que  são  destruídos  pela  exposição  ao  vapor  por  15 

minutos a 121ºC (NETO, et. al. 2004). Por ser um micro-organismo resistente a 

altas temperaturas, o que dificulta sua remoção, Bacillus stearothermophylus é 

um  excelente  indicador.  Neste  trabalho,  foi  escolhido  para  teste  do 

funcionamento da autoclave,  o material  biológico,  tendo em vista seu baixo 

custo e alta eficiência.



Objetivos

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  verificar  se  o  processo  de 

esterilização feito pela autoclave utilizada pelo abrigo, para eliminar os micro-

organismos  presentes  nos  materiais  de  uso  diário,  funcionava  de  forma 

eficiente. 

Matérias e métodos

A pesquisa foi realizada, semanalmente, em um abrigo para idosos, na 

cidade  de  Cascavel  na  região  oeste  do  Paraná,  no  período  de  agosto  a 

dezembro de 2010, totalizando 15 testes. 

Os testes eram confeccionados em tubos de vidro que continham meio 

de  cultura  Caldo  Triptona  Dextrose,  tendo  indicador  de  pH  Púrpura  de 

Bromocresol,após  o  meio  ser  esterilizado  adicionava-se  glicose  20%  e  o 

inoculo  Bacillus  stearothermophylus.  Os  estes  eram feitos na  Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná e transportados ao abrigo para esterilização no 

mesmo dia, onde um tubo (TESTE) foi introduzido na autoclave e submetido à 

esterilização,  enquanto  o  outro  tubo  (CONTROLE)  permaneceu  fora.  A 

quantidade de tubos a serem colocados depende do tamanho da autoclave, 

como no abrigo, a autoclave é de pequeno porte, foi utilizado somente um tubo. 

Depois de esterilizados, os tubos TESTE e CONTROLE foram acondicionados, 

trazidos à Unioeste e incubados em banho-maria a aproximadamente 55° C, de 

24 a 48 horas. Sua leitura foi realizada pela variação de coloração do meio, 

onde o tubo controle deve apresentar coloração amarela e turvação, típico de 

crescimento do  Bacillus stearothermophylus.  Logo, para a esterilização estar 

eficiente, o tubo teste, não deve apresentar crescimento, e manter-se na cor 

púrpura, original do meio. 

Após as leituras, foram confeccionados os laudos, contendo todas as 

análises feitas durante o mês, uma cópia era encaminhada ao abrigo e outra 

ficava no laboratório que realizou a pesquisa.  Esse controle é indispensável 

para manter a eficiência no processo de esterilização.

Resultados e Discussões

 Os resultados podem ser observados na Tabela 1. 



Tabela 1: Resultados dos testes da autoclave do abrigo.

Semanas Tubo Controle* Tubo Teste** Eficiência
01 Positivo Negativo Eficiente
02 Positivo Negativo Eficiente
03 Positivo Negativo Eficiente
04 Positivo Negativo Eficiente
05 Positivo Negativo Eficiente
06 Positivo Negativo Eficiente
07 Positivo Negativo Eficiente
08 Positivo Negativo Eficiente
09 Positivo Negativo Eficiente
10 Positivo Negativo Eficiente
11 Positivo Negativo Eficiente
12 Positivo Negativo Eficiente
13 Positivo Negativo Eficiente
14 Positivo Negativo Eficiente
15 Positivo Negativo Eficiente

     * Tubo que ficou reservado fora da autoclave.

     ** Tubo que foi submetido à esterilização.

Após as análises dos 15 testes, percebe-se que a autoclave utilizada no 

abrigo encontra-se dentro dos padrões de qualidade, devido ao fato de que 

todos os testes permaneceram na cor púrpura depois de incubados em banho-

maria,  revelando assim que não ocorreu o crescimento do micro-organismo 

Bacillus stearothermophylus.

Os  métodos  químicos,  como  a  fita  zebrada,  mudam  sua  coloração 

quando se atinge a temperatura de aproximadamente 120° C, mas isso não 

indica que o material foi realmente esterilizado (BRASIL, 2006). Já o método 

biológico  do  caldo  triptona,  só  muda  de  cor  se  o  micro-organismo não  for 

eliminado. Por esse motivo ele é um método de grande eficiência. Em uma 

pesquisa que analisou a eficácia da esterilização de materiais odontológicos, 

revelou que a esterilização por calor úmido feito pela autoclave foi muito mais 

eficaz e seguro que os outros métodos utilizados, o que está de acordo com o 

que diz o Ministério da Saúde (PRADO et al., 2002).

Em 2008, uma pesquisa realizada com cirurgiões dentistas, quanto ao 

método  de  controle  esterilização,  mostrou  que  58%  das  amostras  não 



realizavam nenhum controle de esterilização, em contra partida o restante dos 

42% já realizava este controle, mas estes não descreveram o método biológico 

como uso formal (NARESSI, 2008). 

Conclusão

Verificou-se que o processo de esterilização feito pela autoclave utilizada 

no abrigo, para eliminar os micro-organismos presentes nos materiais de uso 

diário, está sendo feito de maneira eficiente.
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Área temática: Saúde

Palavras – Chave: Dança, integração, socialização. 

RESUMO:  As  danças  integrativas  podem  auxiliar  no  desenvolvimento  da 
socialização dos indivíduos que as praticam, pois enfatiza a comunicação, a 
expressão  corporal  e  melhora  as  relações  interpessoais.  Nesse  sentido, 
percebe-se que elas deveriam ser mais praticadas por todos, já que com o 
advento da tecnologia e a alteração do estilo de vida moderno, as relações 
pessoais e os valores humanos vem sofrendo  influencias negativas, a partir da 
ênfase no individualismo e na competitividade. Em contrapartida, as danças 
integrativas  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  integrativas,  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.
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Endereço: Rua Dom Pedro I, 2358, Natasha II. MCR – PR. CEP: 85960-000.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA ENSINAR E INCLUIR ALUNOS COM 
DEFICÊNCIA NAS AULAS DE EDUCÃO FÍSICA 

Coordenador: Prof. Dr. Douglas Roberto Borella
Colaboradores: Jalusa Andréia Storch, Eliane Mahl, Vinicius Tortato Pires, Gabriela 

Simone Harnish, Luiz Fernando Garcia de Almeida, Anne Caroline Duarte, Willian 
Cavalli, Evelin Karine de Araújo, Robson Frank.

Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Pôster 

RESUMO: No  contexto  da  Educação  Especial,  a  Educação  Física,  tem  como 
propósito contribuir e objetivar o desenvolvimento absoluto do ser humano, a fim de 
conceber  oportunidades  para  que  todos  os  alunos  desenvolvam  suas 
potencialidades de maneira democrática e não seletiva, respeitando as limitações, 
habilidades  e  diversidades  individuais.  Diante  deste  contexto,  o  presente  estudo 
objetivou verificar  junto  aos professores  de Educação Física  da rede pública  do 
município  de  Marechal  Cândido  Rondon  –  PR,  quais  as  maiores  dificuldades 
encontradas  para  ensinar  e  incluir  alunos  com alguma deficiência  nas  aulas  de 
Educação Física. Para atender os objetivos do estudo, utilizou-se de um roteiro de 
entrevista semi-estruturado. Para ter-se maior fidedignidade e coerência nos dados, 
as  entrevistas  foram  gravadas  em  áudio.  A  pesquisa  caracterizou-se  como 
qualitativa,  delineado pelo modelo descritivo e seus dados foram detalhados por 
meio de análise de conteúdo. Os resultados obtidos apontaram que os professores 
de Educação Física acreditam ser enriquecedor ter alunos com qualquer deficiência 
em  suas  aulas,  devido  às  diferenças  contribuírem  para  os  demais  adquirirem 
conceitos como solidariedade, companheirismo, aceitação, cooperação, superação e 
principalmente respeito ao próximo e por si mesmo. Os participantes relataram que a 
maior dificuldade de atuação junto aos alunos com deficiência refere-se ao acesso a 
materiais adaptados para a disciplina. Segundo comentários dos mesmos, além de 
adaptar os planos de aula obrigam-se a elaborar materiais durante as aulas junto 
com os alunos. Sabe-se que a escola tem obrigatoriedade de oferecer condições 
necessárias  para  que  todos  os  alunos  possam  participar  do  processo  ensino-
aprendizagem, entretanto, isto não exime a responsabilidade do professor frente ao 
processo  da  inclusão.  Com  isto,  acredita-se  não  ser  apenas  deste  professor  a 
incumbência de oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos, mas, de 
toda  a  comunidade  escolar.  Assim,  todos  tornam-se  responsáveis  por  encontrar 
alternativas para o sucesso de uma Educação para Todos, e os discursos teóricos 
tão presentes nas questões educacionais acabam por ser incorporados nas práticas 
pedagógicas de todos os professores.
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DIREITOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

Alcy Aparecida Leite Souza1, Thaís Dresch Eberhardt2, Luana Aparecida Alves da 
Silva3, Janaina Ultado Dutra4, Camila Abatti5, Ana Carolina Bueno Guisso5, Dohane 

Cristina Pereira Sdesbski5, Érica Rosa da Silva Zanini5, 
Jolana Cristina Cavalheiri5, Jonatan Scherer5, José Joacy Rabelo de Oliveira5, 

Karolinne de Andrade Colonhese Gama5, Leonardo Dresch Eberhardt5, Luana Luiza 
Enzweiler5, Sara Alves Ribeiro5.

Área 06 – Saúde

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde; Direito à Saúde; Política de Saúde.

RESUMO: Justificativa: A  realização  desta  oficina  justifica-se  pelo  fato  de  que 
todos os brasileiros tem direito  ao acesso universal  à  saúde,  entretanto,  grande 
parte  da  população  não  conhece  o  Sistema Único  de  Saúde  (SUS).  Objetivos: 
Temos como objetivos apreender o conceito de SUS, fundamental para o exercício 
da cidadania, bem como conhecer e discutir os direitos dos usuários a fim de que 
estes sejam sujeitos atuantes. Metodologia: Introdução ao tema com exposição oral 
sobre o que é o SUS e seus princípios (40 minutos). Logo após, será realizada uma 
dinâmica  em  grupos.  Cada  grupo  receberá  figuras  da  “Carta  dos  Direitos  dos 
Usuários da Saúde” (Brasil, 2006) e deverão interpretar as figuras de acordo com 
conhecimento prévio  (40 minutos).  Após,  os grupos irão socializar  as idéias que 
surgiram durante a discussão. A partir  da exposição dos grupos, discutiremos os 
direitos  dos  usuários  que  estão  previstos  no  documento  (120  minutos).  Como 
documentos base utilizaremos os disponibilizados pelo Ministério da Saúde, códigos 
de  ética  dos  profissionais  e  legislação  de  saúde.  Para  encerrar  a  oficina, 
realizaremos  uma  avaliação  oral,  com  os  participantes,  sobre  a  exposição  dos 
conteúdos  (40  minutos).  Carga  horária  estimada:  4  horas.  Contribuições 
esperadas: Esperamos instigar  na  comunidade a  participação na construção do 
SUS e debates a respeito das políticas de saúde no Brasil. 

1 Professora  coordenadora  do  Projeto  21:  Educação  Ambiental,  Saúde  e  Sociedade.  E-mail: 
Alcy.Souza@unioeste.br. Telefone: (45) 3220-3000 Ramal 7445.
2 Acadêmica da 5ª série do curso de enfermagem da UNIOESTE. Participante do projeto 21. E-mail:  
thaiseberhardt@gmail.com. Telefone: (45) 8408-3931.
3 Acadêmica da 5ª série do curso de enfermagem da UNIOESTE. . Participante do projeto 21. E-mail:  
luanamcr@yahoo.com.br. Telefone: (45) 8408-4596.
4 Acadêmica da 5ª série do curso de enfermagem da UNIOESTE. Bolsista do Projeto 21. E-mail: 
janaina.ultado@bol.com.br. Telefone: (45) 8813-3712.
5 Acadêmicos do curso de enfermagem da UNIOESTE. Participantes do projeto 21
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA: PROPOSTAS PARA PRÁTICA 
DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL DO 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR

Coordenador: Prof. Dr. Douglas Roberto Borella

Colaboradores:  Luiz Fernando Garcia de Almeida, Evelin Karine de Araújo, 
Patricia  Borges  Zwicker,  Anne  Caroline  Duarte,  Gabriela  Simone  Harnisch, 
Vinícius Tortato Pires, Jalusa Andréia Storch, Robson Frank, Willian Cavalli.

Área temática: Saúde
Modalidade de apresentação: Pôster

RESUMO
Considerado os avanços na área da Atividade Física Adaptada nos últimos 
anos,  constata-se  que  ainda  há  muito  que  discutir  sobre  a  formação  e  a 
capacitação de professores  de Educação Física  em relação à  atuação dos 
mesmos com alunos com deficiência. Diante do exposto, o Projeto de Pesquisa 
Educação  Física  Escolar  Inclusiva:  propostas  para  a  prática  de  aulas  de 
educação  física  no  ensino  fundamental  do  município  de  Marechal  Cândido 
Rondon/PR, tem por objetivo investigar a significação do conceito de inclusão 
para professores do ensino fundamental. Tal Projeto é coordenado pelo Grupo 
de  Pesquisa  GEPEFE  (Grupo  de  Pesquisa  em  Educação  Física  Escolar  - 
Colegiado do Curso de Educação Física  da Unioeste/Campus de Marechal 
Cândido Rondon/PR). Sendo este um projeto ainda em andamento, o mesmo 
encontra-se  nas seguintes  etapas:  a)  averiguou-se nas escolas  onde estão 
matriculados alunos com deficiência física; b) houve contato presencial com os 
professores de Educação Física visando à aplicação do roteiro de entrevista; c) 
realização das observações referentes à acessibilidade nas escolas. Após o 
término da coleta de dados, será realizado um curso de capacitação que será 
oferecido  aos  professores  participantes  do  estudo,  ministrado  pelos 
acadêmicos de Educação Física, colaboradores do projeto. Ao findar do curso, 
será desenvolvido um material pedagógico cujo propósito será o de auxiliar os 
professores na revisão e reflexão de suas concepções e práticas educativas, 
visando às necessidades educacionais dos alunos e à diversidade nas escolas.

Palavras-chave: educação física; professor; inclusão.



EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A TERCEIRA IDADE
Neide Bellandi

Lirane Elize Ferreto
                                                                                                 Área Temática: Saúde

Modalidade: Pôster
 Palavras Chave: Qualidade de Vida; Inclusão Social; Multiplicadores.
Introdução: O projeto de Extensão teve seu início no ano de 2006 como Oficinas 
de Saúde: Qualidade de Vida na Terceira Idade. No ano de 2009 mudou-se para 
Educação Permanente para a Terceira Idade.  O projeto visa à inclusão social da 
pessoa da terceira idade através da realização de oficinas conforme o interesse 
dos participantes e que propicie a integração social.
Objetivo: Desenvolver a educação permanente junto à terceira idade, tornando-os 
multiplicadores  na  sociedade.  São  objetivos  específicos  os  de  promover  a 
integração,  propiciar  o  acesso  ao  conhecimento;  desenvolver  atividades 
educativas e recreativas para o incentivo a integração da pessoa de terceira idade.
Método: O projeto trabalha na perspectiva da participação ativa do integrante da 
atividade. Ao longo do ano são desenvolvidas oficinas como: de saúde, qualidade 
de  vida,  coral,  dança  e  teatro  que  auxiliam  o  idoso  a  se  inserir  e  sentir-se 
valorizado  no  contexto  social.  As  oficinas  são  desenvolvidas  em dois  dias  da 
semana, com duração de 60 e 120 minutos, em salas de aula. São atividades de 
valorização do conhecimento e do corpo do idoso, que contribuem para o aumento 
da auto-estima pessoal.  As atividades são planejadas pelo corpo pensante do 
projeto, o qual é composto por docentes, discentes e funcionários da UNIOESTE,  
profissionais liberais da sociedade, membros da Pastoral do Idoso, e participantes 
do projeto. As ações que serão desenvolvidas durante o ano são construídas e 
definidas em rodas de conversas. Posteriormente através do grupo coordenador 
são estabelecidas às atividades para cada colaborador.
Resultados: As  ações  positivas  referentes  ao  projeto  são  sentidas  pela 
participação dos idosos na duração do projeto que está em atividade a mais de 
cinco anos. Percebe-se que a prática educativa e integrativa tem contribuído para 
a presença dos idosos em diversos setores de decisão da comunidade e das 
famílias. Há relatos de membros da família que: “A partir do momento que minha 
mãe passou a freqüentar essas oficinas, é uma nova mulher. Ela esta mais ativa,  
menos  ranzinza,  e  se  cuidando  mais,  está  até  mais  bonita”.  Os  idosos  que 
mantém atividades educativas, recreativas ou laborais têm menores chances de 
depressão, de baixa autoestima e perda da memória. O estímulo constante, para 
que o idoso participe do contexto da prática educativa nas oficinas, ou durante as 
aulas do coral, contribuem para que ele sinta-se valorizado pela comunidade e 



adquira um valor interior de capacidade de realização de ações até então que 
desconhecia sua capacidade.
Conclusão:  A  prática  integrativa  de  diferentes  disciplinas  na  realização  das 
oficinas e atividades com os idosos têm demonstrado que a interdisciplinaridade é 
uma ferramenta  “forte”,  que consegue estabelecer  novos patamares para  uma 
vida digna e cidadã. Constatamos também que a cada ano os pedidos durante o 
planejamento das oficinas estão mais direcionados para as artes.
Formas de Contato: neidebellandi@hotmail.com  - lferreto@gmail.com 

mailto:lferreto@gmail.com
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HANDEBOL EM CADEIRAS DE RODAS: O ASPECTO MOTIVACIONAL EM 
ATLETAS DA EQUIPE ATACAR/UNIPAR DA CIDADE DE TOLEDO/PR

Coordenador: Prof. Dr. Douglas Roberto Borella
Colaboradores: Vinicius Tortato Pires, Mayara de Santana, Aline Magali 
Köerich Schwambach, Luiz Fernando Garcia de Almeida, Gabriela Simone 
Harnish, Jalusa Andréia Storch. 

Área Temática: Saúde
Modalidade da apresentação: Pôster

RESUMO
Institui-se  em  2005,  na  cidade  de  Toledo/PR  a  modalidade  esportiva 
Handebol  em  Cadeiras  de  Rodas  (HCR).  Um  esporte  adaptado  que 
possibilita  experiências  e  aquisições  de  novos  movimentos  e  vivências 
junto  às pessoas com deficiência  física.  Assim,  o presente estudo teve 
como  objetivo  principal  verificar  a  contribuição  do  HCR  no  aspecto 
motivacional  em  atletas  participantes  da  equipe  ATACAR/UNIPAR,  da 
cidade  de  Toledo-PR.  O  estudo  caracterizou-se  como  uma  pesquisa 
descritiva.  A  amostra  foi  composta  por  nove  atletas,  cinco  do  gênero 
masculino e quatro do feminino. O instrumento para coleta de dados foi 
um questionário  desenvolvido  por  Steglich  (1978),  adaptado  para  este 
estudo, onde o participante optava por respostas Sim; Não e Ás Vezes. As 
questões  de  01  a  09  correspondem  a  situação  “antes”  do  início  das 
atividades  esportivas.  E  as  demais  referem-se  “após”.  Na  análise 
percebeu-se  que antes  de iniciarem a prática  esportiva,  a  maioria  dos 
atletas encontravam-se em uma vida social não muito participava, porem 



demostravam-se  felizes  em meio  a  oscilações  de  tristeza,  abandono  e 
solidão. Após as práticas de HCR, apresentaram-se, felizes, unidos, com 
autoestima  elevada,  valorizados  como  seres  humanos  capazes  de 
encararem seus problemas, lutando por novas oportunidades em busca de 
melhorar seu padrão de vida. Concluímos que o HCR é uma ferramenta 
eficaz e de grande estímulo para estes atletas, valorizando como seres 
humanos que são e motivando-os para uma prática esportiva prazerosa, 
com vivencias sócias atrativas, onde os mesmos enfrentam os desafios do 
esporte assim como enfrentam as discriminações impostas muitas vezes 
pela sociedade em que vivem.

Palavras-chave: Deficiência Física; Handebol em Cadeira de Rodas; 
Motivação.



HIPERTENSÃO E DIABETES: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROJETO RONDON 

2011 - OPERAÇÃO CARAJÁS

Emylle Marlene Soligo1, Denise Cardoso dos Santos2; Érika Taguti2; Karen 

Jiane Villwock2; Leonardo Pereira Triaca2; Luana Aparecida Alves da Silva2; 

Mayara Lautert2; Natyele Rippel Silveira2; Mustafa Hassan Issa3 & Eliane Pinto 

de Góes3

Área temática: Saúde.                Modalidade de apresentação: Comunicação Oral. 

Resumo: O Projeto  Rondon é um projeto  de  integração social  coordenado pelo 
Ministério  da  Defesa  que  desenvolve  atividades  voluntárias  de  universitários  e 
docentes,  visando  aproximá-los  da  realidade  do  país,  além de  contribuir  para  o 
desenvolvimento  de  comunidades  carentes.  Nesse  contexto,  a  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná participou da Operação Carajás realizada no mês de 
janeiro de 2011 no município de Ourilândia do Norte - Pará. A equipe multidisciplinar  
formada  por  dois  docentes  e  oito  acadêmicos  desenvolveu  atividades  que 
enfatizaram  temas  relacionados  à  educação  e  à  saúde.  Uma  delas  abordou  o 
diabetes  mellitus e  a  Hipertensão Arterial  com o objetivo  de  esclarecer  sobre  a 
importância  da  aderência  ao  tratamento  dessas  patologias,  além  de  fornecer 
orientações sobre ações preventivas relacionadas principalmente às Modificações 
do Estilo de Vida. Verificou-se uma grande participação da população, e espera-se 
que  a  conscientização  sobre  estas  patologias  crônicas  possa  contribuir  para  a 
valorização do tratamento oferecido pelo sistema de saúde público local. 

Palavras Chave: Saúde Coletiva, Doenças Crônicas, HIPERDIA.

1. Introdução.

O Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa, é um projeto do Governo 

Federal que promove a integração social, o que ocorre pela participação voluntária 
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de  estudantes  universitários  na  busca  de  soluções  que  contribuam  para  o 

desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e para ampliar o bem-estar

da população. Na execução das ações ocorre o contato destes estudantes com a

________________________________________________________
1Relatora. Acadêmica de graduação. Rondonista no Projeto Rondon 2011 – Operação Carajás. E-

mail:  emylle@hotmail.com;  Telefone:  (46)  99371715;  Endereço:  Rua Souza  Naves 4081,  Centro, 

CEP: 85810-070, Cascavel/PR.
2Acadêmicos de graduação. Rondonistas no Projeto Rondon 2011 – Operação Carajás.
3Docentes do Curso de Enfermagem. Rondonistas no Projeto Rondon 2011 – Operação Carajás.

realidade  do  país,  o  que  contribuiu  para  o  desenvolvimento  das  comunidades 

assistidas, e em conjunto a integração social desejada.

O Projeto Rondon é realizado em estreita parceria entre diversos Ministérios e o 

imprescindível apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a 

segurança necessária às operações. Nos locais em que ocorrem as ações, conta de 

forma  decisiva  com  o  apoio  das  Prefeituras  Municipais.  Colaboram  também  os 

Governos  Estaduais,  a  União  Nacional  dos  Estudantes,  Organizações  Não-

Governamentais, e, também, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(BRASIL, 2006).

As atividades realizadas pelos rondonistas, como são chamados os professores 

e estudantes universitários que participam do Projeto, concentram-se nas áreas de 

comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; 

tecnologia e produção e trabalho.

A  Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), por meio da Pró-

Reitoria de Extensão, proporciona aos seus alunos e professores a oportunidade de 

participarem do Projeto Rondon.  A proposta de trabalho redigida pelos docentes 

precisa ser previamente aprovada pelo Comitê de Orientação e Supervisão (COS) 

do Projeto Rondon, para depois disso, ocorrer a seleção da equipe de acadêmicos 

que irão realizar as atividades, que é realizada pelo corpo docente da Universidade.

Em outubro de 2010 foi realizada a seleção dos acadêmicos da UNIOESTE para 

que fossem constituídos os 5 grupos que participariam das Operações do Projeto 

Rondon de Janeiro de 2011. Nesse contexto, ocorreu a participação na Operação 

Carajás, a qual totalizou 400 Rondonistas distribuídos em 20 cidades localizadas 

nos  estados  do  Pará  e  Tocantins,  sendo  Ourilândia  do  Norte  o  município 

determinado para o desenvolvimento das ações.
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Ourilândia do Norte é uma cidade localizada no Sudeste do Pará, com 27.511 

habitantes  aproximadamente  (IBGE,  2010).  O  professor  coordenador  da  equipe 

realizou  no  mês  de  Novembro  de  2010,  a  “Viagem  Precursora”  prevista  pela 

organização  e  coordenação  do  Projeto  Rondon,  para  conhecer  o  local  no  qual 

passaríamos 12 dias trabalhando.

Naquela  pode-se  conhecer  a  condição  do  município,  tirar  dúvidas  sobre  a 

viabilidade e coerência das propostas previamente elaboradas no projeto aprovado 

conforme a  realidade local.  Também foram realizados contatos  importantes  com 

representantes  municipais  que expuseram as maiores  necessidades locais,  e  se 

disponibilizaram a responder dúvidas que fossem surgir durante a construção das 

ações.

Nesta etapa, em contato com os representantes da Secretaria da Saúde local, e 

adicionalmente, com os profissionais da rede de atenção básica, foi detectado que 

muitos indivíduos diabéticos e hipertensos que estavam cadastrados no Programa 

HIPERDIA apresentavam baixa aderência ao tratamento proposto pela própria rede 

pública. 

Desta forma, foi  considerado importante  desenvolver  uma ação que pudesse 

contribuir para o esclarecimento destas patologias crônicas. Isto estimulou o grupo 

de rondonistas a trabalhar sobre este assunto com a população local.

2. Objetivos.

Realizar para a população de Ourilândia do Norte/PA o esclarecimento sobre o 

diabetes mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial (HA), objetivando assim, o aumento 

no nível de conscientização sobre estas patologias crônicas.

3. Métodos.

No Brasil  o  DM e  a  HA constituem a  principal  causa  de  hospitalizações  no 

sistema público de saúde. Dados atuais indicam existir aproximadamente 32 milhões 

e 600 mil hipertensos, e 7 milhões e 500 mil de diabéticos no Brasil (BRASIL, 2011). 

Nesses casos, é importante que a doença seja reconhecida e o tratamento seja 

feito de maneira correta para que complicações crônicas sejam prevenidas. 

Alguns hábitos simples de alimentação, somados à prática de atividades físicas 

regulares, resultam em um estilo de vida saudável, que podem auxiliar na qualidade 
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de vida e bem-estar desses indivíduos, assim como, na prevenção de complicações 

crônicas. 

Contudo, a falta de informação e de conhecimento poderá diminuir o interesse 

da população nas mudanças necessárias para o seguimento dessas práticas. Desta 

forma, foram preparadas atividades que contavam com uma linguagem simples, e, 

ao mesmo tempo, informativa que abordavam os temas DM e HA. 

Assim, a primeira atividade elaborada foi um teatro sobre o DM e a HA, e nele 

foram  abordados  os  mecanismos  patológicos,  e  as  possíveis  complicações  em 

diferentes órgãos vitais. Foram representadas também as consequências da falta do 

cuidado dessas patologias, de modo a incentivar as pessoas presentes a seguirem o 

tratamento indicado, e adotarem modificações de estilo vida saudáveis e favoráveis 

à redução dos danos causados por estas patologias. 

Adicionalmente,  foi  preparada  uma  segunda  atividade  sobre  as  mesmas 

patologias, que constituía em palestras ministradas de modo itinerante nas cinco 

unidades de saúde municipais que contavam com a Estratégia de Saúde da Família, 

sendo  direcionadas  especialmente  para  o  público  cadastrado  no  Programa 

HIPERDIA. 

4. Resultados e Discussão.

Durante os 12 dias de trabalho em Ourilândia do Norte, o teatro sobre DM e HA 

reuniu um público total de 230 pessoas, e foi apresentado em dois momentos. 

No  primeiro  toda  a  população  foi  convidada,  em  especial  os  hipertensos  e 

diabéticos, a assistir apresentação que se realizou em um auditório. Na segunda 

oportunidade,  a  encenação ocorreu na festa de encerramento  das atividades do 

Projeto Rondon no município. 

Esta atividade apresentou um resultado satisfatório, pois além de unir o grupo 

todo  de  rondonistas  na  dramatização  da  sequência  programada  pelo  roteiro  do 

teatro  exacerbando  o  sentimento  de  equipe  preconizado  pelo  Projeto  Rondon, 

evidenciou-se  a  compreensão  dos  assuntos  pela  população,  a  qual  demonstrou 

maior  entendimento  sobre  as  doenças  e  interesse  em  realizar  corretamente  o 

tratamento para o DM e HA.

O propósito desta primeira atividade foi de estimular a aderência dos doentes ao 

tratamento  disponível  pela  rede  pública  de  saúde  local,  tanto  o  medicamentoso 
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como também, o  não medicamentoso e,  também, informar sobre  as  maneiras  e 

formas de prevenção das patologias.

Com relação à atividade itinerante nas cinco unidades de saúde, participaram 

136 indivíduos principalmente diabéticos e hipertensos, mas a participação foi livre e 

aberta para todos os públicos. 

Esta  atividade  permitiu  maior  interação  do  apresentador  da  palestra  com os 

ouvintes. O interesse dos expectadores demonstrou-se com as diversas perguntas 

que foram realizadas sobre o DM e a HA. Além disso, foram ouvidos depoimentos 

sobre as experiências próprias com tais doenças, o que reforçava e confirmava a 

importância do conteúdo que havia sido ministrado.

O propósito desta segunda atividade foi explanar de maneira mais próxima ao 

público  expectador,  os  mecanismos das doenças,  e  também aproximar-se  ainda 

mais  com  a  população  local  ao  oferecer  a  oportunidade  para  a  realização  de 

perguntas,  relatos  sobre  a  própria  experiência  com  a  doença,  de  modo  a 

proporcionar a integração rondonistas e comunidade de uma forma mais intensa e 

produtiva.

5. Conclusão.

Consideramos, por fim, que as atividades realizadas durante o Projeto Rondon 

em Ourilândia do Norte foram eficazes em se tratando da participação e cobertura 

da comunidade, uma vez que se conseguiu um público considerável; bem como, na 

apreensão dos conceitos apresentados, retratado no momento de palavra livre onde 

o público pôde questionar a equipe, expor ideias e comentários. 

Concluímos, portanto, que a dramatização e a apresentação itinerante atingiram 

o  objetivo  proposto  suscitando  na  comunidade  o  interesse  e  a  preocupação  na 

permanência e rigor do tratamento nos casos do DM e da HA, de modo que,  o  

método utilizado pelos rondonistas pode ser reproduzido em outras comunidades em 

que se deseje estimular a adesão para o tratamento dessas patologias. 
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IMPLANTAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 
EM URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL.

Elizabeth Braz (Coordenadora da Ação de Extensão)
Elizabeth Braz1

Carlos Augusto Pereira2 

Guilherme Augusto Borget2

Arnei Júnior Rozin2 

Israel Augusto Ferreira3

Área temática: 6 - Saude

Modalidade de apresentação- Oral

Resumo: Num espaço físico onde circula um numero muito grande de pessoas, é se 
suma importância  considerar  a  probabilidade  de um acidente  ou  até  mesmo do 
desencadeamento de uma situação clínica, onde o socorro adequado e imediato 
possui  um  enorme  significado.  O  presente  projeto  teve  como  objetivo  geral  a 
implantação de um ambulatório de atendimento de enfermagem em situações de 
urgência  e  emergência  no  campus  de  Cascavel  da  UNIOESTE.  Para  sua 
implantação,  foi  realizado  um  treinamento  dos  graduandos  de  enfermagem 
pertencentes ao programa  LIGA DO TRAUMA E EMERGÊNCIA- ENFERMAGEM, 
elaborados todas as normas de rotina de procedimentos e administrativas, alem dos 
contatos necessários para o adequado funcionamento do mesmo. No entanto, ainda 
não foi possível sua implantação definitiva devido a falta de um espaço físico dentro 
do campus, problema este que acreditamos que brevemente deverá ser sanado. 
Com  o  desenvolvimento  do  presente  projeto,  esperamos  além  de  melhorar  as 
condições  de  segurança  aos  usuários  do  campus,  garantir  aos  alunos  de 
enfermagem, um novo campo de aprendizado.
Palavras  chave ambulatório;  atendimento  de  enfermagem;  atendimento  pré-
hospitalar.



INTRODUÇÃO:  Nas grandes cidades, o trauma é tido como o maior problema de 

saúde  pública  da  atualidade,  tendo  as  mais  diversas  causas:  acidentes 

automobilísticos,  violência  urbana,  acidentes  de  trabalho  ou  ainda  acidentes 

domésticos. Este problema, dentre as emergências clínicas, tem merecido especial 

atenção tanto por sua epidemiologia assustadora quanto sua elevada mortalidade e 

morbidade,  além  da  potencial  reversibilidade  de  seus  efeitos  diante  de  um 

atendimento adequado. Segundo Lenardt (s.d.), o atendimento ao trauma deve ser 

tanto rápido quanto definitivo. Para Cazarim, Ribeiro e Faria (1997), o tempo é um 

dos  fatores  essenciais  de  atendimento  à  vítima  de  trauma,  porém,  esta  rapidez 

necessária,  exige  segurança  e  conhecimento.  Diante  destas  afirmações torna-se 

claro  a  necessidade  do  conhecimento  básico  sobre  como  proceder  em  tais 

situações. O atendimento pré-hospitalar se dá por meio de técnicas manuais e o uso 

de equipamentos específicos para isso é necessária revisão científica das referidas 

técnicas e sua constante prática por meio de treinamentos. O atendimento inicial ao 

doente grave, ou seja,  àquele que necessita de um atendimento de emergência, 

exige  conhecimento  técnicos e  habilidades específicas,  que somente  podem ser 

adquiridos através de muito estudo e treinamento (CALIL; PARANHOS, 2007). É da 

maior  importância  que o socorrista  conheça e  saiba  como colocar  em prática  o 

suporte básico de vida. Saber fazer o certo na hora certa pode ser a diferença entre 

a vida e a morte para um acidentado. Além disso, os conhecimentos na área podem, 

além de minimizar os resultados decorrentes de uma lesão, reduzir o sofrimento da 

vítima  e  colocá-la  nas  melhores  condições  para  receber  o  tratamento  definitivo 

(PARANÁ,  2006).  Num espaço  físico  onde  circula  um numero  muito  grande  de 

pessoas, é se suma importância considerar a probabilidade de um acidente ou até 

mesmo do desencadeamento de uma situação clínica, onde o socorro adequado e 

imediato possui um enorme significado. Assim, o conhecimento de como agir frente 

a uma situação de agravo a saúde de maneira segura para os envolvidos, ou seja,  

acidentado e socorrista, é um dos aspectos a ser considerado no treinamento do 

pessoal que trabalha ou utiliza este ambiente. Desta forma e considerando o grande 

número  de  indivíduos  que  circulam nas  dependências  do  campus  de  Cascavel,  

sejam eles funcionários, alunos, docentes além de pessoas em trânsito, onde por 

mais segura que sejam as condições,  estão sempre sujeitos a uma situação de 

urgência/emergência e que as primeiras pessoas a chegarem ao local da ocorrência 

são leigos, sem alguma experiência ou noção de um atendimento seguro à vítima, 



elaboramos um projeto de extensão, a ser desenvolvido por alunos do curso de 

graduação  em  Enfermagem  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná 

(UNIOESTE)  campus Cascavel,  objetivando a organização e  implantação de um 

ambulatório para atendimento de urgência/emergência, com intuito de centralizar, 

organizar  e  otimizar  este  tipo  de assistência,  de  modo a torná-lo  mais  rápido  e 

eficiente, trazendo um maior benefício e segurança para os freqüentadores deste 

campus

OBJETIVOS: Implantar  um  ambulatório  de  atendimento  de  enfermagem  em 

situações  de  urgência  e  emergência  no  campus  de  Cascavel  da  UNIOESTE; 

melhorar as condições de abordagem, manejo, triagem, tratamento e recuperação 

das vítimas de trauma ou de emergências clínicas da população; otimizar os dados 

epidemiológicos;  contribuir na formação do profissional de Enfermagem durante o 

curso  de  graduação;  realizar  estudo  e  pesquisa  científica  na  área;  manter 

intercâmbio científico e associativo com outras instituições e cursos afins; gerenciar 

atendimentos de urgências e emergência nos Campus da UNIOESTE; supervisionar 

as equipes de atendimento de urgência e emergência no campus da UNIOESTE 

além de revisar os dados e locais das ocorrências a fim de aprimorar as medidas de 

segurança.

METODOLOGIA: O  presente  projeto  partiu  partir  da  coleta  de  dados 

epidemiológicos das  ocorrências  caracterizada como urgências/emergências,  nas 

dependências  do  campus  de  Cascavel,  de  forma  a  obter  subsídios  para  a 

implantação  do  ambulatório,  bem como  realizar  os  contatos  necessários  com a 

direção  do  Campus,  responsáveis  pelos  diferentes  Centros,  Direção  do  Hospital 

Universitário  e  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  de  modo  a  agilizar  os 

encaminhamentos quando necessário. O presente projeto está ligado diretamente 

aos  projetos  de  extensão  Treinamento  em  atendimento  básico  de 

urgências/emergências  na  UNIOESTE  e  Treinamento  dos  usuários  dos 

laboratórios  em atendimento  de  urgência  e  emergência,  uma vez  que  estes 

forneceram  treinamento  para  as  equipes  de  socorro  neste  campus.  Ainda,  a 

organização  de  grupos  de  atendimento  por  estes  dois  projetos,  facilitando  a 

captação de dados o  que talvez viabilize  a implantação do mesmo sistema nos 



demais campi. Seu desenvolvimento será realizado nas dependências do campus, 

em um local  a ser determinado pela direção, conforme contato já realizado pelo 

aluno responsável pelo mesmo, com um representante da direção do mesmo. O 

citado ambulatório deverá funcionar no período compreendido entre 8 e 22hrs, de 

segunda a sexta feira e das 8 as 12 aos sábados e durante os diferentes eventos 

realizado nas dependências do campus. As atividades deverão ser desenvolvidas 

por  alunos  do  curso  de  enfermagem  pertencentes  à  LIGA  DO  TRAUMA  E 

EMERGÊNCIA – ENFERMAGEM, em regime de plantão de 6 horas cada um, de 

acordo com uma escala de plantão a ser elaborada, sendo que cada aluno não 

poderá fazer uma carga excedente a 18 horas semanais, sem no entanto, prejudicar 

suas atividades junto à graduação. Os alunos responsáveis pelos plantões antes do 

início de suas atividades no presente projeto deverão passar por um treinamento 

específico (teórico prático), sobre atendimento de urgência e emergência, contando 

com os  seguintes  itens:  apresentação  e  histórico  do  atendimento  pré-hospitalar, 

abrangendo aspectos tais como a implantação da sistematização do atendimento 

pré-hospitalar;  perfil  do  socorrista  e  anatomia  humana  básica;   cinemática  do 

trauma,  classificação  do  trauma,  seus  diferentes  tipos,  características  do 

atropelamento,  do  acidente  automobilístico  e  das  quedas;  abordagem  primária 

incluindo  desobstrução  de  Vias  Aéreas,  manobras  de  desobstrução  (crianças  e 

adultos);  avaliação da respiração,  avaliação da circulação,  curativos,  controle  de 

hemorragia,  choque  e  fraturas;  imobilizações  e  remoções;   atendimento  em 

queimaduras,  noções  de  combate  a  incêndio;  atendimento  em  situações  de 

intoxicação e envenenamento; atendimento de situações com produtos perigosos; 

emergências clínicas; abordagem secundária além de recuperação Cardiopulmonar 

(RCP) no adulto e na criança; comunicação por rádio; consulta de enfermagem e 

normas e rotinas do ambulatório 

DIFICULDADES ENFRENTADAS: o presente projeto, iniciado em agosto de 2010, 

já se encontra concluído para seu pleno funcionamento considerando as fase de 

treinamento  dos  alunos  plantonistas,  determinação  das  normas  e  rotinas  de 

atendimento, elaboração de impressos, porém ainda não dispomos de espaço físico, 

fator este determinante para a viabilização do projeto.



RESULTADOS  ESPERADOS:  Com  o  desenvolvimento  do  presente  projeto, 

esperamos além de melhorar as condições de segurança aos usuários do campus, 

garantir aos alunos de enfermagem, um novo campo de aprendizado
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Resumo: 

O tabagismo tornou-se um relevante problema de saúde pública no Brasil, 

contribuindo para o surgimento de vários agravos a saúde e representando alto 

investimento financeiro para o tratamento do tabaco. Quando estabelecida á 

dependência,  o  tratamento  é  difícil  e  complexo,  sendo  que  várias  práticas 

podem ser utilizadas como forma complementar. Desta forma o Ministério da 

Saúde inseriu a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no sistema único de saúde. Com isso a Secretária Municipal de Saúde(SMS) 

de Foz do Iguaçu – PR através da coordenação dos ambulatórios de tabagismo 

está complementando o tratamento do abandono do cigarro com as plantas 

11 Acadêmico do 2ª ano do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Foz do Iguaçu-PR.
2,3,4Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Foz do Iguaçu-PR.



medicinais. O curso de enfermagem com o apoio da SMS visa à consolidação 

de  um espaço  físico  no  campus  de  Foz  do  Iguaçu-PR para  a  abordagem 

intensiva da comunidade acadêmica da Unioeste e tratamento do tabagismo 

com a utilização da fitoterapia.

Palavras-chave: Tabaco; plantas medicinais; estratégia complementar. 

INTRODUÇÃO 

O tabaco vem sendo consumido e cultivado pelo ser humano a mais de 

quatro  mil  anos,  em  pouco  tempo  fumar  se  tornou  rotina  chegando  a  ser 

difundido como algo de elegância e status na época, adquirindo ao longo dos 

tempos grande valor no comércio internacional, sendo difundido para todo o 

mundo  (BIOLCHI,  2005;ROSEMBERG,1981).  O  Brasil  é  um  dos  maiores 

produtores de tabaco do mundo. Cerca de um terço da população brasileira faz 

uso do mesmo. A análise do tabagismo envolve vários aspectos psicossociais, 

econômicos, de saúde, jurídicos, religiosos e outros (SBORGIA & RUFFINO, 

2005). 

Nas últimas décadas tem se verificado que o hábito de fumar contribui 

para muitos danos a saúde de seus consumidores diretos e indiretos 

(FUNCHAL, 2006). Recentemente, o tabagismo foi considerado como uma 

doença epidêmica resultante da dependência de nicotina pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério de Saúde (MS) sendo assim, 

acrescentado pela OMS na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) no 

grupo dos transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de 

substâncias psicoativas (OMS, 1997). 

Uma vez estabelecida a dependência, o abandono do consumo 

do cigarro é um processo difícil e muito complexo, isto tudo devido a vários 

fatores (FUNCHAL, 2006). Desta forma, o MS e a OMS vêm instituindo e 

implantando várias estratégias para o tratamento do abandono do tabaco. 

Sabendo que o tratamento de dependência química é um grande desafio, 



procura-se implantar estratégias de tratamentos que incluam a utilização de 

plantas medicinais. 

Atualmente a fitoterapia movimenta anualmente € 3,5 bilhões na 

Europa, e US$ 14 bilhões na China, apresentando crescimento expressivo ano 

a ano, atingindo cerca de 30% do total do comércio de medicamentos em geral 

(SIMÕES, 2003). 

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) inseriu o Brasil na vanguarda destas práticas no sistema oficial de 

saúde no âmbito das Américas, recomendando ações com a implantação da 

fitoterapia/plantas medicinais pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, nos sistemas de atenção básica à saúde 

(PINHEIRO, 2005). A institucionalização da utilização de plantas medicinais no 

Brasil tem demandas coletivas desde a criação do sistema único de saúde 

(SUS). A 8ª Conferência Nacional de Saúde é considerada um marco para a 

oferta das práticas integrativas e complementares no SUS, pois resultou a 

introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos 

serviços de saúde.

OBJETIVO

O objetivo principal é oferecer oportunidade de atendimento ambulatorial e 

orientação para o abandono do tabagismo dentro da comunidade acadêmica 

da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu. E os objetivos específicos são realizar 

educação em saúde visando o abandono do tabaco em ambiente ambulatorial 

e oferecer alternativa de tratamento farmacológico para abandono do tabaco, 

com complementação de fitoterápicos. 

MÉTODOS

O ambulatório  será  destinado  ao  atendimento  de  docentes,  discentes  e 

demais servidor tabagistas da Unioeste, que demonstrarem interesse em parar 

de fumar.



Os atendimentos serão realizados por um profissional médico e enfermeiro, 

sendo  que  ambos  possuem  curso  de  especialização  em  parceria  com  o 

Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais, Itaipu Binacional e Fundação Osvaldo 

Cruz,  e  também  docentes  com  formação  em  Enfermagem,  Farmácia  e 

Bioquímica  do  Curso  de  Enfermagem  da  Unioeste  do  Campus  de  Foz  do 

Iguaçu. Haverá a participação de acadêmicos para a realização da coleta de 

dados. 

Os critérios  de  inclusão para  os  pacientes  em tratamento  serão:  aceitar 

voluntariamente  participar  da  pesquisa,  e  serem  tabagistas  contínuos  que 

desejem voluntariamente abandonar o hábito de fumar.

A análise da evolução do tratamento dos indivíduos tabagistas atendidos no 

ambiente do ambulatório será realizada por meio da aplicação de questionário 

semi estruturado. Os fitoterápicos serão fornecidos pela Itaipu Binacional, e os 

demais medicamentos serão fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

O Campus de Foz do Iguaçu fornecerá suporte na forma de estrutura física 

para  o  atendimento,  e  os  docentes  do  Curso  de  Enfermagem realizarão  a 

orientação  para  complementar  o  tratamento  de  abandono  ao  tabaco,  bem 

como, a investigação da evolução do tratamento instituído.  

Os tabagistas serão previamente testados para o estabelecimento do grau 

de dependência tabagista pela aplicação do Teste de Fagerström.

Este ambulatório dará suporte à realização de uma pesquisa previamente 

documentada  através  de  declaração  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e 

autorizada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unioeste (Parecer 185/2010-

CEP). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da realização deste ambulatório é esperado facilitar o acesso ao 

tratamento para a comunidade acadêmica e também levantar dados que serão 

analisados e comparados com outros estudos de relevância científica sobre o 

tema fitoterapia no tratamento do tabagismo para a consolidação da Política 

Nacional  de  Práticas  Integrativas  e  Complementares  (PNPIC),  inserida  no 

Brasil  pelo Ministério  da Saúde.  O monitoramento das ações desenvolvidas 



representa um importante instrumento para fornecer indicadores de saúde no 

atendimento ao paciente.
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ÍNDICE DE MASSA CORPORAL EM MULHERES PRATICANTES DE 
CAMINHADAS NO PARQUE DE LAZER “RODOLFO RIEGER”

Eneida Maria Troller Conte1

Maiara Cristina Tadiotto 2

Thais Regina Follmann 3

O  estudo  objetivou  analisar  o  Índice  de  Massa  Corporal  (IMC)  em  mulheres 
praticantes de caminhada no Parque de Lazer “Rodolfo Rieger”. A amostra constitui-
se  de 25  mulheres,  selecionadas  de forma acidental.  A  idade  apresentou como 
média 41,1 anos com desvio padrão de 8,1 anos. Para a coleta de dados relativa a  
estatura  e  massa  corporal,  utilizou-se  de  uma  fita  métrica  de  1,50m,  fixada  na 
parede sem rodapé a 1  metro  do solo  e estendida de baixo  para  cima e,  uma 
balança da marca Tanita com precisão de 0,5 gramas. As variáveis de estatura e 
massa  corporal  foram  mensuradas  em  um  local  reservado,  mantendo  a 
individualidade  das  participantes.  Como resultados  de  massa  corporal  obteve-se 
como média 70,7 kg com desvio padrão 11,6kg, e na estatura, obteve-se média de 
163,9 cm e desvio padrão de 5,4 cm. Como média do IMC obteve-se 26,2 kg/m 2 com 
desvio padrão de 3,9 kg/m2. Os valores para as mulheres foram considerados na 
faixa de sobrepeso de acordo com valores propostos para adultos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). São considerados uma faixa recomendável valores entre 
18,5 a 24,9 kg/m2. Conclui-se então, que o grupo de mulheres adultas estudadas 
apresentaram sobrepeso, fator que pode apresentar risco para o desenvolvimento 
de doenças crônicodegenerativas.

Palavras-chave: Saúde; índice de massa corporal, mulheres.
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RESUMO

Sob a ótica das Atividades Motoras Adaptadas, o Colegiado do Curso de Educação 
Física da UNIOESTE - Campus de Marechal  Cândido Rondon/PR, desenvolve o 
Projeto de extensão UNIAMA – Atividade Motora Adaptada na UNIOESTE. Por meio 
deste estudo, objetiva-se divulgar as ações do projeto UNIAMA junto às pessoas 
com deficiência física e/ou visual do presente município. Previamente a implantação 
do projeto, realizou-se contato com as associações locais, visando a divulgação e 
apresentação  das  propostas.  Posteriormente,  aplicou-se  um  questionário  semi-
estruturado aos participantes. O projeto foi  instituído na Universidade no mês de 
agosto de 2010, onde semanalmente são oferecidas atividades aquáticas e dança, 
em dias e horários distintos, com duração de uma hora cada. Atualmente, o Projeto 
UNIAMA conta com 26 participantes, de ambos os gêneros, compreendendo a faixa 
etária  entre 08 a 62 anos.  Por  meio desta iniciativa,  espera-se contribuir  com a 
qualidade de vida, inclusão social e cidadania dos participantes, além de oportunizar 
aos acadêmicos do  Curso de Educação Física  vivências  e  experiências,  para  a 
formação de profissionais capacitados na área. 

Palavras chaves: Atividade Motora Adaptada; Dança; Atividades Aquáticas.
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1. INTRODUÇÃO

No âmbito da Atividade Motora Adaptada (AMA), as pessoas com deficiência 

têm oportunidade de realizar e aprender novos movimentos, seja por meio do lazer, 

recreação, jogos, brincadeiras, esportes e dança, sendo um elo de ligação para a 

inclusão com demais participantes.

Entende-se  que  a  área  da  Atividade  Motora  Adaptada,  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).  Concomitantemente a estes benefícios,  auxilia no 

incremento  da  consciência  coletiva,  criatividade,  criticidade,  cooperação  e  na 

superação de barreiras comumente impostas pela sociedade (CARMO, 1991).

Em relação às pessoas com deficiência, Ferreira e Batomé (1984) reportam-

nos que a limitação física ou sensorial  parece não constituir  a principal  fonte de 

dificuldade durante a execução das atividades motoras, mas sim a percepção do 

estigma de ser diferente. 

Ainda,  os  autores  apontam  que  uma  forma  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, cuja 

finalidade destina-se na promoção da aptidão física, melhoria da habilidade motora, 

na  capacidade  de  pensar,  agir,  e  ao  mesmo  tempo,  ampliar  potencialidades 

criativas, sócio-afetivas e espontâneas (FERREIRA e BATOMÉ, 1984).

Em  consonância  com  os  apontamentos  supracitados,  concebe-se  que  as 

atividades aquáticas e de dança são meios de propiciar atividades motoras para 

pessoas com deficiência.

Segundo Marín (2004), as atividades aquáticas incluem qualquer programa 

realizado no meio aquático, e que, de acordo com a proposta estabelecida, pode 
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atingir vários âmbitos: utilitário, educativo, desportivo e/ou competitivo, higiênico ou 

de saúde, terapêutico e recreativo. Os benefícios de tal prática são evidentes nos 

aspectos  físico,  fisiológico,  cognitivo,  psicomotor,  social,  afetivo  e  emocional, 

portanto, permite o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência.

Quanto à dança, Nanni (2003) confirma-a como expressão rítmica do corpo, 

que  depende  da  integração  dos  sentidos  para  potencializar  as  habilidades  e 

capacidades  corporais,  sendo  uma  mediadora  para  o  auto-conhecimento  e 

conhecimento do outro.

Pode-se  averiguar  que  a  prática  de  atividades  motoras  são  iniciativas  de 

promoção  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  com deficiência.  Tendo  em vista  a 

necessidade  de  ações  que  permitam  a  participação  deste  segmento  junto  à 

sociedade,  a  UNIOESTE  -  Campus  de  Marechal  Cândido  Rondon,  atualmente 

desenvolve um projeto voltado à Atividade Motora Adaptada junto à comunidade 

rondonense, com três áreas de concentração, sendo elas: Dança e pessoas com 

deficiências  visuais,  Dança  e  pessoas  com  deficiências  físicas  e  Atividades 

Aquáticas e pessoas com deficiências visuais.

O projeto está ancorado na perspectiva da inclusão social, qualidade de vida 

e  cidadania.  Além  disso,  almeja-se  promover  um  melhor  embasamento  teórico-

prático  de  ensino-aprendizagem  aos  acadêmicos  do  curso  de  Educação  Física, 

oportunizando a vivência e qualificação para atuar futuramente nesta área. 

2. OBJETIVO

O presente estudo tem por objetivo divulgar as ações que o Projeto UNIAMA 

desenvolve  junto  às  pessoas  com  deficiências  físicas  e  visuais  da  cidade  de 

Marechal Candido Rondon/PR.

3. MÉTODOS

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 pessoas com deficiência.
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Por averiguar-se a carência de ações dirigidas a esta parcela da sociedade na 

cidade  de  Marechal  Cândido  Rondon/PR,  pode-se  destacar  que  atualmente  o 

Projeto UNIAMA engloba a participação de crianças, adolescentes, adultos e idosos 

com deficiência físicas e/ou visuais.

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,  elaborado  pelos 

acadêmicos  de  Educação  Física,  participantes  do  projeto,  cujo  objetivo  foi  o  de 

reconhecer algumas características acerca da população a ser atendida, tais como: 

faixa etária, caracterização da deficiência, forma de locomoção e práticas habituais 

de atividades físicas.

Após a coleta dos dados, o projeto foi instituído na Universidade no mês de 

agosto de 2010, onde semanalmente são oferecidas atividades aquáticas e dança 

em dias e horários distintos,  cuja  frequência é de um encontro semanal,  com a 

duração de uma hora cada.

Atualmente, o projeto UNIAMA conta com a participação de 26 pessoas, de 

ambos os gêneros, com faixa etária entre 08 a 62 anos. Ingressaram ao projeto de 

dança com pessoa com deficiência visual oito (08) participantes, sendo cinco (05) 

com deficiência visual total e três (03) com baixa visão. A dança com pessoas com 

deficiência física é composta por 12 participantes, sendo 11 andantes e uma (01) 

cadeirante. Já as atividades aquáticas participam seis (06) praticantes.  

Quanto  à  condução  das  atividades  motoras,  destaca-se  que  elas  são 

previamente elaboradas por meio de planos de aulas, onde os temas e os objetivos 

desenvolvem-se de acordo com as necessidades do grupo, por meio de sugestões 

e/ou dificuldades observadas ao longo das aulas anteriores, para em seguida, serem 

conduzidas  pelos  acadêmicos  envolvidos  no  projeto,  contando  sempre  com  a 

supervisão do professor coordenador.

Com relação às aulas de dança, menciona-se que são realizadas no Pavilhão 

de  Ginástica  da  UNIOESTE,  caracterizado  como  um  local  apropriado  e  amplo, 

apresentando  paredes  espelhadas  e  dispondo  de  materiais  necessários  para  a 

execução  das  atividades  propostas.  Além  disto,  oferece  segurança  para  o 

4



deslocamento e condições de acesso aos participantes.

Já  as  atividades  aquáticas  desenvolvem-se  no  Complexo  Esportivo  da 

Universidade,  a  qual  apresenta  uma  piscina  semi-olímpica  aquecida  e  materiais 

apropriados para a prática, onde os participantes contam com a presença integral de 

acadêmicos na piscina para o auxílio e repasse das atividades. 

Para  viabilizar  a  participação  das  pessoas  com  deficiências  no  referido 

projeto, está sendo buscado apoio de órgãos governamentais e empresas privadas 

da localidade. 

4. RESULTADOS

O  projeto  UNIAMA iniciou  com o  desenvolvimento  de  suas  atividades  há 

menos de um ano, e como não apresenta período definido para sua finalização, uma 

vez  que,  por  meio  dele,  pretende-se  divulgar  suas  ações  junto  à  comunidade 

rondonense e região no que tange a importância de desenvolvimento de atividades 

físicas para pessoas com deficiência. É possível destacar a seguir, os resultados 

esperados com o projeto:

a) Contribuir com a inclusão social e educacional dos participantes;

b) melhorar  a  qualidade  de  vida,  auto-estima,  autoconfiança  e 

independência; 

c) permitir  que  os  participantes  testem  seus  limites,  potencialidades  e 

capacidades;

d) proporcionar  o  desenvolvimento  cognitivo,  fisiológico,  motor,  afetivo  e 

social;

e) possibilitar  atividades  que  despertem  a  criatividade,  criticidade  e 

memorização;

f) otimizar a realização de atividades de vida diária.

5. CONCLUSÕES

Acredita-se  que  um  projeto  de  cunho  extensionista,  tal  como  o  Projeto 

UNIAMA, tem sua relevância sócio-educativa na medida em que busca proporcionar 

atividades dirigidas a uma parcela da população. 

5



Neste ínterim, o desenvolvimento de projetos em âmbito universitário tem 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  a 

desenvolver seu exercício profissional de forma autônoma, significativa e coerente 

com as necessidades sociais.

Concebe  as  Instituições  de  Ensino  Superior,  oportunizar  condições  para 

criação,  construção,  transferência  e  aplicação  de  conhecimentos,  visando  à 

formação e capacitação do ser  humano, regido sob os princípios éticos,  morais, 

culturais e de cidadania, além de fomentar o avanço da educação em todas suas 

esferas.

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.  
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RESUMO
Este estudo buscou demonstrar alternativas para as aulas de Educação Física 
nos  anos  iniciais  do  Ensino  Fundamental,  envolvendo  o  tema  jogos, 
especificamente, os jogos cooperativos. Desta forma, o objetivo principal foi de 
verificar  a  receptividade  (aceitabilidade)  dos  alunos  a  um  jogo  alternativo 
baseado nas idéias cooperativas em aulas de Educação Física das 4as séries 
(5º ano atualmente) do Ensino Fundamental,  na região central  de Marechal 
Cândido Rondon - PR. A pesquisa se caracterizou como descritiva e a amostra 
se constituiu  das 4as séries “A”  de 5 (cinco)  escolas públicas,  totalizando 5 
(cinco)  turmas  com  117  (cento  e  dezessete)  alunos.  Para  a  coleta  de 
informações, foi ministrado um mesmo jogo em duas aulas de Educação Física 
de cada série; após a 2ª realização da atividade para a turma, utilizou-se um 
questionário para verificar a receptividade (aceitação) dos alunos. Os dados 
obtidos com perguntas  objetivas  foram quantificados  através de  tabelas  de 
frequência  absoluta  e  relativa,  e  nas  questões  abertas  foram  realizadas 
categorias  de  análise.  Os  resultados  nos  permitem  inferir  que  os  jogos 
cooperativos devem ser mais ministrados, pois este jogo, por exemplo, teve 
boa  aceitação  pela  maioria  dos  alunos.  Dessa  forma,  torna-se  uma  outra 
possibilidade que permite discussões sobre os valores implícitos nas atividades 
competitivas e cooperativas, que os docentes podem e devem realizar com as 
crianças.
Palavras chave: Escola; Cooperação; Jogos.
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Materiais utilizados na assistência de enfermagem ao ostomizado e 
incontinentes urinários

Coordenador: Lorena Moraes Goetem Gemelli

Colaboradores: Daisy Cristina Rodrigues; Sara Alves Ribeiro; Laura Ahmann; 
Karina Faquini; Louise B. Polina; Danielle Roza; Univaldo E. Sagae; Ricardo 

S.Tsuchiya; Elys Balestrin; Alberto Moi.

Área Temática: Saúde

Palavras chaves:  Ostomias; Incontinência; Assistência.

De acordo com Galera  e Luiz  (2002),  a  assistência  de   enfermagem pode 
contribuir com a sua percepção, para que os pacientes descubram uma outra 
realidade. Esta contribuição poderá promover mudanças estruturais capazes 
de favorecer uma melhor adaptação à problemática em causa. 

E uma das áreas que a enfermagem pode estar atuando é junto ao ostomizado 
e  incontinentes  urinários.  Sendo  ostomia  definida  como  abertura  feita 
cirurgicamente para eliminar dejetos do corpo humano. Pode apresentar-se de 
vários  tipos,  tais  como:   ostomias  intestinais   e  urinárias  -  urostomia; 
gastrostomia e traqueostomia. E a incontinência urinária é causada por trauma 
raquimedular,  onde  os  lesados  medulares  não  conseguem eliminar  a  urina 
normalmente.

A importância deste esta relacionado com a demanda de atendimentos neste 
meio e  considerando que com mais indivíduos tendo conhecimento sobre o 
assunto, terão base para prestar uma assistência adequada, serve portanto 
para  os  profissionais  da  área  da  saúde  quanto  para  ostomizados  e 
incontinentes  e  seus  familiares;  aos  não  pertencentes  a  estas  categorias, 
conhecer que existe um serviço disponível ao qual pode-se entrar em contato.

Possui  como  objetivo  sensibilizar  a  comunidade   sobre  os  materiais  e 
equipamentos  utilizados  pelos  ostomizados  e  incontinentes  urinários;  e 
aproxima-los  da  realidade  vivenciada  por  portadores  desses  dispositivos;  e 
informar sobre a existência de serviços de assistência nesta temática.

Será realizada uma explanação teórica do que são ostomias e incontinência 
urinária e conforme o tipo quais são os cuidados, materiais e equipamentos, 
dialogando com os participantes, quanto a suas dúvidas e curiosidades.



As contribuições é esclarecer o que são ostomias e a incôntinência urinária; 
instrumentar profissionais da área da saúde quanto as cuidados, e informar que 
existe serviço especializado nestes cuidados.

Contato: Lorena Moraes Goetem Gemelli, (45)99148112;



MENSURAÇÃO DAS AQUISIÇÕES MOTORAS EM PREMATUROS COM RISCO DE 
ATRASO NO DESENVOLVIMENTO 

Aline Battisti; Keli Lovison; Andréia Cristina Travassos da Costa; Carmen Lúcia 

Rondon Soares, Helenara Salvati Bertolossi Moreira; Aneline Maria Ruedell; Milene 

Sedres Rover; 

Saúde

Comunicação oral

RESUMO

Objetivo: Mensurar o desempenho motor em prematuros através de instrumentos 

específicos  para  o  desenvolvimento  motor  normal.  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 43 prematuros participantes do 

projeto de extensão intitulado como Intervenção Interdisciplinar Preventiva ao Bebê 

de Risco, avaliados com o Test of Infant Motor Performance – TIMP e Alberta Motor 

Infant Scale - AIMS.  Resultado: Das 43 crianças, 15 apresentaram sinais de risco 

para  atraso  no  desenvolvimento  e  foram  encaminhadas  para  o  Centro  de 

Reabilitação da Unioeste.  Conclusão: As avaliações específicas para prematuros, 

como o TIMP e AIMS, nos auxiliam para uma avaliação mais detalhada e centrada 

nesses bebês, podendo-se voltar a uma intervenção o mais precoce possível.

PALAVRAS-CHAVES: Prematuridade,  Desenvolvimento  infantil,  Avaliação  de 

desempenho.

INTRODUÇÃO



O desenvolvimento motor no primeiro ano de vida é uma fase delicada e rica 

de estímulos. Depende da maturação dos aparelhos e sistemas do organismo, como 

também  do  ambiente  e  das  tarefas.  A  prematuridade  pode  gerar  distúrbios  de 

aprendizagem, dificuldade na linguagem, problemas de comportamento, déficits de 

coordenação motora e percepção visuo-espacial na idade escolar (Almeida, 2008).

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  instrumentos  de  avaliação  o  Teste  de 

Performance Infanto Motora (Test of Infant Motor Performance - TIMP) e a Escala 

Motora Infantil de Alberta (Alberta Motor Infant Scale - AIMS).

OBJETIVO

Mensurar  o  desempenho  motor  em  prematuros  através  de  instrumentos 

específicos para o desenvolvimento motor normal.

METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, do 

tipo exploratório,  de corte  transversal,  do tipo estudo de campo, sendo de fonte 

secundária.

A  amostra  foi  composta  por  43  prematuros  de  ambos  os  sexos  que 

participaram  do  projeto  de  extensão  intitulado  como  Intervenção  Interdisciplinar 

Preventiva ao Bebê de Risco no período de 26 de março de 2010 a 25 de março de 

2011. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIOESTE.

 Os  critérios  de  inclusão  foram:  terem  nascidos  prematuros  e  que 

compareceram  ao  ambulatório  de  neonatologia  do  HUOP,  tendo  o  termo  de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelos pais ou responsável. Os critérios 

de  exclusão  foram  crianças  com  má  formação  e  síndrome  genética  e  crianças 

nascidas a termo.



Foi preenchido um roteiro de anamnese com dados referentes à gestação, ao 

parto e ao pós-parto. Para as avaliações motoras através do TIMP e da AIMS as 

crianças  eram  colocadas  sobre  uma  maca,  apenas  algumas  peças  da  sua 

vestimenta eram deixadas, para que estas não impedissem os movimentos. 

O  TIMP  busca  avaliar  a  qualidade  de  movimento,  controle,  alinhamento 

postural,  equilíbrio  e,  coordenação,  de  acordo  com  a  evolução  e  habilidades 

funcionais. A avaliação é composta de 27 itens pontuados com base na observação 

da atividade espontânea da criança em presente ou ausente. Além de mais 25 itens 

eliciados avaliados pelo examinador de acordo com um formato padronizado em 

uma escala de 5 ou 6 pontos que descrevem comportamentos específicos a serem 

notados, variando de menos maduro a resposta completa. (Campbell,1995). A AIMS 

é composta por 58 itens que avaliam os padrões motores e posturas usando-se três 

critérios:  alinhamento  postural,  movimentos  antigravitacionais  e  superfície  de 

contato. As posições analisadas são:  prona, supina, sentada e em pé e cada uma 

recebe o escore 1 para observado e, o escore 0 para não observado. Ao final da 

observação a criança adquire um escore total, que vai de 0 a 60 pontos e este é 

convertido em percentis que variam de 5 a 90% (Piper e Darrah,  1994).  Para  a 

análise  do  desenvolvimento  motor,  através  da  curva  percentílica,  foi  utilizado  o 

critério na qual o percentil acima de 25, demonstra que o desenvolvimento motor 

apresenta  desempenho  normal  e,  o  percentil  entre  5  e  25,  representa 

desenvolvimento motor suspeito e, menor que 5, um sério prejuízo motor.

Os  lactentes  foram avaliados  somente  uma  vez,  43  por  meio  da  AIMS, 

sendo que 9 desses foram avaliados também pelo TIMP.

RESULTADOS 

De acordo com os dados obtidos de 43 crianças nascidas pré-termo, a 

média de idade gestacional e peso ao nascer foi de 33,4 semanas e 1,768  gramas, 

respectivamente. (Tabela 1).

Tabela 1- Características da população estudada

Variáveis

 Gênero
 Masculino 58,1%
 Feminino 41,8%
Idade Gestacional 33,4
Idade Corrigida 5,10
Idade Cronológica 6,77



Peso ao nascer 1,768

                                              Fonte : autoras 

Na tabela 2, pode-se observar a relação dos scores obtidos  e percentil no 

TIMP, sendo que de acordo com o score esperado 5 bebês encontram-se na média, 

1 abaixo da média e 3 extremamente abaixo da média. 

Tabela 2- Relação dos scores obtidos  e percentil no TIMP.

CRIANÇAS TIMP  SCORE 
OBTIDO

PERCENTIL TIMP

1 81 Abaixo da média
2 44 Extremamente abaixo da média
3 57 Extremamente abaixo da média
4 95 Na média
5 68 Na média
6 52  Na média
7 107 Na média
8
9

36
73

Extremamente abaixo da média 
Na média

Fonte: da autora (2010-2011).

Na tabela 3, pode-se observar a relação dos scores obtidos e percentil na 

Alberta,  sendo  que  de  acordo  com  o  score  esperado  28  crianças  apresentam 

desenvolvimento motor favorável, 7 sinais de risco para atraso motor e 8 com atraso 

motor evidente.

Tabela 3- Relação dos scores obtidos e percentil na Alberta.

CRIANÇAS AIMS  SCORE 
OBTIDO

PERCENTIL AIMS

1 9 90-desenvolvimento motor favorável
2 5 25-sinal de risco para atraso motor
3 7 25-sinal de risco para atraso motor
4 11 50-desenvolvimento motor favorável
5 7 75-desenvolvimento motor favorável
6 7 75-desenvolvimento motor favorável
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9
4
6
9
46
47
21
56
30
15
44
58
27
10
17
32
34
5
58
18
52
50
29
7
7

90-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável
75-desenvolvimento motor favorável
75-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável

0-atraso motor evidente
90-desenvolvimento motor favorável
75-desenvolvimento motor favorável
25-sinal de risco para atraso motor
75-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável
75-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável
75-desenvolvimento motor favorável
75-desenvolvimento motor favorável

0-atraso motor evidente
0-atraso motor evidente
0-atraso motor evidente

25-sinal de risco para atraso motor



32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

52
10
19
7
4
5
4
56
16
7
8
5

0-atraso motor evidente
0-atraso motor evidente

10-sinal de risco para atraso motor
5-atraso motor evidente
0-atraso motor evidente

10-sinal de risco para atraso motor
25-sinal de risco para atraso motor
75-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável
50-desenvolvimento motor favorável
90-desenvolvimento motor favorável

Fonte: da autora (2010-2011).

Das  43  crianças,  15  apresentaram  sinais  de  risco  para  atraso  no 

desenvolvimento e foram encaminhadas para o Centro de Reabilitação da Unioeste.

A  justificativa  para  este  atraso  baseia-se  nas  condições  impostas  pela 

prematuridade dos sistemas nervoso e muscular.

DISCUSSÃO

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).

O TIMP é um teste indicado pela literatura mundial por sua sensibilidade e 

utilização  em idades  precoces  (Santos,  2008).  As  crianças  avaliadas  pelo  teste 

apresentaram pontuação  abaixo  da  média,  conforme  tabela  específica  do  teste. 

Estes  achados  remetem a  importância  em avaliar  e  analisar  o  desenvolvimento 

motor  de  crianças  pré-termo  com  o  objetivo  de  intervir,  quando  necessário, 

procurando prevenir a formação de prejuízos motores permanentes (Willrich, 2009). 

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.

CONCLUSÕES

As avaliações específicas para prematuros, como o TIMP e AIMS,  auxiliam 

para uma avaliação mais detalhada e centrada nesses bebês, podendo-se voltar a 



uma intervenção o mais precoce possível e encaminhar para a reabilitação quando 

se fizer necessário. 
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RESUMO:  O  microscópio  óptico  é  um  instrumento  didático  de  fundamental 

importância  nos  processos  de  ensino  e  aprendizagem  de  tecidos  corpóreos. 

Contudo,  tal  instrumento nem sempre está disponível  ao estudo nos ensinos de 

graduação, pós-graduação, e mesmo no ensino básico. Com isso, a criação de um 

Atlas histológico virtual, aliado a ampla acessibilidade à internet, possibilitará uma 

fonte alternativa de informações na construção do saber científico. Diferentemente 

dos  Atlas  disponíveis  na  literatura,  que  normalmente  apresentam  a  imagem  de 

determinado tecido em apenas um aumento,  o Microscópio Virtual  de Histologia, 

proposto  neste  estudo,  irá  apresentar  a  imagem em aumentos  progressivos,  de 

forma a simular uma visualização no microscópio.

PALAVRAS-CHAVE: Atlas, Tecidos, Mídia Educacional.

INTRODUÇÃO:

No  desenvolvimento  embrionário  dos  multicelulares  a  divisão  celular  se 

processa de forma sincrônica e contínua à diferenciação, originando diferentes tipos 

celulares.  Estes  se  organizam  de  acordo  com  características  morfológicas  e 

1 Docentes da Universidade Estadual  do Oeste do Paraná,  UNIOESTE,  Campus de Cascavel;  ²  
Agente Universitário da UNIOESTE - Campus de Cascavel; ³Acadêmicos de Medicina da UNIOESTE 
- Campus de Cascavel.



funcionais  semelhantes,  formando  os  tecidos  fundamentais:  epitelial,  conjuntivo, 

muscular e nervoso (Junqueira, 2004), que, por sua vez, constituem os diversos 

órgãos e sistemas corpóreos.  A Histologia  (do  grego  hystos  = tecido +  logos  = 

estudos) é um ramo da Biologia que estuda os tecidos, sua formação, estrutura e 

função, onde seu conhecimento é fundamental nas áreas das Ciências Biológicas e 

da Saúde, interrelacionando- se com a bioquímica, a biologia molecular, a fisiologia, 

a anatomia, entre outras. Além disso, o conhecimento da biologia tecidual normal é 

essencial  no  reconhecimento  de  alterações  advindas  de  patologias  diversas 

(Kierzenbaum, 2004; Leboffe, 2005).

Na  histologia  a  análise  microscópica  de  lâminas  é  fundamental  na 

compreensão  da  organização  morfológica  de  tecidos  corpóreos;  pois  é 

microscopicamente que se pode ver como um órgão realmente realiza suas funções 

(Leboffe,  2005),  entretanto,  para que este estudo ocorra é necessário  o uso do 

microscópio,  ferramenta  nem  sempre  disponível  aos  estudantes  que 

frequentemente se utilizam, nos estudos extra-classe, de Atlas de histologia. 

Paralelamente verifica-se que, com o avanço da tecnologia da informação, 

é cada vez mais freqüente o uso de Atlas histológicos disponíveis na internet. O 

ambiente virtual permite aos alunos acessar os materiais em suas residências, nos 

horários mais convenientes (Gómez-Arbonez  et al.  2004; Buchanan  et. al, 2005), 

possibilita ainda difundir os conhecimentos a outros estudantes e profissionais da 

área,  democratizando  o  acesso  a  informação.  Assim,  a  união  de  recursos 

tecnológicos e humanos com a disponibilidade de ferramentas qualificadas para a 

aprendizagem poderá  resultar  em inovações  nas  estratégias  e  metodologias  de 

ensino.

Neste  trabalho,  apresentamos  o  estado  atual  de  desenvolvimento  de  um 

sistema  web  para  visualização  de  imagens  microscópicas  em  aumentos 

diferenciados  de  até  1000X,  o  microscópio  virtual  de  histologia.  Com  o 

desenvolvimento deste sistema pretende-se contribuir de forma significativa com o 

processo  de  construção  de  conhecimento  em  histologia,  além  de  propiciar  a 

democratização do acesso à informação.

No nosso trabalho utilizamos o sistema de gerência de conteúdo Joomla, por 

ser uma ferramenta livre que oferece funcionalidades para o desenvolvimento de 

componentes novos, além de atender as necessidades técnicas.



OBJETIVOS:

• Contribuir  de  forma  significativa  com  o  processo  de  construção  de 

conhecimento em histologia e democratizar o acesso à informação.

• Produzir  laminário  dos  tecidos  conjuntivo,  muscular  e  nervoso,  e 

analisar suas características morfológicas.

• Compreender os processos de registro científico das imagens.

• Desenvolver e disponibilizar uma ferramenta digital lúdica de ensino, o 

Atlas Microscópico Virtual.

MÉTODOS:

Os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso foram obtidos a partir de 

órgãos de animais de laboratório, pertencentes ao biotério da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná (UNIOESTE),  Campus de Cascavel,  bem como de material 

biológico doado de Cooperativas Agropecuárias e clínicas veterinárias da região. 

Os órgãos foram preparados, segundo técnicas padrões para processamento 

histológico, sendo corados pelas técnicas de hematoxilina e eosina, ácido periódico 

de Schiff, tricrômico de Masson e tricrômico de Malory, entre outras. 

O laminário histológico assim obtido está sendo analisado no fotomicroscópio 

Olympus - Micronal e os campos visuais de interesse estão sendo selecionados, 

seguindo-se  o  registro  fotográfico  das  imagens,  com  resolução  máxima  1.3 

megapixels. 

Paralelamente,  um  CMS  –  Content  Management  System  (Sistema 

Gerenciador de Conteúdo) está sendo desenvolvido. O CMS Joomla [Joomla 9999] 

foi o escolhido por ser um Software livre que ajuda a minimizar um problema comum 

no desenvolvimento web, isto é, o custo para produzir e manter um site. Ao mesmo 

tempo, o conhecimento técnico necessário para construir um site não é trivial, o que 

traz como conseqüência que o usuário final do site fique na dependência de pessoas 

especializadas  para  mantê-lo.  A  proposta  do  Joomla  é  diminuir,  e  muito,  essa 

dependência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:



Lâminas  dos  tecidos  corpóreos  (epitelial,  conjuntivo,  muscular  e  nervoso) 

foram obtidas,  sendo 50 lâminas por tecido,  totalizando 200 lâminas. A partir  da 

análise  microscópica  das  características  morfológicas  e  revisão  bibliográfica  foi 

possível a obtenção das imagens dos tecidos estudados. 

O Sistema web para visualização de imagens microscópicas está em fase de 

desenvolvimento.  O  objetivo  principal  é  apresentar  o  banco  de  imagens 

(fotomicrografias de tecidos corpóreos) juntamente com uma descrição da imagem 

mostrada. O banco de imagem, ainda que em construção, apresenta cerca de 300 

imagens  microscópicas,  onde  os  tecidos  são  apresentados  em  aumentos 

progressivos de 40X a 1.000X. Dessas imagens, quatro foram selecionadas para 

cada tipo de tecido e então, foram descritas utilizando-se bibliografia adequada e 

Atlas histológicos disponíveis na literatura e na internet.

A  estrutura  do  sistema  atende  a  classificação  de  tecidos  conforme  a 

necessidade. Isto é concretizado através de um menu que se apresenta ao usuário 

(Figura 1a). Selecionando uma das opções do menu se apresentam as imagens do 

tecido  selecionado  em  aumentos  progressivos  de  40X  a  1000X  (Figura  1b).  A 

seleção  de  uma  das  miniaturas  provoca  a  apresentação  da  imagem  ampliada 

juntamente como uma descrição da mesma (Figura 1c).

Os  passos  seguintes  são  a  melhoria  da  interface,  visando  aprimorar  a 

usabilidade do mesmo, considerando também a promoção da facilidade de acesso 

por  pessoas portadoras de deficiência visual.  Adicionalmente,  precisa ser  feito  o 

trabalho de complementação das imagens e dos textos associados no banco de 

dados do sistema, assim como realizar as alterações necessárias no template para 

poder adicionar novas entradas no menu de tecidos.



(a) (b)

(c)

Figura 1. Telas do sistema.

CONCLUSÕES:

O microscópio virtual em histologia possibilitou a produção de um banco de 

imagens microscópicas de tecidos corpóreos. As imagens de cada tecido estudado 

se apresentam em aumentos progressivos de 40 X a 1.000 X de forma a simular 

uma visualização em microscopia de luz. 

Neste trabalho apresentamos o estágio de desenvolvimento de um sistema 

web para visualização de imagens microscópicas em aumentos diferenciados de até 

1000X, o microscópio virtual de histologia. Acreditamos que este sistema irá auxiliar 

estudantes de graduação, professores e profissionais da área de Ciências Biológicas 

e da Saúde. Cabe ressaltar o papel motivador das imagens, trazendo conteúdos 

significativos  e  compreensíveis,  além de  métodos  adequados,  o  que  certamente 

auxiliará no processo de ensino e aprendizagem.
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NÍVEL DE FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ABDOMINAL EM MULHERES 
PRATICANTES DE CAMINHADAS NO PARQUE DE LAZER “RODOLFO 

RIEGER”

Eneida Maria Troller Conte1

Maiara Cristina Tadiotto 2

Thais Regina Follmann 3

O  estudo  objetivou  analisar  o  nível  de  flexibilidade  e  resistência  abdominal  em 
mulheres praticantes de caminhada no Parque de Lazer “Rodolfo Rieger”. A amostra 
constitui-se de 24 mulheres, selecionadas de forma acidental. A idade apresentou 
como média 42,2 anos com desvio padrão de 8,8 anos. Para a coleta de dados 
relativa a flexibilidade e a resistência abdominal, utilizou-se de um banco de Wells e, 
colchonete  de  ginástica  e  cronômetro.  As  variáveis  de  flexibilidade e  resistência 
abdominal foram mensuradas em um local reservado, mantendo a individualidade 
das participantes. Como resultados de flexibilidade obteve-se como média 26 cm 
com desvio padrão 9,7 cm, e na resistência abdominal, obteve-se média de 21,6 
repetições e desvio padrão de 9,8 repetições. Os valores para a flexibilidade para as 
mulheres foram considerados de nível 2, que corresponde a baixa aptidão de acordo 
com  valores  propostos  por  NAHAS,  2009.  São  considerados  uma  faixa 
recomendável valores entre 30 a 37 cm. Os valores para a resistência abdominal, 
foram classificados em um nível médio de aptidão, de acordo com o mesmo autor. 
São considerados uma faixa recomendável valores entre 27 a 30 flexões. De acordo 
com os resultados apresentados pode-se inferir que o grupo de mulheres adultas 
estudadas  apresentaram  um  nível  baixo  em  ambos  os  testes,  fator  que  pode 
apresentar risco para o desenvolvimento de doenças crônicodegenerativas.

Palavras-chave: Flexibilidade, resistência abdominal, mulheres.

1 – Professora de Educação Física da Unioeste – eneidaconte@yahoo.com
2 – Acadêmica do curso de Educação Física da Unioeste – may_npi@hotmail.com
3 – Acadêmica do curso de Educação Física da Unioeste – thaizinha_mcr@hotmail.com



O ENVOLVIMENTO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NA EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE DE ADOLESCENTES NA ESTAÇÃO CIÊNCIA - MÓDULO SAÚDE/PTI

 karina xavier de carvalho1; larissa carolina rios1; maicon augusto bueno1; natyele 

rippel silveira1; nelise dias vieira da silva1; paulo sérgio lemke1; fabiano pavoni 

nogueira2; lílian lessa cardoso3; rosane meire munhak da silva3;.

Área 04 – Educação. 

Apresentação Oral

Resumo:

Sabemos que educação em saúde é promover a saúde, ou seja, prevenir agravos e 

danos a saúde por meio de uma conversa/explição.  Pensando nisso elaboramos 

esse projeto com o objetivo de orientar e conscientizar adolescentes de 7ª e 8ª série 

sobre os temas: planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis (DST) e 

métodos contraceptivos. Queremos de uma forma clara, solucionar suas dúvidas e 

aprimorar  seus conhecimentos.  Para  isso  realizaremos uma dinâmica com cinco 

caixas que imita possíveis sinais e sintomas das DST utilizando os cinco sentidos 

dos participantes e depois apresentaremos para eles os métodos contraceptivos. O 

projeto é realizado por acadêmicos de enfermagem da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná (UNIOESTE), na estação ciência no Parque Tecnológico de Itaipu, 

em Foz do Iguaçu – PR. Esperamos que os adolescentes entendam como prevenir 

1 Acadêmicos do Curso de enfermagem, Unioeste/Foz do Iguaçu, email: nelisediasvieira@hotmail.com Fone:
(45) 8403 1022.

2 Coordenador da Estação Ciência/FPTI, email: fabiano@pti.org.br Fone: (45) 3576.7172

3 Docentes do curso de enfermagem, Unioeste/Foz do Iguaçu,email:lilian.lessacardoso@gmail.com e ou 
zanem2010@hotmail.com Fone:(45) 99759907.



uma  gravidez  precoce  e  uma  DST.  Também  esperamos  que  eles  consigam 

identificar  em seu  corpo  caso  aconteça,  sinais  e  sintomas das  principais  DST , 

procurando  imediatamente  um  serviço  de  saúde  e  assim  realizar  o  tratamento 

adequado logo no início da doença.  

Palavras  –  chave:  Planejamento  familiar,  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis, 

dinâmicas.

Introdução: 

A estação ciência é um centro de ciências localizada na Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu – PTI da cidade de Foz do Iguaçu – PR, que realiza trabalhos 

interativos voltados para alunos de ensino médio e fundamental, atendendo também 

o público em geral.

Dentre  os  principais  objetivos  da  estação  ciência  estão  popularizar, 

disseminar e promover a educação científica através de exposições, apresentações, 

jogos  educativos  dentre  outras  atividades  lúdicas  nas  áreas  de  saúde,  biologia, 

física, astronomia, geologia, matemática, química, informática e paleontologia.

A finalidade principal do centro é estender a sala de aula ás ferramentas e 

jogos  pedagógicos  vivenciados  pelos  alunos  durante  a  visita  ao  projeto,  por 

capacitação dos professores de ensino.

A  Estação  Ciência  é  um  projeto  da  Fundação  PTI  que  conta  com  a 

coordenação de Fabiano Pavoni Nogueira tendo como parceiras a Itaipu Binacional, 

Pólo  Astronômico,  Prefeitura  Municipal  de  Foz  do  Iguaçu,  Fundação  União  das 

Américas  e  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  UNIOESTE,  a  qual 

disponibiliza  acadêmicos  orientados  por  docentes  para  o  desenvolvimento  de 

atividades em saúde na estação ciência.

É  na  adolescência,  que  ocorre  a  evolução  da  maturidade  sexual, 

acompanhada pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos 

e femininos (SAITO, 2001). Sendo assim, segundo Chauí, 1987, as transformações 

dessa  fase  da  vida  fazem  com  que  o  adolescente  viva  intensamente  sua 

sexualidade,  manifestando-a  muitas  vezes  através  de  práticas  sexuais 

desprotegidas, podendo se tornar um problema devido à falta de informação.



As doenças sexualmente transmissíveis constituem o principal risco de saúde 

para todos os adolescentes sexualmente ativos (BRABIN et. al, 2001), dessa forma 

subentendemos  que  essa  faixa  etária  deve  ser  priorizada  por  ações  educativas 

devido sua maior vulnerabilidade.

Portanto, é por meio de educação em saúde que identificamos a forma mais 

eficaz  de controle  e prevenção das DST´s.  O intuito  é  trabalhar  uma linguagem 

simples  e  dinâmica  que  desperte  aos  jovens  o  interesse  pelo  tema  e  o 

desenvolvimento educacional nessa área.

Considerando que, o interesse pela a atividade sexual inicia-se cada vez mais 

cedo entre os jovens e levando em conta o público atendido pela estação ciência, 

optamos por direcionar essa atividade ao público de 7ª e 8ª séries, em um projeto 

com o objetivo de trabalhar a atuação do acadêmico de enfermagem na Educação 

em Saúde.

Objetivos: 

Orientação ao público adolescente das escolas municipais da rede pública de 

Foz do Iguaçu, quanto aos sinais e sintomas das principais Doenças Sexualmente 

Transmissíveis,  seus  danos  à  saúde,  conscientização  do  uso  do  preservativo  e 

principais métodos contraceptivos. 

Métodos: 

Dentro da estação ciência as atividades são desenvolvidas em roteiros com 

cerca de três módulos, tendo a duração de 20 minutos cada. Nossa atividade estará 

sendo desenvolvida no módulo saúde tendo como tema de escolha a ser trabalhado 

o Planejamento Familiar.

As  atividades  terão  ênfase  na  orientação  e  prevenção  de  Doenças 

Sexualmente  Transmissíveis,  conscientização  para  o  uso  dos  métodos 

contraceptivos e assim evitabilidade da gravidez precoce.

As  dinâmicas  consistem na  utilização  de  cinco  caixas  experimentais  para 

simulação de sinais e sintomas das DST´s, onde os alunos poderão utilizar seus 

cinco sentidos durante a realização da atividade aumentando assim a percepção 

sobre as consequências das DST´s.



Através  da  apresentação  de  figuras  e  exposição  de  todos  os  métodos 

contraceptivos com ênfase nos preservativos masculino e feminino, demonstraremos 

as diferentes formas de utilização, e para que cada um dos métodos são indicados.

Por  meio  desta  abordagem  dinâmica  e  de  forma  marcante,  estaremos 

demonstrando o sinais e sintomas das DST´s, sensibilizando-os para um estilo de 

vida saudável e ressaltando a importância da prevenção de doenças e agravos a 

saúde. 

Contribuição Esperada:

Pretende-se  com  a  execução  dessa  proposta,  orientar  e  demonstrar  a 

importância da prevenção de doenças e agravos à saúde, em sua respectiva faixa 

etária,  contexto que estes jovens estão inseridos, demonstrando de forma real  e 

impactante os diversos sinais e sintomas de uma DST. 

Além disso, que conheçam os principais métodos contraceptivos disponíveis, 

suas formas de uso e finalidades. Com isso, buscamos sensibilizá-los para o uso 

contínuo e consciente desses métodos em todos os tipos de relações sexuais.

Esperamos que esses alunos tornem-se disseminadores desta idéia em seus 

grupos de afinidade, de forma concisa e fundamentada, com o intuito de se tornarem 

multiplicadores de saúde. 
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O PERFIL E A QUALIDADE DE VIDA DAS MULHERES DA 3ª IDADE 

PARTICIPANTES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO  

Alcy Aparecida Leite Souza1,  Leda Aparecida Vanelli Nabuco de Gouvêa2, Dohane 

Cristina  Pereira  Sdebski  3  ,   Janaina  Ultado  Dutra4, Luana  Luiza  Enzweiler,  Jolana 

Cristina Cavalheiri, Arnei Júnior Rozin.5

Área Temática: saúde

Modalidade de Apresentação: comunicação oral

RESUMO: O crescente envelhecimento da população é um fato inegável, trazendo 

consigo  uma  nova  classe  que  vem  cada  vez  mais  colocando  seus  anseios, 

necessidades, tecendo seus hábitos e participando ativamente em grupos sociais, 

ou seja, se impondo e fazendo acontecer. Este trabalho visa relatar o perfil de uma 

população idosa participante de um Projeto de extensão. O objetivo foi caracterizar o 

perfil e a qualidade de vida das idosas. Trata-se de pesquisa básica, exploratória e 

descritiva. Utilizou-se da entrevista semi-estruturada para coletar dados, e a análise 

foi  na  perspectiva  quanti-qualitativa.  Conclui-se  com  este  trabalho  que  esta 

população é composta por mulheres extremamente ativas tanto por participarem do 

grupo da 3ª idade nas quarta-feiras quanto por realizarem atividades de rotina como 

1 Professora Coordenadora. E-mail: alcyza@gmail.com. Telefone: (45)91260203.
2 Professora Mestre colaboradora do Projeto de enfermagem. E-mail: ledanabuco@brturbo.com.br. Telefone: 
(45)99710369.

3 Relatora: acadêmica do curso de enfermagem participante do Projeto. E-mail: dohane_@hotmail.com. Telefo-
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cozinhar todos os dias compreendendo 86% das entrevistadas, assim como 93% 

afirmaram lavar roupa diariamente e, apesar de mais da metade, 64%, viverem sem 

o  companheiro,  elas  vivem  bem  no  que  diz  respeito  a  auto-estima  e  a 

independência, o projeto tem desenvolvido a cada ano ações de controle da PA. e 

ações educativas sobre a prevenção de doenças crônicas, uma vez que as doenças 

prevalentes são a hipertensão e o diabetes mellitus, 86% e 29%, respectivamente, 

concluindo assim a necessidade de haver  um acompanhamento detalhado desta 

população que só tende a aumentar em nosso país.

PALAVRAS-CHAVE: terceira idade, qualidade de vida, independência.

INTRODUÇÃO: O acentuado envelhecimento da população vem gerando grandes 

debates e por  si  causando destaque nos meios de comunicação e nas políticas 

públicas. É cada vez maior o empenho de estudiosos para com a velhice, com o 

intento de estudar, observar e propor novas formas de entender o envelhecimento 

(CARVALHO, 2000).

Assim, o reconhecimento da velhice como uma etapa única é parte tanto de um 

processo histórico amplo quanto de propensão nas famílias e no espaço social.

A denominada terceira idade, antes entendida como uma fase de decadência física e 

invalidez, em que predominam a solidão e o isolamento afetivo, agora se configuram 

em  época  propícia  aos  momentos  de  lazer,  favorável  a  realização  pessoal,  a 

absorção de novos hábitos, hobbies, e aquisição de novas habilidades, dentre elas a 

de estabelecer novos laços afetivos e amorosos paralelos a família, desta maneira, 

conquistando  o  que  hoje  denominamos  de  qualidade  de  vida  na  terceira  idade 

(HORTA, 2001).

Nos estudos de Andrews (apud Bowling 1974), a qualidade de vida hoje dita como 

clássica,  diz  respeito  “a  extensão  em  que  o  prazer  e  a  satisfação  têm  sido 

alcançados.  A Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS  2000)  adotou  a  seguinte 

definição de qualidade de vida entendendo-a como “a percepção do indivíduo sobre 

a sua posição de vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais 

ele  vive,  e em relação a seus objetivos, expectativas,  padrões e preocupações”.  

Segundo Akerman (1998) o monitoramento da qualidade de vida aproxima-se da 

idéia de  verificação da melhoria  da redistribuição e usufruto  da riqueza social  e 



tecnológica conferida por um dado conjunto humano. É necessário compreender, no 

espaço  urbano,  as  desigualdades  que  se  expõem para  podermos  intervir.  Tal  é 

composto,  segundo Mendes (1999),  em estreitar  as  injustiças  pela  diferenciação 

positiva  dos  grupos  sociais  em  situação  de  exclusão,  aumentar  a  competência 

técnica  das  políticas  públicas  por  meio  de  ações  intersetoriais  e  melhorar  a 

democracia,  fazendo com que os  diversos atores  sociais  dividam as decisões e 

criem instrumentos que possibilitem aos cidadãos expressarem seu direito de ter 

direito.

MATERIAIS E MÉTODOS: A presente pesquisa buscou caracterizar a qualidade de 

vida e hábitos diários das idosas bem como o perfil de um grupo de terceira idade 

composto por 14 idosas, sobre a qualidade/estilo de vida e seus hábitos diários. O 

instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado, composto por questões 

abertas e fechadas. A população participante no dia da aplicação do questionário 

deu-se por 14 mulheres do grupo da terceira idade presentes no primeiro encontro 

de 2011, sendo que a maioria delas são moradoras ribeirinhas do Afluente Esquerdo 

do Ribeirão Quati-Chico no jardim União no município de Cascavel/PR.  Os dados 

são apresentados na forma de gráficos e tabelas e os resultados foram analisados 

numa abordagem quali-quantitativa. Estas senhoras do grupo da terceira idade são 

participantes do projeto de extensão Hipertensão e Diabetes: Qualidade de Vida e 

Saúde  na  3ª  idade,  desenvolvido  pelos  acadêmicos  e  professores  do  curso  de 

enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Tabela 1 – Perfil das idosas pesquisadas

Variável Descrição FA FR (%)

Idade

Estado civil 

60 a 65
66 a 70
71 a 75

Casada 
Separada/divorciada
Viúva

7
2
5

5
2
7

50
14
36

36
14
50

FA = Freqüência Absoluta / FR=Freqüência Relativa



Os resultados da Tabela 1 a respeito do perfil das idosas demonstraram que 50% 

delas possuem idade de 60 a 65 anos, 14% de 66 a 70 anos e 36% de 71 a 75 anos.  

Com relação ao estado civil, que foi classificado em casada, separada/divorciada e 

viúva obtiveram 36%, 14% e 50% respectivamente, analisa-se que pode-se inferir  

mais da metade das entrevistadas (64%), viverem sem companheiro.

Desta forma, a respeito do perfil e os resultados obtidos podemos aqui falar sobre 

um importante problema na terceira idade, e que segundo Geis (2003), refere-se à 

solidão. Isso acontece devido à perda do núcleo social de trabalho, em alguns casos 

ocorrendo ainda à viuvez e, eventualmente, o afastamento dos filhos. O viver só 

necessita de um tempo de aceitação e adaptação essencial para a preservação do 

equilíbrio emocional dos indivíduos. As atividades/participação em grupo têm sido 

citadas  como  uma  ferramenta  importante,  já  que  auxilia  na  superação  das 

dificuldades  e  perdas  físicas  e  cognitivas,  principalmente  pelo  caráter  coletivo, 

social,  relacional  e  de  movimento,  colaborando positivamente neste processo de 

adaptação.    

Tabela 2 – Condições de Saúde e Uso de Medicamentos
FA FR (%)

Doenças mencionadas:

Pressão Alta

Diabetes

Outras

12

04

14

86

29

100

Toma remédios 14 100

FA = Freqüência Absoluta / FR=Freqüência Relativa

Os resultados da Tabela 2 evidenciam que 100% das entrevistadas fazem o uso de 

medicamentos,  e  que  86%  informaram  ter  pressão  alta,  seguido  de  29%  que 

disseram ser portadoras de Diabetes Mellitus, todas as entrevistadas referiram ter 

associados outros tipos de problemas de saúde.

Para Ohara e Ribeiro (2008) o envelhecimento é responsável pelo alto índice de 

doenças  crônicas  e  degenerativas  que  são  atendidas  nas  unidades  básicas  de 

saúde. As mesmas autoras (p.324) afirmam que “As alterações no perfil demográfico 

dos países em desenvolvimento assustam, pois esse aumento trás evidentes efeitos 

sobre o sistema social, econômico e de saúde.” O fato das pessoas alcançarem a 



longevidade trás consigo um movimento que altera constantemente o perfil  desta 

população, pois é responsável por mudanças fisiológicas, físicas e psicológicas no 

organismo. Ohara e Ribeiro afirmam que as doenças que mais acometem esta faixa 

etária  são  a  hipertensão  arterial,  (60  a  70%)  e  o  Diabetes  (19%)  estando 

relacionadas  ao  aumento  de  peso,  consumo  excessivo  de  carboidratos,  ás 

dislipidemia, diminuição da atividade física e a utilização de diversos medicamentos. 

Tabela 3 – Distribuição dos hábitos de vida das idosas pesquisadas

Variável Descrição FA FR (%)

Esquece  de  tomar  os  medica-
mentos

Cozinha todos os dias

Lava roupa todos os dias

Sim
Não

Sim
Não 

Sim
Não

14
0

12
02

13
01

100
0

86
14

93
7

FA = Freqüência Absoluta / FR= Freqüência Relativa

Na  Tabela  3,  referente  à  independência/hábitos  de  vida  das  idosas,  todas  as 

entrevistadas  informaram  ter  esquecido  esporadicamente  de  tomar  alguns 

medicamentos prescritos pelos seus respectivos médicos.

A respeito do item se cozinha todos os dias, 86% informaram cozinhar contra 14% 

que informaram não cozinhar diariamente, no quesito de lavar roupa diariamente 

apenas 7% disse que não. 

Segundo Ohara e Ribeiro (2008, p. 359)  “as transformações musculoesqueléticas 

associadas ao envelhecimento afetam a mobilidade, a locomoção e a postura do 

idoso. Observa-se no envelhecimento uma diminuição no equilíbrio e uma lentidão 

na execução dos movimentos, sem contudo impedir sua capacidade funcional”. 

CONCLUSÕES: Os resultados demonstram que há prevalência de 50 % de idosas 

com  idade  entre  60  a  65  anos  de  idade  no  grupo,  64%  relatam  viver  sem 

companheiro.  São  mulheres  extremamente  ativas  e  independentes,  tanto  por 

participarem do grupo da terceira idade toda quarta-feira como pelas atividades de 

rotina que relatam executar todos os dias, dentre elas cozinhar e lavar roupa. 100% 

relataram fazer uso de medicamento, sendo pressão alta (86%) e diabetes mellitus 

(29%) as doenças prevalentes  neste  grupo.  Tais  doenças estão relacionadas ao 

aumento  de  peso,  consumo excessivo  de  carboidratos  e  gorduras  responsáveis 

pelas dislipidemias, considerando-se que as atividades físicas são reduzidas nesta 



fase da vida, além do que há referência ao consumo de diversos medicamentos. A 

educação em saúde é essencial para a recuperação e manutenção da saúde desta 

população  que  aumenta  a  cada  ano.  Portanto  além  das  orientações  sobre  uso 

racional  de  medicamentos,  alimentação  atividades  cotidianas,  prevenção  de 

acidentes dentre outras, as políticas públicas também deverão dedicar-se a este 

grupo. As práticas interdisciplinares e interinstitucionais são de extrema importância 

na geriátrica preventiva, garantido qualidade de vida a estas Senhoras.
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O PROCESO DE INSTITUIÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE MORTALIDADE 

MATERNO-INFANTIL NO MUNICÍPIO DE OURILÃNDIA DO NORTE, ATRAVÉS 

DE ATUAÇÃO DO PROJETO RONDON/OPERAÇÃO CARAJÁS 2011

Eliane Pinto de Góes1, Emylle Marlene Soligo2; Denise Cardoso dos Santos2; 

Érika Taguti2; Karen Jiane Villwock2; Leonardo Pereira Triaca2; Luana 

Aparecida Alves da Silva2; Mayara Lautert2; Natyele Rippel Silveira2 & Mustafa 
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Área temática: Saúde.                Modalidade de apresentação: Comunicação Oral. 

Resumo: O Projeto  Rondon é um projeto  de  integração social  coordenado pelo 
Ministério  da  Defesa  que  desenvolve  atividades  voluntárias  de  docentes  e 
universitários, visando aproximá-los da realidade do país, além de contribuir para o 
desenvolvimento de comunidades carentes e para a melhoria dos indicadores de 
saúde. Nesse contexto, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná participou da 
Operação Carajás realizada no mês de Janeiro de 2011 no município de Ourilândia 
do  Norte/Pará.  Uma  equipe  multidisciplinar  formada  por  dois  docentes  e  oito 
acadêmicos  desenvolveu  atividades  que  enfatizaram  temas  relacionados  à 
educação e à saúde. Dentre estas atividades foi desenvolvida uma ação que visava 
à implantação do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil 
(CMPMMI). Para o desenvolvimento desta atividade foram realizadas palestras, e a 
capacitação em oficinas que fossem apropriadas para instruir a criação do CMPMMI. 
O público da atividade foram servidores da Secretaria Municipal de Saúde; Diretor 
Clínico do Hospital da Cidade, Conselheiros de Saúde; Gestor Municipal de Saúde e 
representante  do  Poder  Judiciário.  Após  a  realização  da  oficina  de  trabalhos, 
verificou-se a disposição dos representantes da saúde pública local em instituir o 
CMPMMI, com base nisso, e no treinamento realizado, o resultado foi a Implantação 
do Comitê.  Conclui-se que a metodologia empregada foi  adequada para permitir  
alcançar o  resultado verificado,  pois se considerou que público-alvo da atividade 
ficou conscientizado da importância do CMPMMI para o município de Ourilândia do 
Norte. 

Palavras Chave: mortalidade materna e Infantil, Investigação, sub-notificação.
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1. Introdução.

O  Projeto  Rondon,  coordenado  pelo  Ministério  da  Defesa,  é  um  projeto  do 

Governo Federal que promove a integração social, o que ocorre pela participação 

voluntária  de  docentes  e  estudantes  universitários  na  busca  de  soluções  que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável  de comunidades carentes e para 

ampliar o bem-estar da população. Na execução das ações ocorre o contato destas 

equipes com a realidade do país,  o  que contribuiu  para  o desenvolvimento  das 

comunidades assistidas, e em conjunto a integração social desejada.

O Projeto Rondon é realizado em estreita parceria entre diversos Ministérios e o 

imprescindível apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a 

segurança necessária às operações. Nos locais em que ocorrem as ações, o apoio 

das Prefeituras Municipais é decisivo. Colaboram também os Governos Estaduais, a 

União  Nacional  dos  Estudantes,  Organizações  Não-Governamentais,  e,  também, 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (BRASIL, 2006).

As atividades realizadas pelos rondonistas, como são chamados os professores 

e  estudantes  universitários  que  participam  do  Projeto,  concentram-se  em  dois 

conjuntos  que  envolvem as  áreas  de  comunicação;  cultura;  direitos  humanos  e 

justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção e trabalho.

A  Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), por meio da Pró-

Reitoria de Extensão, proporciona aos seus alunos e professores a oportunidade de 

participarem do Projeto Rondon.  A proposta de trabalho redigida pelos docentes 

precisa ser previamente aprovada pelo Comitê de Orientação e Supervisão (COS) 

do Projeto Rondon, para depois, ocorrer a seleção da equipe de acadêmicos que 

irão realizar as atividades, que é realizada pelo corpo docente da Universidade.

Em outubro de 2010 foi realizada a seleção dos acadêmicos da UNIOESTE para 

que fossem constituídos os 5 grupos que participariam das Operações do Projeto 

Rondon  de  Janeiro  de  2011.  Nesse  contexto,  o  presente  trabalho  relata  a 



participação na Operação Carajás, a qual totalizou 400 Rondonistas distribuídos em 

20 cidades localizadas nos estados do Pará e Tocantins, sendo Ourilândia do Norte 

o município determinado para o desenvolvimento das ações.

Ourilândia do Norte é uma cidade localizada no Sudeste do Pará, com 27 mil 

habitantes  aproximadamente  (IBGE,  2010)  o  professor  coordenador  da  equipe 

realizou  no  mês  de  Novembro  de  2010,  a  “Viagem  Precursora”  prevista  pela 

organização e coordenação do Projeto Rondon, para conhecer o local  no qual  a 

equipe formada passaria 12 dias trabalhando.

Naquela ocasião pode-se conhecer a condição do município, tirar dúvidas sobre 

a viabilidade e coerência das propostas previamente elaboradas no projeto aprovado 

conforme a  realidade local.  Também foram realizados contatos  importantes  com 

representantes  municipais  que  expuseram  as  maiores  necessidades,  e  se 

disponibilizaram a responder dúvidas surgidas durante a construção das ações.

Nesta etapa, em contato com os representantes da Secretaria da Saúde local, e 

adicionalmente, com os profissionais da rede de atenção básica, foi detectado que 

os índices de mortalidade materna e Infantil no município eram elevados e que não 

existia  o  Comitê  Municipal  de  Prevenção  da  Mortalidade  Materna  e  Infantil  

(CMPMMI) instituído, nem mesmo, uma proposta para a implantação deste tipo de 

iniciativa pela rede pública. 

Desta forma, foi  considerado importante  desenvolver  uma ação que pudesse 

contribuir para redução da mortalidade materna, infantil e perinatal local, levando o 

treinamento necessário para subsidiar a implantação do CMPMMI.

2. Objetivos.

Capacitar os representantes públicos, profissionais e gestores públicos da área 

da  saúde  de  Ourilândia  do  Norte  utilizando  as  informações  técnico-científicas 

apropriadas para a criação e a implantação do CMPMMI,  bem como, divulgar  a 

importância desta iniciativa.

3. Métodos.

Não  foi  constatada  no  município  a  existência  de  um  comitê  de  análise  da 

mortalidade materna e infantil.  Este tipo de iniciativa pode ser importante para a 

redução destes óbitos.

O  público  da  atividade  foram  servidores  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde 
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(Secretário  Municipal,  Vigilância  Epidemiológica,  Profissionais  e  Agentes 

Comunitários  de  Saúde  atuantes  Programas  Saúde  da  Família,  Técnicos 

Administrativos);  Diretor  Clínico  do  Hospital  da  Cidade,  Conselheiros  de  Saúde; 

Gestor Municipal de Saúde e Poder Judiciário.

Para este público foi inicialmente elaborada uma atividade na forma de palestra 

que  visou  a  conscientização  dos  principais  fatores  de  risco  associados  à  morte 

materna e infantil, possibilitando a definição de estratégias de prevenção de novas 

ocorrências. Também foi esclarecido sobre a composição, a finalidade e função do 

CMPMMI.

 Nesta  ocasião,  foi  realizada  uma  Oficina  onde  ocorreu  a  capacitação  e 

repassadas às  instruções consideradas necessárias para a criação do CMPMMI. 

Isto  foi  obtido pela realização da análise de casos de óbitos maternos e infantil, 

buscando demonstrar a metodologia utilizada, que seria útil para contribuir para a 

redução da sub-notificação e para a identificação das causas dos óbitos, bem como, 

analisar as intervenções profissionais. Adicionalmente, foi preparado um modelo de 

Regimento Interno como sugestão para o funcionamento. 

Após  haver  a  decisão  dos  participantes  locais  da  atividade,  e  demais 

representantes municipais,  foi  definido que haveria a instituição do CMPMMI em 

Ourilândia do Norte, e, para esta etapa, e foram definidos os primeiros membros, 

bem como a adequação do Regimento Interno para a realidade local. 

4. Resultados e Discussão.

Os  Comitês  de  Mortalidade  Materna  e  Infantil  são  importantes  agentes  na 

redução do óbito materno. Sua implantação contribui para a melhoria do sistema de 

registro desses óbitos e, conseqüentemente, para o aumento da quantidade e da 

qualidade  das  informações  disponíveis  sobre  mortalidade  materna.  Com  base 

nesses dados, estados e municípios podem estabelecer políticas mais eficazes de 

assistência à mulher no planejamento familiar,  durante a gravidez, nos casos de 

aborto, no parto e no puerpério. 

No Brasil,  a  implantação dos Comitês  Estaduais  de  Morte  Materna tem sido 

adotada  como estratégia  da  Política  de  Assistência  Integral  à  Saúde  da  Mulher 

(PAISM), delineada em 1984 pelo Ministério da Saúde (MS). Mas foi a partir de 1987 

que, de fato, se deu o desenvolvimento dos Comitês de Morte Materna em todo o 

Brasil.  Com o  apoio  do  Ministério  da  Saúde,  formaram-se  os  primeiros  comitês 



municipais  no  Estado  de  São  Paulo.  Em  seguida,  o  movimento  ganhou  maior 

dimensão, chegando a outros estados.

Apesar de constituir  estratégia bem aceita por todos os estados brasileiros, a 

implantação  de  comitês  oscila  entre  avanços  e  retrocessos.  Isso  indica  a 

necessidade de se fortalecer o controle social neste processo, de forma a garantir a 

sua continuidade.

Com relação a presente experiência no Projeto Rondon, durante os 12 dias de 

trabalho em Ourilândia do Norte, a implantação do CMPMMI foi uma das atividades 

mais gratificantes.

Observou-se que o coeficiente de mortalidade infantil era elevado. Considerando 

apenas  os  óbitos  em  nascidos  coletados  pelo  Sistema  de  Informação  de 

Mortalidade/Sistema de Informação por Nascidos Vivos (SIM/SINASC) no ano de 

2008, o índice foi de 18,2/1.000 nascidos vivos, índice que chegou no ano de 2006 a 

39,9/1.000  nascidos  vivos,  o  que  vai  muito  além dos  índices  preconizados  pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo MS.

Segundo censo do IBGE (2009) 69,9% da população feminina de Ourilândia do 

Norte encontrava-se em idade fértil,  porém, não foi  constatado registro de óbitos 

maternos.  Ressaltando-se  que  dos  partos  realizados,  34,3%  das  mulheres 

apresentavam idade entre 10 e 19 anos (SINASC, 2008).

Considerando  isso,  e  considerando  que  não  havia  um  Comitê  instituído,  no 

primeiro momento ocorreu uma reunião com os representantes do poder público 

municipal para apresentação da proposta, em especial com o gestor municipal de 

saúde e sua equipe. Na oportunidade, ocorreu o agendamento das atividades com 

as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Verificou-se uma resistência por parte dos médicos do Município neste processo, 

porém a metodologia empregada permitiu posteriormente, após a capacitação na 

oficina preparada, alcançar o objetivo de realizar a conscientização e implantação do 

comitê.

Na oficina de trabalho foi apresentado a finalidade do Comitê e um modelo de 

regimento  interno  para  o  funcionamento  do  mesmo.  Com  base  neste  modelo 

proposto  a SMS indicou os primeiros membros para  compor  o CMPMMI,  sendo 

todos os membros oriundos da própria SMS, Poder Judiciário. Ficou definido que a 

composição  mínima  seria:  Representantes  da  SMS;  da  Divisão  de  Vigilância 

Epidemiológica; Profissional médico vinculado à rede de saúde pública; Profissional 
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atuante na área da Saúde da Mulher, Criança e Adolescente; Profissional atuante na 

Estratégia da Saúde da Família (ESF) do município. 

Após  a  indicação  foi  organizada  a  posse  dos  membros  que  aconteceu 

oficialmente na Câmara Municipal de Vereadores. 

Esta  atividade  apresentou  um  resultado  satisfatório,  pela  magnitude  que 

representa para subsidiar  a formulação de políticas públicas e a implantação de 

ações  para  redução  progressiva  da  razão  de  mortalidade  materna  e  infantil  no 

âmbito municipal.

5. Conclusão.

Consideramos, por fim, que as atividades realizadas durante o Projeto Rondon 

em Ourilândia do Norte foram eficazes em se tratando da participação dos gestores 

Municipais, profissionais da área da saúde. 

O resultado da instituição do CMPMMI em Ourilândia do Norte,  por meio da 

estratégia adotada pelos rondonistas, foi  além da conscientização da importância 

deste tipo de iniciativa, pois veio de encontro com a estratégia nacional adotada pelo  

MS no  que  se  refere  à  atenção  à  saúde  da  mulher  e  da  criança  preconizadas 

atualmente.
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RESUMO: O presente artigo trata do  projeto  de  inclusão digital  para  a Terceira 
Idade  vinculado  ao  Programa  de  extensão  denominado  Universidade  Aberta  á 
Terceira Idade – UNATI na Unioeste/Campus de Toledo, no período 2006/2010, e 
tem como objetivo enfatizar as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na 
inserção e inclusão digital do adulto e idoso. O Projeto se constitui numa atividade 
multidisciplinar  e  permanente  existente  no  programa desde  2002.  O  objetivo  do 
projeto  é  proporcionar  ao  aluno  adulto  e  idoso  a  apropriação  da  linguagem 
tecnológica, tornando o computador e demais equipamentos digitais um instrumento 
para  a  construção  de  outros  conhecimentos,  cultura  e  entretenimento,  maior 
interação no seu ambiente familiar e social, além da promoção da saúde mental dos 
participantes. A metodologia de ação compreende uma estrutura modular integrativa 
que se dá através de aulas semanais com conteúdos e atividades específicas.  Os 
resultados apontam que o uso do computador e o manuseio de outros equipamentos 
digitais  além  de  se  tornar  um  instrumento  para  a  construção  de  outros 
conhecimentos e de interação no ambiente social, familiar e comunitário, também 
têm se mostrado como instrumentos efetivos na preservação da saúde mental do 
Idoso.  Os  adultos  e  idosos  apresentam  muitas  razões  para  aprender  as  novas 
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tecnologias,  porém  apresentam  dificuldades  de  aprendizagem  específicas,  que 
podem ser  superadas seguindo etapas gradativas de aprendizagem e auxílio  na 
medida da necessidade de cada um, pois, todos trazem um grau diferenciado de 
aproximação  à  linguagem  computacional  e  tecnológica  e  um  ritmo  próprio  que 
precisa ser medido e considerado no processo de ensino aprendizagem, bem como, 
boa  iluminação  e  freqüentes  exercícios  e  repetição  de  conteúdo  para  a  sua 
assimilação. 
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Resumo:

Nos últimos 43 anos a visão da produção animal pelos brasileiros foi atribuída 

dentro da área da Zootecnia exclusivamente a animais produtores de carne, ovos e 

leite. Animais de companhia como cães, gatos e até mesmo eqüinos são áreas de 

atuação  profissionais  inovadoras  e  se  apresentam como  um desafio  no  cenário 



exclusivista  da  exploração  animal  e  seus  co-produtos.  Oito  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 janeiro, fevereiro e março de 2011, as atividades foram baseadas 

no  contato  com  o  cavalo,  aproximação  e  cuidados,  preparo  do  animal  para  a 

montaria,  sessão de equitação básica, exercícios de equilíbrio e alongamento no 

dorso  do  cavalo,  sem  o  controle  das  rédeas,  sessão  de  carinho  nos  animais, 

escovação, banho e alimentação. O projeto encontra-se em desenvolvimento, mas 

já é notória a alegria e integração social das crianças entre si e principalmente com 

os animais.

Palavras –Chave: equitação, integração, crianças

Introdução:

Nos últimos 43 anos a visão da produção animal  pelos brasileiros tem sido 

atribuída  dentro  da  área  da  zootecnia  exclusivamente  à  criação  de  animais 

produtores de carne, ovos e leite. 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. 

Dessa forma, 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 aC já  mencionava os benefícios  terapêuticos  do cavalo,  na  recuperação de 

feridos em combate.  Em 1740,  em Leipzig,  o  médico  alemão Samuel  Theodore 

Quilmlz,  em  sua  obra  A  saúde  através  da  equitação”  estudou  o  movimento 

tridimensional (x, y, z) produzido pelo deslocamento do cavalo, correlacionando-o 



como  um instrumento  cinesioterapêutico  No  plano  educacional  o  uso  do  cavalo 

admite diferentes gradações e metodologias abrangendo a mais simples equitação 

de esporte  passando pela equitação educacional  recomendada para  jovens com 

déficits nas habilidades sociais e dificuldades escolares. 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).  Ela 

emprega  o  cavalo  como  agente  promotor  de  ganhos  físicos,  psicológicos  e 

educacionais.  Esta  atividade  exige  a  participação  do  corpo  inteiro,  contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento da força, tônus muscular, flexibilidade, relaxamento, 

conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do 

equilíbrio. O uso do cavalo como recurso terapêutico existe no Brasil a 20 anos, e 

pode ser indicado no tratamento de indivíduos ansiosos, pois a complexidade da 

vida  moderna  que  a  maioria  dos  indivíduos  se  confrontam  com  situações  que 

desencadeiam  o  estado  de  ansiedade  e  estresse,  um  comportamento  vago  e 

inespecífico  que  ocorre  como  resposta  ao  perigo  contra  a  segurança  pessoal 

integridade  física  mental  e  autoestima.  A  interação  com  o  cavalo,  incluindo  os 

primeiros contatos, o ato de montar e o manejo final, desenvolve novas formas de 

socialização, autoconfiança e recuperação da autoestima. 

De  acordo  com  a  ANDE-BRASIL  (2011),  a  equoterapia  é  um  método 

terapêutico e educacional. Utiliza o cavalo e uma equipe multidisciplinar em várias 

áreas, como saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento de pessoas 

portadoras de deficiência e/ou com necessidades especiais. O cavalo, através do 

seu  movimento  e  de  seu  vínculo  afetivo  com  o  paciente,  influencia  o 

desenvolvimento motor, psíquico, cognitivo e social do praticante.  Entende-se que 

no plano educacional o uso do cavalo admite diferentes gradações e metodologias, 

abrangendo a mais simples equitação, como o esporte, passando pela equitação 

educacional, utilizada no trabalho de déficits nas habilidades sociais dos jovens com 

dificuldades  escolares,  até  a  aplicação  de  esportes  eqüestres  para  jovens  em 

situação de risco.

Para a Associação Nacional de Equoterapia ANDE/BRASIL (2011), a palavra 

Equoterapia, vem do latim “EQUO”, que é espécie caballus, ou seja, significa cavalo. 



A “TERAPIA”  vem do  grego  Therapia,  parte  da  área  da  medicina  que  trata  da 

aplicação  de  conhecimentos  técnicos-científicos  no  campo  da  reabilitação  e 

reeducação.

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. 

Um dos benefícios bem conhecido, diz respeito à melhoria da parte física e 

motora do praticante, pois o cavalo ao mover-se, força o cavaleiro a realizar ajustes 

tônicos, equilibrando-se a cada passo que o cavalo executa. Cada passo do cavalo 

força o cavaleiro a realizar de 1 a 1,25 movimentos por segundo. Em um trabalho 

padrão de Equoterapia, que dura cerca de trinta minutos, o cavaleiro terá executado, 

então, de 1800 a 2250 ajustes tônicos posturais (ANDE-BRASIL, 2011). 

A reabilitação tem como objetivo auxiliar  os praticantes com limitações, aos 

poucos,  em  sua  autonomia,  da  forma  que  lhe  é  capaz,  tentando  inseri-los 

socialmente. Trabalhando a função de alguns músculos, trabalhando a auto-estima 

do praticante, de qualquer forma a equoterapia tem como objetivo também reabilitar 

os seus praticantes, tornando-os ativos, menos dependentes, ajudando-os a voltar a 

estudar, poderem ir ao banheiro sozinho, ou seja, procura-se sempre reabilitá-los 

socialmente, com ajuda, desenvolver as áreas de dificuldade, sempre respeitando os 

limites  de  sua  condição,  ao  mesmo  tempo  que,  se  reforça  as  suas  aptidões, 

fortalecendo as suas capacidades para que se tornem sujeitos mais participativos e 

integrados em sua sociedade (SARACENO, 1999).

Deste modo, no mesmo pensamento do autor já citado, uso do cavalo como 

recurso terapêutico também testa a coerência do “entretenimento”. Ele busca cada 



vez mais a autonomia de seus praticantes, tentando tirá-los de “dentro” de suas 

dificuldades, solidão. Buscando que os seus praticantes descubram e consigam a 

sua  autonomia,  encontrem  também.  Não  esquecendo  que  o  entretenimento  da 

equoterapia não são apenas as atividades prazerosas e sem objetivos terapêuticos. 

Pode ser que esta é a característica que define a defina, que a faz ter o diferencial e 

se  sobressair  de  outros  tipos  de  atendimento,  alcançando  os  objetivos  de  uma 

maneira lúdica, natural e prazerosa para os seus praticantes. Nada melhor do que 

se desenvolver de uma forma prazerosa.

Objetivos

O  principal  objetivo  do  projeto  foi  a  integração  social  de  jovens  com 

enfermidades  comportamentais;  e  o  desenvolvimento  de  habilidades  no 

conhecimento prático da equitação , conscientizando os participantes das condições 

de bem estar animal, estabelecendo elos de amizade e confiança, não só com os 

animais, como também  integração social entre amigos e familiares.

Métodos

O projeto inicialmente procurou atender e selecionar crianças e adolescentes, 

com problemas de comportamento, distúrbios comportamentais com quadro de vício 

e ou aprendizagem, porém não foi possível encontrar adolescentes ou jovens em 

contato  com  drogas  que  fossem  autorizados  a  participar  do  projeto.  Então  a 

Equoterapia foi realizada com crianças na faixa etária de 10 a 14 anos, as sessões 

foram realizadas na pista de equoterapia do NEE, na Linha Guará (20x 40 m), duas 

vezes  na  semana,  com  duração  de  50  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 e um profissional 

pedagogo (equipe interdisciplinar na área de saúde, educação e equitação), além do 

de quatro voluntários auxiliares de equitação, discentes  que conduziram  o animal 

na guia (auxiliar de guia). 

Após as sessões foram apresentados ao participante os demais animais do 

Setor, incluindo uma sessão de carinho e cuidados, onde o participante acariciava, 

massageava, escovava o corpo, as crinas e a cauda dos cavalos.

O período de realização das sessões de equitação terapêutica foi de janeiro a 

março de 2011. Equideocultura para o primeiro contato com os cavalos, para receber 



orientações de postura, segurança e responsabilidade antes do início das sessões.

Discussão e Resultados:

O projeto ainda se encontra em andamento, mas observa-se a alegria que as 

crianças apresentam quando chega o dia das sessões, nenhuma delas reclamou 

das  responsabilidades  de  cuidados  dos  animais  após  a  sessão  de  equitação, 

apenas uma reagiu com medo e ansiedade próximo ao animal,  no momento de 

montar, o que foi amenizado em duas semanas através das sessões de carinho nas 

éguas Dara e Faísca. Acredita-se, apesar do curto prazo, que houve melhoria na 

qualidade de vida dessas crianças, os pais estão satisfeitos com a nova atividade, 

os animais receberam mais atenção e cuidados, principalmente com a participação 

de novos voluntários, os alunos não só do curso de Zootecnia, mas Agronomia e 

Educação física  trabalham juntos  evidenciando a realidade multidisciplinar  que o 

projeto apresenta. 

Conclusão:

O projeto é inovador e propicia com o uso do cavalo a integração social das crianças 

e dos voluntários, criou-se um espaço facilitador de relações inter espécie (homem 

cavalo), sociais e interpessoais igualitárias.
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RESUMO

O projeto Diagnóstico Precoce de Câncer infanto Juvenil nas Unidades Básicas 

de  Saúde  de  Cascavel  é  um  exemplo  de  ação  integrada  e  necessária  para  o 

enfrentamento do problema do câncer na criança e no adolescente, pois a imprecisão 

dos sinais e sintomas do câncer que acomete essa faixa etária, confundidos com outras 

doenças comuns entre os jovens, é um fator que leva à demora no diagnóstico e tem 

conseqüência  direta  na  sobrevida  desses pacientes.  Assim,  as  palestras  realizadas 

pelos  estudantes  de  medicina  da  Unioeste  nas  unidades  básicas  de  saúde  visam 

aprimorar médicos, enfermeiras, assistentes sociais e agentes comunitárias de saúde a 

identificarem precocemente o câncer nessa população, desta maneira, o tempo entre o 

aparecimento  dos  sinais  e  sintomas,  o  diagnóstico  e  o  atendimento  em um centro 

especializado é reduzido, potencializando as chances de cura desses pacientes.

Palavras-chave: Oncopediatria; diagnóstico precoce.

INTRODUÇÂO



O Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto Juvenil do Instituto Ronald 

McDonald em parceria com várias cidades brasileiras, vem contribuindo na capacitação 

de  Profissionais  da  Saúde  da Família  (PSF)  e  pediatras  das  Unidades Básicas  de 

Saúde (UBS)  para  o  reconhecimento  dos principais  sinais  e  sintomas do câncer  e 

encaminhamento  precoce  dos  casos  suspeitos  aos  centros  especializados.  Com  o 

objetivo de transmitir informações básicas dessas doenças a um maior numero possível 

de profissionais da saúde, é que elaboramos palestras para serem levadas a esses 

profissionais para alertar sobre o diagnostico precoce. 

OBJETIVOS

Transmitir  informações  básicas  sobre  o  câncer  infanto-juvenil  nas  unidades 

básicas de saúde em Cascavel.

MÈTODOS

Essas  palestras  estão  sendo  administradas  por  alunos  de  medicina  da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) devidamente capacitados pelo 

coordenador do projeto especialista em Oncologia Pediátrica do Hospital do Câncer de 

Cascavel-UOPECCAN.   As  aulas  expositivas  estão  sendo  realizadas  nas  UBS, 

1x/semana, 4 horas, após agendamento prévio com o coordenador das UBS. Todos os 

profissionais de saúde da UBS são convocados a participar das palestras.

DISCUSSÔES E RESULTADOS

As  palestras  tiveram  inicio  em  setembro/2010,  e  11  UBS  já  tiveram  a 

oportunidade  de  participar  dos  encontros,  236  profissionais  de  saúde  de  Cascavel 

participaram dos  eventos,  191  (80.93%)  do  sexo  feminino  e  45  (19.06%)  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 devem proceder frente a um caso suspeito.  

CONCLUSÔES



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 de profissionais informações sobre o câncer nessa população. 
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RESUMO: Adotar hábitos de vida saudável é contribuir para o estabelecimento de 

relações mais solidárias, é participar da criação de políticas públicas que incidam 

positivamente na saúde de todos e, sobretudo, é ser capaz de lidar como o mundo 

de uma forma positiva.  Este estudo é uma pesquisa exploratória descritiva e de 

análise  quantitativa  que  teve  como objetivo  pesquisar  o  perfil  socioeconômico  e 

demográfico,  o  estilo  de  vida,  dos  acadêmicos  que  participam  do  projeto  de 
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Extensão 21, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/PR. Concluímos que a 

maioria dos participantes do projeto 21 é do sexo feminino, representado por 91%, 

as idades predominantes estão na faixa de 17 a 19 anos, representando 58%, com 

relação a  moradia  mais  da  metade dos colaboradores não mora  com a família, 

representando 72% da amostra. 

PALAVRAS-CHAVE: extensionistas; perfil; extensão.

INTRODUÇÃO: Adotar hábitos de vida saudável é contribuir para o estabelecimento 

de relações mais solidárias, é participar da criação de políticas públicas que incidam 

positivamente na saúde de todos e, sobretudo, é ser capaz de lidar como o mundo 

de uma forma positiva. 

Um dos parâmetros da qualidade de vida é o socioambiental (moradia, transporte,  

segurança,  assistência  médica,  condições  de  trabalho,  remuneração,  educação, 

opções de lazer e meio ambiente, etc.). Neste sentido, destaca-se a importância da 

prevenção da saúde e da qualidade, como um estímulo para a seleção de um estilo 

de vida. Nesta direção, Nahas (2001, p. 224) aponta que “o estilo de vida representa 

o conjunto de ações cotidianas que reflete as atitudes e valores das pessoas. Estes 

hábitos e ações conscientes estão associados à percepção de qualidade de vida”. 

Muitos  fatores  podem interferir  na  qualidade  de  vida,  Farias  (1998)  evidencia  o 

tempo e a hereditariedade; o estilo de vida, a alimentação, o nível de atividade física.  

O ambiente pode ser considerado um fator decisivo na qualidade de vida, entretanto 

pode ser controlado, pois o aumento do estresse interfere na qualidade de vida. 

Evidência-se que indivíduos que têm uma vida ativa são propensos a terem mais 

auto-estima e também uma altíssima percepção de bem-estar positiva, influenciando 

ativamente na saúde deste, como afirma Capra (1994), onde a saúde requer um 

estado de equilíbrio entre o ambiente, o modo de vida e os elementos humanos, que 

são humor e a paixão e os sentimentos de bem-estar e prazer. Assim, na concepção 

de saúde integral, a relação homem/natureza deve ser observada como contexto na 

produção de saúde, pois o homem pertence a um ambiente individual, influenciado 

por um todo.



OBJETIVO GERAL:  Pesquisar o perfil socioeconômico e demográfico, o estilo de 

vida, dos acadêmicos que participam do projeto de Extensão Educação, do Curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/PR.

METODOLOGIA: O presente estudo baseia-se em pesquisa exploratória descritiva, 

que segundo Santos (2000), permite a aquisição das informações já disponíveis ou, 

até mesmo, revela novas fontes de informações. A população foi composta por 43 

(quarenta e três) acadêmicos (100%), que fazem parte do  Projeto 21: “Educação 

Ambiental, Saúde e Sociedade”, realizado pelos professores, técnico-administrativo 

e  acadêmicos  dos  Cursos  de  Enfermagem,  Fisioterapia  e  Odontologia  da 

Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  –  Campus  de  Cascavel/PR.  Para 

delinear o perfil, pesquisaram-se as seguintes informações: a) dados demográficos: 

referente  ao  nome,  idade,  sexo  e  estado  civil;  b)  os  dados  socioeconômicos 

compreendendo à renda, escolaridade e ocupação e c) os dados socioculturais que 

designam  a  religião,  o  lazer  e  hábitos  rotineiros.  Para  coletar  os  dados  que 

compõem  o  estudo,  optou-se  por  questionário  semi-estruturado.  A  análise  foi 

quantitativa.

RESULTADOS:

Tabela 1: Perfil demográfico dos acadêmicos

Variável Descrição FA FR (%)
Sexo Feminino 39 91

Masculino 04 09

Idade 17 a 19 anos 25 58

20 a 22 anos 15 34

23 a 24 anos 03 08

Estado civil Solteiro 42 98

Casado 01 02

Os resultados da tabela 1, referente ao perfil demográfico dos acadêmicos, revelam 

que a maioria dos participantes do projeto 21 é do sexo feminino, representado por 

91%,  e  apenas 09% corresponde  a  participantes  do sexo masculino.  As idades 

predominantes estão na faixa de 17 a 19 anos,  representando 58%. Quanto ao 

estado civil, somente um acadêmico declarou ser casado, sendo assim a taxa de 

solteiros é a maioria representada por 98%. 



Tabela 2: Perfil econômico dos acadêmicos

Variável Descrição FA FR (%)
Mora com a família Sim 12 28

Não 31 72

Paga aluguel Sim – de R$ 150,00 a 290,00 13 30

Sim – de R$ 291,00 a 399,00 12 28

Sim – acima de R$ 400,00 3 7

Não informou 15 35

Ajuda  financeira  que 
recebe dos pais

R$ 350,00 a 650,00 12 28

R$ 651,00 a 750,00 6 14

Acima de R$ 751,00 7 16

Não informou 18 42

Em relação ao perfil econômico expresso na tabela 2, percebemos que a maioria 

não  mora  com  a  família,  representando  72%  da  amostra,  e  quanto  ao  auxílio 

financeiro  que  estes  alunos  recebem dos  pais  para  se  manterem  mensalmente 

predominou o valor informado de R$ 350,00 a 650,00 representado por 28% da 

amostra.

A maior parte dos entrevistados revela que paga aluguel, com predomínio na faixa 

de R$ 150,00 a 290,00, representando 30% dos acadêmicos, e quanto aos que não 

informaram neste item, estes somam 35%.

Tabela 3: Hábitos dos acadêmicos

Variável Descrição FA FR (%)
Fuma Não 43 100

Sim - -

Consumo de álcool Não 22 51

Sim – raramente 7 16

Sim – 1 vez por semana 6 14

Sim – 2 vezes por semana 8 19

Na tabela 3, em relação ao tabagismo 100% da amostra declaram-se não fumante. 

Quanto ao consumo de álcool à parte mais representativa com 22 indivíduos, 51%, 

relata não consumir álcool, e 19% declara consumir álcool pelo menos duas vezes 

por semana.



Do  mesmo  modo,  Buss  (2000  p.12)  argumenta  que  “a  criação  de  ambientes 

favoráveis  à  saúde  implica  o  reconhecimento  da  complexidade  das  nossas 

sociedades e das relações de interdependência entre diversos setores”. A proteção 

do  meio  ambiente  e  a  conservação  dos  recursos  naturais,  o  acompanhamento 

sistemático  do  impacto  que  as  mudanças  no  meio  ambiente  produzem sobre  a 

saúde, bem como a conquista de ambientes que facilitem e favoreçam a saúde.

Tabela 4: Estilo de vida dos acadêmicos

Variável Descrição FA FR (%)
Planeja  suas 
atividades

Sim 42 98

Não 01 2

Principais  alimentos 
consumidos  na 
semana

Arroz 39 91

Feijão 36 84

Macarrão 17 40

Carnes 36 84

Frutas 20 47

Verduras 34 72

Número  de  horas 
dormidas no dia

6 horas 10 23

7 horas 20 47

8 horas 12 28

9 horas 01 02

Lazer Leitura 12 28

Ouvir música 05 12

Prática esportes 02 05

Conversar/sair  com 
família/amigos/namorado (a)

23 53

Passear 01 02

Tocar violão 01 02

Assistir TV/filmes 06 14

Cinema 06 14

Internet 04 09

Cuidar de animais 01 02

Dormir 02 05

Crochê 01 02

A tabela 4 retrata o estilo de vida dos acadêmicos, 42 indivíduos, ou seja,  98% 

declara  que  sempre  planeja  suas  atividades,  sendo  que  apenas  1  indivíduo, 

correspondendo  a  2%  afirmou  não  planejar  suas  atividades.  Em  relação  à 



alimentação,  91% da  amostra  declara  consumir  arroz  regularmente  na  semana, 

seguido de feijão, carnes, verduras, frutas e macarrão. Quanto ao número de horas 

dormidas no dia predomina a faixa de 7 horas com 20 indivíduos que correspondem 

a 47% da amostra. Em relação ao lazer as respostas foram variadas, a maioria  

declarou conversar/sair com família/amigos/namorado (a) como formas de lazer, são 

estes 23 indivíduos que representam 53% dos acadêmicos, em menor quantidade, 

como opção de lazer, foram citados prática esportes, tocar violão, cuidar de animais, 

crochê, ambos representando 2%, contudo houvera ainda outros itens que tiveram 

menor representatividade.

De acordo com Buss (2000 p.6) a qualidade de vida esta relacionada a um padrão 

adequado de alimentação e nutrição, boas condições de trabalho, de habitação e 

saneamento, ambiente físico limpo, oportunidades de educação ao longo de toda a 

vida,apoio social para famílias e indivíduos, um estilo de vida responsável, além de 

um amplo espectro adequado de cuidados de saúde.

Tabela 5: Perfil de atividades acadêmicas

Variável Descrição FA FR (%)
Série que estuda 1ª 8 19

2ª 25 58

3ª 4 9

4ª 3 7

5ª 3 7

Participa de projeto de 
pesquisa

Sim 5 22

Não 38 88

Participa  de  outro 
projeto de extensão

Sim 13 30

Não 30 70

Na tabela 5 tratamos das atividades acadêmicas e apresentam respostas variadas. 

Observa-se  o  predomínio  de  acadêmicos  da  2ª  série  com  25  indivíduos, 

representando 58% dos extensionistas, os acadêmicos do 1º ano representam 19% 

da amostra,  caracterizando o segundo grupo mais representativo.  A maioria  dos 

questionados declara não participar de projetos de pesquisa de nenhuma natureza, 

estes representam 88% da amostra, apenas 05 acadêmicos afirmaram participar de 

projeto de pesquisa, estes representam 22% da amostra. Em relação a participação 

em outros projetos de extensão o predomínio é de indivíduos que não participam, 



são  estes  30  indivíduos  que  representam  70%  dos  extensionistas,  13  pessoas 

declaram participar de outro projeto de extensão e somam 30% da amostra.

Observando  os  indicadores  sociais,  demográficos  e  o  estilo  de  vida  que  os 

acadêmicos levam, Lefèvre e Lefèvre (1991) nos diz que saúde pode ser vista como 

uma sensação: os indivíduos sentem que são saudáveis, com base em uma série de 

indicadores  socialmente  disponíveis  (como  raramente,  ou  nunca  terem  sido 

acometidos  de  doenças  graves,  estarem  permanentemente  dispostos  para  o 

trabalho, estudos, etc.).

CONCLUSÃO: Concluímos que a maioria dos extensionistas é do sexo feminino, e 

que as idades predominantes estão na faixa de 17 a 19 anos. Sobre a moradia foi  

possível observar que a maioria paga aluguel e não moram com os pais.  Quanto ao 

quesito de vícios todos declararam não serem fumantes e, 33% dos participantes 

disseram consumir bebida alcoólica. Como lazer o item que mais se destacou foi o 

de  sair/conversar  com  família/amigos/namorado  (a),  mais  da  metade  dos 

entrevistados afirmaram dormir em média sete horas por noite e relataram consumir 

diariamente os alimentos tidos como essenciais para nossa saúde tais como arroz, 

feijão, carnes, legumes, frutas, etc. Estes resultados puderam comprovar que estes 

indivíduos além de serem jovens ativos fazem parte de uma geração que tem optado 

por ações que promovem à tão falada qualidade de vida.   
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Resumo

As  enteroparasitoses  representam  doenças  comuns,  sendo  endêmicas  em 

países do terceiro mundo, onde são problemas de Saúde Pública (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE,  2005).  O  objetivo  desse  trabalho  é  relatar  dados  colhidos  entre  parte  da 

população  do  bairro  Cascavel  Velho,  discutir  e  alertar  sobre  a  prevalência  de 

enteroparasitoses que acometem os indivíduos do município de Cascavel- Paraná. Do 

total de 134 amostras coletadas, 35,82% (n=48) resultaram em teste positivo e 64,18% 

(n=  86)  negativo,  pelo  método  RITCHE.  Dentre  os  positivos,  em  81,25%  (n=  39) 

detectou-se  apenas  uma forma parasitária  e  18,75% (n=9)  estavam poliparasitados 

(com duas formas parasitárias). A espécie mais encontrada foi o protozoário Endolimax 

nana correspondendo a 36,84% (n=21). 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.

Palavras-chaves: Enteroparasitoses; População; Cascavel Velho  
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Introdução 

As enteroparasitoses representam doenças comuns, sendo endêmicas em paí-

ses do terceiro mundo, onde são problemas de Saúde Pública (MINISTÉRIO DA SAÚ-

DE, 2005). Os parasitas intestinais estão entre os patógenos mais encontrados em se-

res humanos, constituindo agravo importante à saúde. Dentre os helmintos, os mais 

freqüentes são os nematelmintos (Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura) e os anci-

lostomídeos. Dentre os protozoários destacam-se Entamoeba histolytica/dispar e Giar-

dia 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 con-

dições climáticas, ambientais e, principalmente, do  grau de desenvolvimento socioe-

conômico da população (NEVES, 2005). 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 inges-

tão de água e alimentos contaminados com material fecal contendo esta forma do para-

sito (PÓVOA, 2001). A infecção pela E. histolytica/E. dispar apresenta ampla distribui-

ção 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).  Blas-

tocystis hominis é um dos mais controversos tópicos sobre parasitos encontrados no 

trato gastrintestinal humano. Existem ainda muitas dúvidas sobre sua real natureza ta-

xonômica (atualmente considerado um protozoário), sua epidemiologia e mesmo sobre 



seu real caráter patogênico, chegando a ser considerado um oportunista em imunode-

primidos. Pelos métodos convencionais de exame parasitológico de fezes, é um dos pa-

rasitos mais encontrados (MACEDO, 2010). 

Objetivos

O objetivo desse trabalho é relatar dados coletados entre parte da população do 

bairro Cascavel Velho, discutir e alertar sobre a prevalência de enteroparasitoses que 

acometem os indivíduos do município de Cascavel- Paraná. 

Metodologia

Para desenvolver este estudo, tomou-se como amostragem 134 pessoas, de am-

bos os gêneros e faixa etária variada,  sendo que a média de idade foi  27,51 anos, 

47,01% das amostras (n=63) eram do gênero masculino e 52,99% (n=71) do gênero fe -

minino. Trata-se de um estudo quantitativo analisado estatisticamente por porcentagem 

simples. Foram realizadas visitas domiciliares em diferentes regiões do bairro, entre-

gues frascos coletores apropriados com as devidas orientações de coleta, recolhidas as 

assinaturas dos termos de consentimento livre/esclarecido e aplicados os questionários 

para o estudo epidemiológico, durante o período de abril a setembro do ano de 2010.  

As amostras  fecais  coletadas e preservadas com formalina  tamponada 10%, foram 

identificadas conforme a ordem de obtenção, recolhidas semanalmente e encaminha-

das ao Laboratório de Parasitologia Geral da UNIOESTE para análise parasitológica. 

Foram analisadas utilizando a técnica de sedimentação espontânea (Hoffmann, Pons e 

Janer – HPJ) e  Centrífugo - Sedimentação pela Formalina-Éter, (RITCHIE, 1948).  Os 

laudos foram encaminhados à UBS do bairro, entregues aos pacientes e encaminhados 

ao médico para tratamento específico.

Discussão e Resultados

Do total de 134 amostras coletadas, 35,82% (n=48) resultaram em teste positivo 

e 64,18% (n= 86) negativo, pelo método RITCHE. Dentre os positivos, em 81,25% (n= 

39) detectou-se apenas uma forma parasitária e 18,75% (n=9) estavam poliparasitados 

(com duas formas parasitárias). A espécie mais encontrada foi o protozoário comensal  

Endolimax  nana correspondendo  a  36,84%  (n=21)  dos  resultados.  Em  seguida,  a 



espécie presente com prevalência é o protozoário Blastocystis hominis correspondendo 

a 24,56% (n= 14) dos dados obtidos.  Entre as espécies, de caráter confirmadamente 

patogênicas, destacou-se o protozoário Giardia lamblia 14,04% (n= 8). Outras espécies 

encontradas no método RITCHE foram: Entamoeba coli 14,04% (n= 8), Ancilostomídeo 

5,26% (n= 3), Entamoeba histolytica 3,51% (n= 2) e  Ascaris lumbricoides 1,75% (n= 1). 

Pela análise com o método HPJ observou-se que em 134 amostras recolhidas, 38,06% 

(n= 51) o resultado foi positivo e 61,94% (n= 83) negativo. Dentre os positivos, 70,59% 

(n=  36)  detectaram-se  apenas  uma  forma  parasitária  e  29,41%  (n=15)  estavam 

poliparasitados.  A  espécie  mais  encontrada  nessas  amostras  foi  a  espécie  de 

protozoário Endolimax nana correspondendo a 33,85% (n= 22), porém são protozoários 

comensais do intestino humano, sendo encontrados em praticamente todos os países, 

mais freqüentemente em regiões tropicais e subtropicais onde a população apresenta 

baixo  nível  sócio-econômico  e  higiênico-sanitário.  Diversas  condições  ecológicas 

favorecem a disseminação dos parasitas intestinais, fazendo com que as helmintoses e 

protozooses constituam um sério problema de Saúde Pública em algumas regiões de 

América Latina e do Brasil,  podendo alcançar  em determinadas regiões um caráter 

endêmico  (HURTADO-GUERRERO,  2005).   Em  seguida  aparece  o  protozoário 

Blastocystis  hominis correspondendo  a  29,23% (n=19)  dos  laudos  emitidos.  Outras 

espécies  encontradas  no  método  HPJ  foram:  Giardia  lamblia 15,38%  (n=  10); 

Entamoeba coli 12,30% (n= 8);  Ancilostomídeo 4,62% (n= 3); Entamoeba histolytica 

/díspar  3,08%  (n=  2)  e  Ascaris  lumbricoides 1,54%  (n=1).  Os  danos  que  os 

enteroparasitas  podem causar  a  seus  portadores  incluem  a  obstrução  intestinal,  a 

desnutrição, anemia por deficiência de ferro e quadros de diarréia e de má absorção, 

sendo que as manifestações clínicas são usualmente proporcionais à carga parasitária  

albergada pelo indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). A giardíase é encontrada no 

mundo todo, principalmente entre crianças de oito meses a 12 anos. Em nosso estudo 

70% (n=7) das amostras positivas para Giardia lamblia foram de crianças, e 30% (n= 3) 

adultos. A alta prevalência observada em  crianças  pode  ser  devido  a  falta  de 

hábitos higiênicos nessa idade (WERLE, 2007). Blastocystis hominis é um protozoário 

freqüentemente  encontrado  nas  fezes  de  pessoas  com  e  sem  manifestações 

gastrintestinais,  imunocompetentes e imunossuprimidos. Em muitos locais o parasito 



não é reportado rotineiramente nos resultados dos exames coproparasitológicos, além 

de  que  muitos  o  consideram  como  um  organismo  comensal  sem  importância, 

esquecendo  o  número  crescente  de  publicações  que  o  assinalam  como  parasito 

potencial em ausência de outras causas que expliquem as manifestações clínicas nos 

pacientes  (DEVERA,  1998).  As  áreas  identificadas  como  de  alto  risco  têm  maior 

potencial de contaminação do ambiente. Essa situação leva não apenas a um maior 

número de indivíduos infectados, mas também à manutenção do processo de regulação 

natural dos parasitos, caso não haja intervenção (FORTES, 2004).

Conclusões 

Através  de  revisão  na  literatura,  coleta  de  amostras  e  análise  de  dados 

pesquisados no ano de 2010 observa-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. Durante a análise dos dados destaca-se 

a presença do protozoário  Blastocystis hominis,  parasito gastro-intestinal comum em 

locais em que as condições higiênico-sanitárias e sócio-econômicas são deficientes. 

Dessa forma, entende-se que a prevalência das infecções 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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PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 
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Área temática: Saúde.                Modalidade de apresentação: Comunicação Oral. 

Resumo:  Um dos focos principais do Projeto Rondon é contribuir para a formação 
do  universitário  por  meio  de  atividades  e  ações  de  cunho  extensionista  que 
contribuam  para  o  desenvolvimento  das  comunidades  assistidas,  assim  como, 
promover  a  integração  e  o  conhecimento  da  realidade  nacional.  Para  a 
Universidade,  o  Projeto  Rondon  permite  a  criação  de  espaços  para  o 
desenvolvimento  de  ações  que  são  parte  do  princípio  indissociável  do  trinômio 
ensino-pesquisa-extensão. Desta forma, este trabalho tem por objetivo apresentar 
as atividades desenvolvidas na Operação Carajás de Janeiro de 2011, sob o ponto 
de vista do planejamento e a descrição como um todo do processo, relacionado à 
esta recente participação da Unioeste por meio dos seus acadêmicos e docentes.

Palavras  Chave: Extensão  Universitária,  Ministério  da  Defesa,  Formação 

Acadêmica.

1. Introdução.

O Projeto Rondon objetiva a integração social do acadêmico por meio de ações 

coordenadas pelo  Ministério  da  Defesa (MD) onde são desenvolvidas atividades 

voluntárias de universitários visando aproximá-los da realidade nacional, contribuir 

para a sua formação cidadã, criar o senso de responsabilidade social e contribuir 
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para o desenvolvimento das comunidades que recebem este projeto nacional.

______________________________________________

1Relator. Docente do Curso de Enfermagem/Campus Foz do Iguaçu. Rondonista no Projeto Rondon 

2011 – Operação Carajás.

2Acadêmicos de Graduação da Unioeste. Rondonistas no Projeto Rondon 2011 – Operação Carajás.

3Docentes do Curso de Enfermagem.

4Docente do Curso de Enfermagem/Rondonista no Projeto Rondon 2011 – Operação Carajás.

Para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) a participação no 

Projeto  Rondon oportuniza a formação acadêmica,  e  para isso,  se candidatou e 

participou recentemente nas Operações de Janeiro de 2011, contando com cinco 

equipes  que  atuaram  em  quatro  localidades, sendo  estas  denominadas:  1) 

Operação Carajás – Ocorrida nos Estados do Pará e Tocantins (10 municípios em 

cada Estado); 2) Operação Zabelê – Ocorrida no Estado do Piauí (20 municípios); 3) 

Operação  Rio  dos  Siris –  Ocorrida  no  Estado  do  Sergipe  (20  municípios);  4) 

Operação Seridó – Ocorrida no Estado do Rio Grande do Norte (20 municípios).

A seguir, será realizada a descrição do planejamento, e o relato da participação 

da Unioeste na Operação Carajás, no município de Ourilândia do Norte/Pará.

2. Objetivos.

Apresentar o planejamento e discorrer sobre o desenvolvimento das atividades 

empenhadas na participação da Unioeste na Operação Carajás do Projeto Rondon 

no Município de Ourilândia do Norte/Pará, em Janeiro de 2011.

3. Métodos.

A participação  das  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES) no  Projeto  Rondon 

segue  diretrizes  que  são  delineadas  pelo  MD,  e  com  base  nelas,  ocorre  a 

organização  das  atividades  que  são  desempenhadas  nos  municípios  pela 

participação dos acadêmicos e docentes integrantes das equipes de Rondonistas.

Desta forma, o processo da participação da Unioeste seguiu as etapas a seguir: 

1) Lançamento do Edital de Convite às IES pelo MD; 2) Envio ao MD das propostas 

de trabalho confeccionadas pelas IES; 3) Promulgação do resultado da análise das 

propostas; 4) Organização da Viagem Precursora; 5) Organização das equipes de 

Rondonistas  nas  IES;  6)  Viagem das  equipes  de  Rondonistas  aos  municípios  e 

realização das atividades propostas do Projeto Rondon.
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Com  base  nestas  etapas,  sucintamente  divididas,  serão  apresentados  os 

resultados, e discutida a participação recente da Unioeste na Operação Carajás.

4. Resultados e Discussão.

Assim como realizado desde o relançamento do Projeto Rondon no ano de 2005, 

a Unioeste, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), aderiu ao Edital do MD 

convidando as IES a preparar propostas para participação no projeto. 

No mês de Setembro de 2010, a Proex convidou  os docentes que estivessem 

interessados em participar das operações por  meio da elaboração de propostas. 

Naquele momento, houve a formação de oito equipes (em duplas) de docentes que 

se interessaram em representar a Unioeste. Foram então apresentados os locais 

que receberiam as quatro Operações de Janeiro de 2011 do Projeto Rondon. 

De acordo com a afinidade, e formação dos docentes, oito municípios foram 

distribuídos dentre estas equipes.  Cada município  recebeu duas equipes de IES 

distintas, cada uma realizando um Conjunto de ações, denominados “A” e “B”. Neste 

caso, foi designada ao grupo a formulação de uma proposta que contemplasse o 

“Conjunto  A”  de  ações,  para  o  Município  de  Ourilândia  do  Norte/Pará,  na  qual, 

conforme o Edital do MD, poderiam ser abordados temas que enfatizem atividades 

relacionadas a “Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde”.

A equipe de docentes foi formada por dois docentes do Curso de Enfermagem 

de Foz do Iguaçu,  sendo um com formação original  em Farmácia e Bioquímica, 

designado Coordenador da equipe, e a outra, uma docente Enfermeira. Este aspecto 

é  importante,  pois  desde a formação da equipe ficava contemplado um aspecto 

desejado pelo MD, que é a formação multidisciplinar das equipes de Rondonistas.

O passo seguinte foi a elaboração do conjunto de propostas, o que foi realizado 

em colaboração  com mais  dois  docentes  do  Curso  de  Enfermagem de  Foz  do 

Iguaçu, sendo um com formação original em Biomedicina, e a outra, em Psicologia. 

Do  trabalho  dos  quatro  docentes,  foi  elaborado  um  conjunto  original  de  15 

propostas, sendo: 

1)  Uma  proposta  que  abordava  tema  relacionado  à  “Promoção  da  Saúde  e 

Educação”, que enfatizava os temas diabetes mellitus e hipertensão arterial;

2) Onze propostas que abordavam temas relacionados à “Promoção da Saúde e 

Capacitação Técnica”. Foram enfatizados temas relacionados à avaliação da saúde 

nutricional  e  ocular;  educação  sexual,  drogas  e  gravidez  precoce;  doenças 
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negligenciadas;  no âmbito  dos serviços de saúde locais  foi  proposta a instrução 

sobre o processamento e esterilização de materiais e descarte de resíduos sólidos; 

saúde da gestante; instrumentos de gerenciamento na gestão pública; mortalidade 

materna  e  infantil;  manipulação  dos  alimentos  conforme  as  normas  sanitárias; 

normas de armazenamento e sistema nacional de vacinas;

3) Uma proposta que abordava tema relacionado a “Educação Ambiental”, que 

enfatizava a conservação ambiental;

4) Duas propostas que abordavam temas relacionados a “Educação Científica”, 

que enfatizava o ensino em Ciências e o uso do microscópio óptico.

As  quinze  propostas  foram  elaboradas  tendo  por  base,  as  informações 

levantadas através do contato com a prefeitura de Ourilândia do Norte/PA e com 

suas secretarias municipais (via e-mail e telefone) e informações localizadas junto 

ao  IBGE e  ao  DATASUS.  Estas  fontes  puderam contribuir  para  um diagnóstico 

prévio das principais deficiências e necessidades do município. 

Conforme  apresentado,  enfatizaram  atividades  variadas,  porém,  todas 

relacionadas a  área de “Educação  e  Saúde”,  portanto,  em conformidade  com o 

“Conjunto A” de ações, em também, em conformidade ao perfil  de formação dos 

docentes que trabalharam para elaborar a  proposta. Além disso, fica ressaltado que 

com relação ao público alvo, as atividades objetivaram principalmente a parcela da 

população considerada multiplicadora, ou seja, profissionais e servidores da rede 

pública de saúde e educação.   

A  proposta  de  trabalho  redigida  pelos  docentes  foi  submetida  ao  MD, e 

aprovada, pelo Comitê de Orientação e Supervisão (COS) do Projeto Rondon. É 

importante registrar que aquela proposta concorreu com mais 4 outras propostas 

relacionadas ao “Conjunto A” que foram enviadas por diferentes IES visando atuar 

no mesmo município de Ourilândia do Norte.

Foi com enorme satisfação, entusiasmo e honra que esta notícia foi recebida, 

pois  representou  ao  Curso  de  Enfermagem  da  Unioeste  de  Foz  do  Iguaçu  a 

oportunidade de participar pela primeira vez do Projeto Rondon.  

O passo seguinte foram os preparativos para a realização da chamada “Viagem 

Precursora” organizada pelo MD, na qual um representante da equipe é designado a 

deslocar-se  até  o  município  alvo  das  atividades  para  conhecê-lo.  Esta  visita  foi 

realizada no mês de Novembro de 2010 pelo docente coordenador da equipe. 

Consideramos esta etapa fundamental em todo o processo, pois somente assim, 
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foi  possível  conhecer  com  maior  precisão  a  condição  do  município,  suas 

necessidades  maiores,  e  sua  realidade,  enfim,  foi  realizado  o  diagnóstico  mais 

preciso da realidade local. Isto foi possível pelo contato direto com os representantes 

públicos, profissionais e demais representantes da população local.

De acordo com o perfil das propostas, por exemplo, foram visitadas quase todas 

as unidades de serviços de saúde local, assim como, uma parcela representativa 

dos serviços públicos de educação do município.

É importante registrar que na “Viagem Precursora” a receptividade municipal foi 

excelente. Também nesta ocasião foi conhecido o representante do “Conjunto B” de 

propostas, que era oriundo da Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo capital.

Nesta viagem ficou definido o local  de alojamento,  alimentação e banho. Foi 

realizado o alinhamento de um cronograma prévio de atividades em acordo com o 

representante do “Conjunto B” de ações, e foi realizada a seleção dos locais para 

execução das atividades no mês de Janeiro de 2011. Tudo o que foi realizado ficou 

registrado, e entregue na forma de relatório exigido pelo MD. Um fato interessante 

foi a entrega ao MD de fotografias tiradas no município.

Pelo balanço final da “Viagem Precursora”, das quinze propostas originais, ficou 

resolvido, de comum acordo, em conjunto aos representantes locais, que seriam 

realizadas doze atividades.

Com base nisso, foi realizado de forma coordenada pela Proex, a seleção dos 

acadêmicos. Foram selecionados oito considerados titulares, e quatro suplentes. 

A  equipe  de  oito  acadêmicos  apresentava  um  perfil  multidisciplinar,  em 

conformidade  com  o  perfil  das  atividades  que  seriam  desenvolvidas.  A  equipe 

selecionada ficou definida da seguinte forma: Duas acadêmicas de Farmácia; Duas 

acadêmicas de Medicina; Uma acadêmica de Ciências Biológicas; Duas acadêmicas 

de Enfermagem e outro acadêmico também de Enfermagem.

Realizada esta etapa, houve a divisão das doze atividades entre os acadêmicos. 

Assim,  foram  atribuídas  as  responsabilidades  individuais  para  a  elaboração  do 

conteúdo,  planejamento  e  execução  das  atividades,  sempre  em conjunto  e  sob 

supervisão dos docentes responsáveis pela equipe.

Dois  aspectos  importantes  a  ressaltar  foram  que  os  acadêmicos  ficaram  à 

vontade para decidir os conteúdos principais das atividades, bem como, o modelo de 

execução. Além disso, os trabalhos contaram de forma decisiva com as informações 

apuradas na “Viagem Precursora”; um fato relacionado a isso, foi que durante os 

5



preparativos  foi  freqüente  realizarmos  novos  contatos  por  via  telefônica  com os 

representantes municipais para sanar dúvidas, ou complementar as informações.

Quase todas as reuniões de trabalho ocorreram na sede da Reitoria no Campus 

de Cascavel-PR, o que exigia o deslocamento dos dois docentes, e de dois dos 

acadêmicos da equipe de Rondonistas. Esta etapa desenvolveu-se nos meses de 

Novembro e Dezembro de 2010, e, também no mês de Janeiro de 2011, portanto, 

durante o período de férias universitárias. 

O material suficiente para realizar as doze atividades ficou todo definido durante 

estes trabalhos, e ficou concentrado na forma de materiais áudio visuais, materiais 

impressos, e demais itens que incluíam, por exemplo, reagentes de laboratório, um 

microscópio óptico, e dois aparelhos multimídia, que foram levados na viagem de 

trabalho em Janeiro de 2011. 

A  etapa  final  de  todo  o  processo,  foi  a  realização  da  viagem  de  trabalho, 

compreendida entre os dias 14 e 30 de Janeiro, em Ourilândia do Norte os trabalhos 

desenvolveram-se entre os dias 16 e 28 de Janeiro.

No município foram definidos os últimos detalhes para execução das atividades, 

como a decisão final dos locais que receberiam as atividades, e de modo adicional, 

à  pedido dos representantes municipais  ficaram definidas mais quatro atividades 

adicionais não previstas inicialmente no projeto, e mais outra pela própria equipe 

junto  a  equipe  do  “Conjunto  B”.  Desta  forma,  ficaram  definidas  que  seriam 

desempenhadas dezessete atividades nas duas semanas de trabalho no município.

Um passo essencial  foi  o  estabelecimento,  no segundo dia  no município,  do 

cronograma final  de atividades, que foi  publicado para a comunidade local,  e foi  

seguido por todos para a organização do dia-a-dia dos trabalhos.

Das  dezessete  atividades  realizadas,  o  público  total  atingido  foi  de  6.032 

indivíduos da comunidade, um número significativo, considerando que Ourilândia do 

Norte apresentava 27 mil habitantes, aproximadamente (IBGE, 2010).

5. Conclusão.

A  participação  da  Unioeste  atingiu  de  modo  muito  satisfatório  os  objetivos 

traçados  de  interagir  com  a  população  de  Ourilândia  do  Norte  por  meio  das 

atividades planejadas e cumpridas no âmbito extensionista. Além disso, considera-

se que os acadêmicos foram inseridos na realidade local,  o que contribuiu muito 

para sua formação, pois pode colocar em prática seus conhecimentos universitários. 
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PREVENÇÃO E SAÚDE DO SERVIDOR DA UNIOESTE: A GINÁSTICA LABORAL 
COMO UM CAMINHO 

Débora Cristina Thomé; Kelly Aparecida Guimarães; Helenara Salvati Bertolossi 
Moreira, José Mohamud Vilagra, Isabele Galvão 

Saúde 

Comunicação oral 

RESUMO
Investir  na  qualidade  de  vida  voltada  aos  funcionários  nas  empresas  se 

constitui hoje uma das principais ações para a prevenção de problemas oriundos do 

exercício laboral. Dentre as doenças que mais atingem a saúde dos trabalhadores 

nas  empresas  estão  DORT/LER.  Para  resolver  tais  problemas  são  implantados 

programas  de  ginástica  laboral.  Sendo  assim,  este  trabalho  tem  por  objetivo 

implantar um Programa de Ginástica Laboral e analisar a incidência de DORT/LER 

nos servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE/Campus 

Cascavel. Para a coleta dos dados foi aplicado um questionário preditivo quanto aos 

riscos de DORT/LER e um segundo questionário para avaliação e aprimoramento do 

programa. Com os resultados observou-se a presença de DORT/LER em estágio 

inicial  na  maioria  dos  trabalhadores,  sendo  que  o  principal  segmento  corporal 

acometido pela dor foi a coluna cervical, e que com apenas 4 meses de implantação 

do  programa  pode-se  observar  uma  melhora  significativa  na  qualidade  de  vida 

desses  trabalhadores.  Desta  forma  fica  evidenciada  a  importância  da  Ginástica 

Laboral  no  controle  dessas  doenças  ocupacionais,  sendo  benéfico  tanto  para  o 

trabalhador quanto para a empresa.

Palavras-chave: Ginástica laboral; DORT/LER; Qualidade de vida.



INTRODUÇÃO

O corpo é uma das mais importantes ferramentas de trabalho. Se ele está 

dolorido,  tenso  ou  foi  forçado  a  permanecer  em uma  posição  desconfortável,  a 

probabilidade de o desempenho profissional sofrer danos é grande. (POLITO, E., 

BERGAMASHI, E., 2004).

Investir  na  qualidade  de  vida  voltada  aos  funcionários  nas  empresas  se 

constitui hoje uma das principais ações para a prevenção de problemas oriundos do 

exercício laboral que, em condições inadequadas, podem ocasionar, pelo excessivo 

ritmo de trabalho, grandes males à saúde dos trabalhadores. Dentre as doenças que 

mais atingem a saúde dos trabalhadores nas empresas estão as DORT/LER.

As  DORTs  (Distúrbios  Osteomusculares  Relacionados  ao  Trabalho)  são 

definidas como transtornos funcionais, mecânicos e lesões de músculos, tendões, 

fáscias,  bolsas  articulares  e  extremidades  ósseas,  ocasionados  pela  utilização 

biomecânica incorreta dos membros, resultando em fadiga, queda do desempenho 

no  trabalho,  incapacidade  temporária  e,  em  alguns  casos,  evoluindo  para  uma 

síndrome dolorosa crônica, capaz de reduzir o limiar de sensibilidade dolorosa do 

individuo (SANTOS, A. et al, 2007).

A  expressão  LER  (Lesão  por  Esforços  Repetitivos)  é  utilizada  por 

especialistas  para  caracterizar  sintomas  dolorosos  que  acometem  tendões, 

músculos, nervos, ligamentos e outras estruturas responsáveis pelos movimentos de 

membros superiores e inferiores.

Buscando  resolver  o  problema de DORT/LER e  melhorar  o  bem-estar  do 

trabalhador, muitas vezes são implantados programas de Ginástica Laboral, ou seja, 

programas de exercícios com duração de 10 a 15 minutos realizados no próprio 

ambiente de trabalho. A ginástica laboral visa a promoção da saúde e melhoria das 

condições  de  trabalho,  além  da  preparação  biopsicossocial  dos  participantes, 

contribui  direta ou indiretamente para a melhoria do relacionamento interpessoal, 

sem falar na redução dos acidentes de trabalho e, consequentemente, no aumento 

da produtividade com qualidade. 

Diante do contexto descrito, tem-se por objetivo no presente estudo implantar 

um  Programa  de  Ginástica  Laboral  e  analisar  a  incidência  de  DORT/LER  nos 

trabalhadores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE/Campus 

Cascavel.



METODOLOGIA

O  estudo  foi  realizado  na  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná 

(Unioeste) no campus de Cascavel/PR, a amostra contou com a participação de 

aproximadamente  175  servidores,  distribuídos  em  17  setores.  Os  projetos  de 

ginástica  laboral  constituem-se  de  atividades  direcionadas  conforme  as 

necessidades dos funcionários. Para implantação do projeto foram realizadas visitas 

aos setores e informado aos trabalhadores sobre a implantação das. Em seguida, foi 

aplicado um questionário preditivo quanto aos fatores de risco para LER/DORT entre 

os trabalhadores. Dos servidores que participaram do programa 143 responderam o 

questionário. Após a análise dos dados, foi elaborado um programa de exercícios 

para serem aplicados aos servidores. Após 4 meses de prática da ginástica laboral  

foi  aplicado  um  novo  questionário  para  avaliar  o  andamento  do  programa  e 

aprimorá-lo  de acordo com as sugestões dos participantes,  esse questionário  foi  

respondido  por  59  trabalhadores.  As  questões  abordadas  foram  relacionadas  a 

prática da ginástica laboral antes da implantação do programa, a importância deste 

na saúde do servidor, se gostaria que a ginástica continuasse, quantas vezes por 

semana e se notou algum resultado desde que a ginástica havia começado.

RESULTADOS

Os dados coletados foram tabulados e os resultados podem ser analisados 

nos gráficos a seguir.

Gráfico 1. Estágios de DORT/LER
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Dos 143 funcionários que responderam o questionário, 9 (6%) não relataram 

dor. Os estágios de DORT/LER observados foram: inicial, moderado e avançado, os 

quais apresentaram os seguintes resultados: estágio inicial 87 funcionários (61%), 

estágio moderado 35 (25%) e no estágio avançado 3 servidores (2%) do total. 

Quando perguntado aos funcionários se eles sentiam dor referente à algum 

segmento corporal que era exigido na sua atividade profissional obteve-se que 58 

pessoas apresentavam dor na coluna cervical, 27 em membro superior dominante, 8 

dor generalizada e 41 em outros segmentos corporais. 
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Gráfico 2: Questionário Avaliativo do Programa

Quanto aos resultados do questionário de avaliação do programa (gráfico 2) 

27 pessoas responderam que já haviam praticado a ginástica anteriormente e 32 

não. Em relação a importância dos exercícios foram dadas três alternativas: muito 

importante, pouco importante ou desnecessário, sendo que todos os participantes, 

ou  seja,  59  pessoas  consideraram  a  ginástica  muito  importante.  Quando 

questionados se  gostariam que o programa continuasse todos responderam que 

sim, destes 10 sugeriram uma vez por semana, 28 duas vezes e 21 três vezes por 

semana. Dos funcionários que responderam o questionário apenas um não notou 

resultado desde o começo da prática da ginástica. Dentre as melhoras observadas 

estão a prevenção de dor, melhora da postura e da disposição para o trabalho, bem 

estar,  melhora  do  relacionamento  com  os  colegas  e  do  alongamento,  além  de 

adquirir novos conhecimentos na área da saúde e animar o dia de trabalho.



As  principais  sugestões  dadas  pelos  funcionários  foi  que  o  programa 

continuasse,  com uma  maior  variação  de  exercícios  e  uma  maior  utilização  de 

materiais, que as atividades poderiam ser feitas em ambientes externos, com um 

maior  período  de  tempo.  Uma  outra  sugestão  dada  por  eles  foi  que  houvesse 

estratégias diferenciadas para aqueles que não participavam da ginástica laboral. 

DISCUSSÃO

De  acordo  com  os  resultados,  observou-se  que  os  locais  com  maiores 

queixas  de  dor  foi  a  coluna  cervical,  isso  devido  a  maioria  dessas  pessoas 

trabalharem  em  escritórios,  na  qual  ficam  grande  parte  do  tempo  sentados, 

adquirindo uma postura muitas vezes inadequada, além de sofrerem um estresse no 

trabalho deixando a musculatura da região tensa, ocasionando a dor.

Vieira  (2000) endossa o fato de que a atividade laboral  é  uma alternativa 

significante na prevenção das doenças osteomusculares através de uma pesquisa 

sobre prevenção das LER/DORT em pessoas que trabalham sentadas e usuárias de 

computador.  A  prática  de  exercícios  físicos  para  esse  tipo  de  trabalhador  é 

fundamental, porque alonga e relaxa a musculatura tensionada, principalmente os 

músculos estabilizadores da coluna (paravertebrais), permitindo que haja diminuição

da dor, da fadiga e aumento do desempenho profissional.

Como  a  maioria  dos  trabalhadores  apresentaram  DORT/LER  em  estágio 

inicial,  isso  remete  a  importância  da  implantação  de  um programa  de  ginástica 

laboral, para não deixar que o estágio de DORT/LER evolua para um nível mais 

avançado, buscando sempre reduzir as dores e alcançar uma melhoria da qualidade 

de vida do funcionário.

A  redução  de  queixas  álgicas  devido  a  um programa  de  prevenção  com 

ênfase na ginástica laboral foi observada por Moreira, Cirelli e Santos (2005). Outros 

autores, também verificaram que a implantação de um programa de ginástica laboral 

está associada com uma redução na freqüência e severidade da dor no local de 

trabalho.

A  implantação  de  um programa de  ginástica  laboral  busca  despertar  nos 

trabalhadores  a  necessidade  de  mudanças  do  estilo  de  vida  e  não  apenas  de 

alteração nos momentos de ginástica orientada dentro da empresa. Segundo Nahas 

e Fonseca (2004), do ponto de vista empresarial, desenvolver ações de promoção 



da saúde e da qualidade de vida para os trabalhadores representa um investimento 

com retorno garantido a  médio e longo prazo.  Trabalhadores bem informados e 

conscientes de que seus comportamentos podem determinar o risco maior ou menor 

de  adoecer,  são  certamente,  mais  saudáveis,  produtivos  e,  possivelmente,  mais 

felizes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evidências demonstram que 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.  

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 

consequentemente melhorarão.

Programas de prevenção e promoção à saúde do trabalhador são de extrema 

importância e necessidade, não só a ginástica laboral, mas também realização de 

palestras, readequação ergonômica no ambiente de trabalho, conscientização dos 

funcionários  quanto  a  postura,  pois  sem esta  análise  ergonômica  do  trabalho  o 

programa de ginástica laboral é apenas um recurso momentâneo.
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PROJETO 21 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SOCIEDADE

Alcy  Aparecida  Leite  Souza1,  Arnei  Júnior  Rozin  2  ,   Janaina  Ultado  Dutra3, 

Jonatan Scherer4, Karolinne de Andrade Colonhese Gama4, Leonardo Dresch 

Eberhardt4, Luana Aparecida Alves da Silva4, Luis Guilherme Sbrolini Marques4, 

Thaís Dresch Eberhardt4, Sheila Karina Lüders Meza5.

Área Temática: Saúde

Modalidade de Apresentação: Estande

PALAVRAS-CHAVE: promoção  da  saúde,  visitas  domiciliares,  impactos 

ambientais.

RESUMO: O Projeto 21 - Educação Ambiental, Saúde e Sociedade foi desenvolvido 

durante  os  anos  de  2002  a  2004,  junto  às  famílias  residentes  às  margens  do  Rio 

Cascavel. Já no ano de 2005, 35 alunos da primeira, segunda e terceira séries do curso 

de  Enfermagem,  e  professores  que  integram  o  projeto,  passaram  a  atuar  junto  às 

famílias  que  residem  no  bairro  Nova  Cidade,  localizadas  no  afluente  esquerdo  do 

Ribeirão Quati-Chico. São 31 famílias, totalizando 98 pessoas, participantes do projeto 

que  tem entre  seus  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.  Junto  a  essa  população  foram 

levantados  dados  sócio-econômicos,  demográficos  e  dos  impactos  ambientais. 

Constantemente são analisadas as informações que constam nos cadastros das famílias e 

1 Professora Coordenadora. Telefone: (45) 91260203. E-mail: alcyza@gmail.com
2 Relator: acadêmico do curso de enfermagem participante do Projeto 21 Educação Ambiental, Saúde e 
Sociedade. E-mail: arnei_rozin@hotmail.com  Telefone: (45) 9946-6242.
3 Acadêmica bolsista de Extensão do Projeto 21 Educação Ambiental, Saúde e Sociedade.
4 Acadêmicos colaboradores do Projeto 21 Educação Ambiental, Saúde e Sociedade.
5 Professora Colaboradora do Projeto 21 Educação Ambiental, Saúde e Sociedade.
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realizadas visitas domiciliares para a educação e promoção da saúde, visando à melhoria 

da  qualidade  de  vida.  Ainda com as  famílias  são  desenvolvidas  ações  de  educação 

ambiental  quanto aos resíduos líquidos e sólidos, artrópodes e roedores,  higiene dos 

alimentos e proteção ambiental.



PROJETO 21 - PERFIL E CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA DE UMA 

POPULAÇÃO RIBEIRINHA

Alcy  Aparecida  Leite  Souza  (coord.)1,  Janaina  Ultado  Dutra2,  Adriana  Staziaki 

Kovaleski3, Ana Paula Borges Brasil³, Ana Paula Simm Gobo³, Arnei Júnior Rozin³, 

Carla  Cristina  Amorim³,  Caroline  Berté³,  Caroline  Roberta  Wisniewski  Martins³, 

Cristina Daiana Bohrer³, Daiane Morilha Rodrigues³, Daniela Patrícia Três³, Débora 

Adrielly Vila³, Dohane Cristina Pereira Sdebski³, Drieli Wawzeniak de Anchieta³, Elis 

Marina de Oliveira³, Érica Rosa da Silva Zanini³, Fabieli Borges³, Gleicy Kelly Teles 

da Silva³, Jaqueline Nunes Fernandes³,  Jolana Cristina Cavalheiri  ³  ,  José Joacy 

Rabelo de Oliveira³, Juliana Nunes Fernandes³, Karolinne de Andrade Colonhese 

Gama³, Leonardo Dresch Eberhardt³, Lindsay Menna³, Luana Aparecida Alves da 

Silva³, Luana Luiza Enzweiler³, Luis Guilherme Sbrolini Marques³, Mariany Ribeiro 

Gomes³, Scaleti Vanessa Brisch³, Sara Alves Ribeiro³, Thaís Anatelli Pasti³, Thaís de 

Menezes  Ferreira³,  Thaís  Dresch  Eberhardt³,  Thais  Vanessa  Bugs³,  Wandressa 

Argente³, Gleyce Kelly D. Falco³, Ana Carolina Bueno³, Tamires Ornelas³, Jonatan 

Scherer³, Amanda Gilnek³, Aline Schenatto³, Amanda Schenatto³, Amanda Staats³, 

Camila Abatti³, Kalliny N. de O. Stralhoti³, Janaina A. Sponassatto³, Felipe Aurélio 

Guerra³, Kanire Mayuri Makiyama Raimundo³.

Área Temática: saúde

Modalidade de Apresentação: comunicação oral

RESUMO:  O trabalho realizado junto  à comunidade tem como objetivo  principal 

realizar  o  um diagnóstico  do  perfil  e  das  condições  de  saneamento  básico  das 

1 Professora Coordenadora. Telefone: (45)91260203. E-mail: alcyza@gmail.com.
2 Acadêmica bolsista de Extensão do Projeto 21 Educação Ambiental, Saúde e Sociedade
Janaina.ultado@bol.com.br. Telefone: (45) 8813-3712.
3 Acadêmicos participantes do Projeto de Extensão 21 Educação Ambiental, Saúde e Sociedade.
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famílias  que  residem  nas  margens  do  Rio  Quati  Chico,  desta  maneira  os 

acadêmicos  realizam  educação  em  saúde  visando  à  diminuição  dos  impactos 

ambientais e de doenças endêmicas e crônicas. Observou-se o conhecimento das 

famílias no que se refere às doenças causadas pelo lixo, água, insetos e roedores, 

devido ao longo percurso de existência do Projeto naquela comunidade. Para estas 

famílias, jogar lixo ou esgoto no rio não é correto, pois causa entupimento, sujeira, 

contaminação do rio, aparecimento de ratos, baratas, moscas e mosquitos. Além 

disso, mencionaram que o lixo jogado no rio pode ocasionar e transmitir algumas 

doenças. Dessa forma podemos concluir que as famílias sabem dos prejuízos, das 

doenças causadas pela falta de saneamento básico, e ainda, percebem os riscos 

advindos  de  viverem  em  área  de  preservação  ambiental,  mas  por  não  terem 

condições socioeconômicas se sujeitam a tal realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, sociedade e saúde.

INTRODUÇÃO:  As  famílias  que  residem  nas  comunidades  geralmente  trazem 

consigo seus conhecimentos e sua cultura, a qual, na maioria das vezes, é a do 

senso  comum,  passada  dos  pais  para  os  filhos.  Essa  cultura  não  deve  ser 

desprezada,  e  sim,  aceita  e  atualizada  para  que  se  possa  ter  uma  relação  de 

empatia com a família.  Assim, é neste ponto que devemos atuar para conseguir 

êxito no trabalho desenvolvido junto à comunidade, família e indivíduo (DUARTE, 

LAZZAROTTO, BIEDERMAN 2008).

O  projeto  21:  Educação  Ambiental,  Saúde  e  Sociedade,  têm desenvolvido  suas 

ações  junto  às  famílias  do  Jardim União, que  residem às  margens  do  Afluente 

Esquerdo  Ribeirão  Quati  Chico  desde  o  ano  de  2002. Os  objetivos  do  Projeto 

contemplaram o desenvolvimento  de  ações  preventivas  e  educativas  em saúde 

ambiental, proporcionando informações sanitárias, visando à qualidade de vida das 

famílias e a diminuição dos impactos ambientais. E foi por meio do reconhecimento 

das áreas degradadas buscando soluções e parcerias; realizando o levantamento 

dos  dados  socioeconômicos,  demográficos  e  dos  impactos  ambientais  junto  às 

famílias, que atingimos os objetivos propostos. 

Para Brasil  (2000), é dever dos profissionais da saúde conhecer a realidade das 

famílias pelas quais é responsável; identificar os problemas de saúde mais comuns 

e situações de risco; elaborar, com participação da comunidade, um plano local para 



o enfrentamento dos fatores que colocam em risco a saúde; programar atividades e 

reestruturar o processo de trabalho; executar, de acordo com a qualificação de cada 

profissional,  os  procedimentos  de  vigilância  à  saúde  (VS)  e  de  vigilância 

epidemiológica (VE).  Deve-se ainda valorizar a relação com a família;  resolver a 

maior parte dos problemas de saúde detectados, e, quando isso não for possível, 

garantir a continuidade do tratamento; prestar assistência integral respondendo de 

forma contínua à demanda. Sendo assim, o elenco das ações desenvolvidas junto 

às  famílias  ultrapassa  a  assistência  individual,  as  ações  devem ser  também de 

cunho  educativo  e  coletivo,  tendo  como  meta  as  medidas  de  promoção  e  de 

prevenção à saúde, buscando melhorar a qualidade de vida das famílias, lembrando 

que estas famílias vivem em fundo de vale (área de preservação ambiental). Assim, 

a  promoção da educação em saúde e ambiental  foi  à  estratégia escolhida para 

trabalhar  com  estas  famílias.  As  ações  realizadas  visam  controlar,  promover  e 

prevenir as doenças, principalmente às de cunho social. 

MÉTODO:  O  projeto  foi  desenvolvido  pelos  acadêmicos  de  enfermagem  e 

fisioterapia com famílias residentes na margem do Rio Quati Chico. O diagnostico 

deu-se após a aplicação do cadastro familiar, qual é composto de questões abertas 

e fechadas e seu preenchimento é realizado durante visita domiciliaria mensal. Nas 

visitas são realizadas orientações de educação ambiental, prevenção e promoção à 

saúde  das  famílias  bem  como  o  impacto  ambiental  na  qualidade  de  vida.  As 

orientações têm por base os problemas identificados no preenchimento do cadastro 

familiar.

DISCUSSÃO E RESULTADOS:  A população acompanhada é  marcada por  dois 

parâmetros distintos, o primeiro de adultos uma vez que 44% dos habitantes têm de 

vinte e dois a cinqüenta e nove anos de idade e o segundo pela 3ª idade, 19% têm 

mais de sessenta anos, o que implica em mudanças no perfil epidemiológico e hoje 

um dos grupos prioritários nas ações dos governos. Apenas 4% têm entre um a 

doze anos de idade, sendo importante que os acadêmicos estejam preparados para 

verificar  condições  de  vacinas,  alimentação  e  orientar  os  pais  sobre  o 

desenvolvimento  normal,  pois  segundo  Maciel  (2008;  p.175),  “O atendimento  na 

infância engloba um conjunto de ações ou medidas preventivas que visam evitar que 

a  criança  adoeça  ou  promova  um  crescimento  e  desenvolvimento  inadequado”. 



Sobre o nível  educacional,  observamos que 27% das pessoas têm apenas nível 

fundamental e este incompleto, e que apenas 4% possuem escolaridade de nível 

superior. Segundo a Agenda 21(2001; p.239), “Tanto o ensino formal como informal 

são indispensáveis para modificar  a atitude de pessoas,  para que estas tenham 

capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los”. 

Quanto ao sexo dos moradores observou-se que a maior proporção é constituída 

por indivíduos do sexo feminino, com 56%, contra 44% do sexo masculino. Do total 

de homens e mulheres, a maioria é de solteiros, com 49%, seguido pelos casados, 

com 29%.

Sobre a ocupação,  a grande maioria  72% encontra-se desenvolvendo atividades 

onde  a  remuneração  gira  em  torno  de  menos  de  um  salário  até  três  salários 

mínimos,  agregue-se  a  este  fato  o  de  que  38%  não  desenvolvem  atividades 

remuneradas, sendo estes, estudantes, aposentados e do lar.

No  que  se  refere  à  habitação  das  famílias,  verificou-se  que  a  maioria,  75%  é 

proprietária do imóvel onde reside, contra 42% alugadas, quanto ao tipo de material 

utilizado na construção a maioria é alvenaria.

No  que  tange  ao  destino  dos  resíduos  líquidos,  destas  famílias,  ficou  assim 

caracterizado, a maioria (83%) deposita o mesmo na rede de esgoto, os demais 

(17%)  descartam o  resíduo líquido  produzido  em fossa.  O destino  dos resíduos 

sólidos,  para 100% das residências  é feito  coleta  pelo  serviço público.  Segundo 

Carbone,  muitas  famílias  não  dispõem  de  saneamento  básico  tampouco  tem 

condições de controlar eficientemente a presença de vetores, a aglomeração dentro 

das  residências  e  as  deficientes  condições  de  higiene  mantêm  estáveis  as 

incidências das doenças parasitarias no país, nesta comunidade a conseqüências 

da utilização de fossa para  eliminação de dejetos  é a contaminação do rio  que 

margeia  sua  residência.  Quanto  ao  abastecimento  de  água,  todas  as  famílias 

(100%) têm água proveniente de abastecimento da fornecedora de água tratada, 

porém, uma pequena parcela (8%) referiu além da água fornecida, utilizar água de 

poço. 

Do mesmo modo, Buss (2000) argumenta que a criação de ambientes favoráveis à 

saúde implica o reconhecimento da complexidade das nossas sociedades e das 

relações de interdependência entre diversos setores. A proteção do meio ambiente e 

a conservação dos recursos naturais, o acompanhamento sistemático do impacto 

que  as  mudanças  no  meio  ambiente  produzem  sobre  a  saúde,  bem  como  a 



conquista de ambientes que facilitem e favoreçam a saúde, como o trabalho, o lazer,  

o lar,  a escola e a própria cidade, passam a compor centralmente a agenda da 

saúde.

CONCLUSÕES: Conclui-se que predomina a presença de adultos, entre vinte e dois 

e  cinqüenta  anos  de  idade,  seguido  pela  população  de  pessoas  de  mais  de 

cinqüenta anos sendo que a minoria  encontra-se  na faixa  de até  doze anos de 

idade. Com relação ao nível  educacional  a preocupação é que a maioria possui  

apenas  o  nível  fundamental  incompleto.  Sobre  o  gênero,  a  predominância  de 

mulheres  e  o  estado  civil  solteiro.  No  que  diz  respeito  a  ocupação,  a  maioria 

absoluta desenvolvem atividades que restringem o acesso aos bens produzidos e 

aos serviços, pois a fonte de renda é limitante. Especial atenção deve ser dada ao 

um terço da população que não tem atividades remuneradas ou são estudantes, 

desenvolvem  atividades  rotineiras  no  lar,  ou  são  aposentados.  A  maioria  das 

famílias é proprietária do imóvel onde reside, sendo este de alvenaria, depositam os 

resíduos líquidos na rede de esgoto, utilizam a água proveniente do abastecimento 

da fornecedora.

São priorizadas as atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde dos 

indivíduos e da família em todas as etapas do ciclo de vida, de forma integral e 

continuada. O indivíduo deve ter consciência da realidade e tentar mudanças na 

busca do seu bem estar e da sobrevivência do planeta. 
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PROJETO A ARTE DE SALVAR VIDAS E BENS

Alberto Saturno MADUREIRA
Janete Maragno MADUREIRA
Alberto S. MADUREIRA FILHO

Thiago MADUREIRA
Mateus MADUREIRA

Joel HUF
Dirce BACH

Área Temática: 06 Saúde
Modalidade de Apresentação: Pôster

Palavras Chave: atendimento préhospitalar; resgate; combate a incêndio.

Este  projeto  tem  por  objetivo  formar  socorristas  e  bombeiros  voluntários  para 
atendimento  préhospitalar,  no  combate  a  incêndio,  no  resgate  de  vítimas  e  em 
situações  emergências  de  acidentes  climáticos.  Inicialmente  no  ano  de  2009 
formamos 37 Socorristas Voluntários e no ano de 2010 formamos 39 Socorristas 
Voluntários; 10 Bombeiros Voluntários e participaram 15 crianças de uma escola 
pública e 10 de uma escola particular, na faixa etária de 9 anos, num Projeto Piloto  
denominado  Bombeiro  Mirim  Voluntário.  No  ano  de  2009  foram  realizados  137 
atendimentos ao público entre resgate de feridos nas ruas, casos clínicos nas casas, 
bem como auxiliar no atendimento interno da Unidade de Saúde 24 Horas. Já no 
ano de 2010 os atendimentos foram sobretudo na Unidade de Saúde devido aos 
Bombeiros Comunitários passarem a realizar o atendimento de primeiros socorros. 
Desde  a  fundação  até  o  final  do  ano  de  2010,  nossa  atuação  principal  foi  na 
formação de Socorristas e Bombeiros Voluntários em parceria com a Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Marechal Cândido Rondon e a Secretaria Municipal 
da Saúde. No mês de novembro de 2010 estivemos auxiliando a Defesa Civil  na 
entrega de lonas aos atingidos pelo vendaval que acometeu nossa cidade. No início  
do ano de 2011 enviamos um voluntário à cidade de Petrópolis/RJ para auxílio às 
vítimas de enchentes  e também efetuamos de forma voluntária  a  Prevenção de 
Incêndio e Atendimento Pré Hospitalar na festa do município de Pato Bragado. No 
ano de 2011 o projeto estende sua ação na formação de Bombeiros Voluntários 
Mirins, onde são objetivamos repassar às crianças através das atividades lúdicas e 
culturais; aspectos de proteção e desenvolvimento das mesmas no fortalecimento 
dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de referência para o convívio 
grupal,  comunitário  e  social  e  o  desenvolvimento  de  relações  de  afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo; possibilitar a ampliação do universo informacional, 
artístico  e  cultural  das  crianças,  bem  como  estimular  o  desenvolvimento  de 
potencialidade, habilidades, talentos e propiciar a sua formação cidadã.
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PROJETO CORAÇÃO DE OURO: PERFIL ANTROPOMÉTRICO E 
FISIOLÓGICO DE PESSOAS NA TERCEIRA IDADE AO

 REINICIAR UM PROJETO DE GINÁSTICA

Alberto Saturno MADUREIRA
Carine Ferreira de SOUZA

Priscilla MARQUES
Thiago MADUREIRA
Thaís FOLLMANN

Karline EDNISE

Área Temática: 06 Saúde
Modalidade de Apresentação: Pôster

Palavras Chave: ginástica; terceira idade; aspectos fisiológicos.

O Projeto Coração de Ouro tem por objetivo promover a condição física de seus 
beneficiários  buscando  a  prevenção  contra  as  doenças  do  tipo  crônico 
degenerativas não transmissíveis devido sobretudo pela hipocinesia. São atendidas 
20 senhoras com a média da idade em 71,9 anos. As aulas são ministradas três 
vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras) com a duração de uma hora 
(17:00  às  18:00  horas),  no  Campus  de  Marechal  Cândido  Rondon.  O  perfil  
antropométrico e fisiológico ao reiniciarem o programa de ginástica após período de 
férias está assim constituído: Massa Corporal (64,47 kg ± 10,7); Estatura (1,58 m. ± 
0,07); Pressão Arterial (137 ± 21 / 77 ± 10 mm Hg); Freqüência Cardíaca (70 ± 10 
bpm). Através desses dados é possível verificar o atual quadro dos beneficiários do 
projeto e melhor prescrever as atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano 
de 2011.  Outras  avaliações complementares  também são realizadas,  tais  como: 
teste de sentar e alcançar (flexibilidade); teste de vai-e-vem caminhada (velocidade);  
flexão do antebraço (força e resistência). Assim, de forma segura e técnica ao final 
do ano poderemos reavaliar o efeito deste programa de ginástica, haja vista que na 
faixa etária do grupo o que interessa não é tanto o ganho de uma melhor condição 
física, mas evitar a perda de habilidade decorrente da idade.
MATSUDO, S.M. Avaliação do Idoso. São Paulo, CELAFISCS, 2001.
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PROJETO FUTURO DO JUDÔ:

INICIAÇÃO E ALTO NÍVEL ATRAVÉS DO ESPORTE SOCIAL

Gabriela Simone Harnisch; Bianca Ferreira Ramos; Anne Caroline Duarte; Jorge 

Alan Glass, Angela Schone, Antonio Josimar Silverio Sluzarczuk, Luiz Fernando 

Fensterseifer, Mirlei Cristine Pasztetnik e Lucinar Jupir Forner Flores.

Área temática: 06 - Saúde (Promoção à Saúde e Qualidade de Vida)

Modalidade de apresentação: Comunicação Oral

RESUMO: Este projeto tem como objetivo oferecer aulas de judô para crianças e 

adolescentes  do  município  de  Marechal  C.  Rondon  matriculados  em  colégios 

públicos. Neste ano foram convidadas 03 escolas públicas que indicaram um total 

de 50 alunos nas idades de 09 e 10 anos. Também fazem parte deste projeto 

alunos remanescentes dos projetos de Judô de 1998 à 2010, todos desenvolvidos 

pelo Curso de Ed.  Física da UNIOESTE.  Este projeto é uma oportunidade de 

iniciação  esportiva  ao  Judô  (novos  alunos),  bem  como  aprimoramento  das 

capacidades técnicas e  filosóficas  que o projeto  enfoca,  além de manter  uma 

continuidade  do  trabalho  realizado  desde  1998.  São  desenvolvidas  aulas 

teóricas/práticas  de  Judô,  higiene,  saúde,  educação  e  cidadania  entre  outros 

temas relevantes. Existe um acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

físico  dos  alunos/atletas  mediante  baterias  de  testes  motores  e  medidas  de 

crescimento que são desenvolvidas no complexo poli-esportivo e laboratórios do 

curso de Ed. Física. Espera-se através deste projeto, oportunizar a inclusão social  

através do esporte  bem como oportunizar  o  surgimento  e  desenvolvimento  de 



novos talentos esportivos nesta modalidade.

Palavras-chave: Judô, inclusão social, iniciação esportiva.

INTRODUÇÃO

O  Judô  adquire  um  desenvolvimento  cada  vez  maior  no  mundo  todo  e 

particularmente em nosso país, onde o interesse pelo estudo desta arte cada vez 

mais se consolida. Um dos problemas verificado é que o Judô brasileiro ainda está 

bastante elitizado e muitos não conseguem ter acesso devido ao elevado custo.

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.

Aquele  que  se  dedica  ao  Judô  seriamente  adquire  um corpo  livre  e  ágil, 

podemos dizer completamente desenvolvido, utilizável em todas as circunstâncias. 

Sua prática 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 proporciona 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, 2010; DUNCAN, 1979; 

LASSERE,  1969;  MIKOSKI,  2002;  MONTEIRO,  1998;  SHINOHARA,  2000; 

TAKESHITA, S/D; TEGNER, 1969; VIRGÍLIO, 1986; WHITE, 1980).

OBJETIVOS

Geral: Oferecer  aulas  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;

• Oportunizar a prática do Judô como elemento de inclusão social;



• Ministrar palestras educativas sobre disciplina, higiene, problemas de saúde, 

drogas e os problemas por ela causados, dentre outros temas relevantes;

• Oportunizar a prática do judô como esporte e lazer;

• Acompanhar o crescimento e desenvolvimento considerando saúde e esporte;

• Proporcionar a vivência competitiva e a promoção oficial de faixas;

• Detectar novos talentos esportivos no Judô;

• Orientar e preparar acadêmicos para atuarem como instrutores e técnicos  de 

judô;

• Oportunizar bolsas de estudo para alunos destaques.

MÉTODOS

Participantes e normatizações

São convidadas anualmente a participar deste projeto instituições públicas de 

ensino, que indicam seus alunos.

Neste ano foram indicados 50 alunos novos de ambos os gêneros. Estamos 

ainda renovando a parceria com o Centro de Atendimento Integral ao Menor – 

CEMIC,  através da Secretaria  Municipal  de  Ação Social,  o  que possibilitará  o 

atendimento a mais 200 crianças. Este atendimento será desenvolvido na própria 

entidade. Participam também filhos de professores e funcionários da UNIOESTE e 

alunos remanescentes de projetos de Judô anteriores realizados pelo Curso de 

Ed. Física. Sendo assim, estima-se que neste ano serão atendidas mais de 400 

crianças, adolescentes e jovens através deste projeto.

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).

Desenvolvemos ainda avaliações físicas e morfológicas visando acompanhar 

o desempenho esportivo e a saúde (crescimento físico e composição corporal).

Realizam-se a cada ano, módulos de exames de faixa e avaliação do projeto.



Os  alunos  podem participar  de  competições  em qualquer  lugar  do  Brasil, 

sendo em diversos níveis, conforme classificações obtidas em seletivas. 

Colaboradores do projeto, Parcerias e Avaliação

A cada ano são oferecidas vagas para colaboradores deste  projeto.  Estas 

vagas são destinadas aos acadêmicos de Educação Física da UNIOESTE, tendo 

como pré-requisito alguma vivência nesta modalidade esportiva.

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.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

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 2.300 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.

Outra grande colaboração deste projeto é a oportunidade de qualificação e 

preparação  que  é  dada  aos  acadêmicos  do  Curso  de  Educação  Física  da 

UNIOESTE,  que  possuem  afinidades  ou  desejam  futuramente  atuar  como 

professores ou técnicos desta modalidade esportiva.

Também  anualmente  é  realizado  o  acompanhamento  do  crescimento  e 

desenvolvimento  dos  participantes.  São  desenvolvidas  avaliações  morfológicas 

visando detectar eventuais problemas principalmente relacionados à desnutrição 

ou obesidade precoce. Sobre este aspecto passamos a relatar alguns resultados.

Os dados que serão apresentados a seguir foram coletados nos anos de 

2007  e  2008.  Participaram  deste  projeto,  neste  período  um  total  457  alunos 

compreendidos na faixa etária de 10 a 14 anos, sendo 223 estudantes do gênero 

masculino (12,21±1,37) e 234 estudantes do gênero feminino (12,29±1,36).

Em  relação  à  massa  corporal  para  a  idade  e  estatura  para  a  idade, 

considerando os valores estabelecidos como normais pelo Centers for Disease 

Control and Prevention – CDC (2009), (P25) a (P75) e  observando os valores 

médios  do  grupo  masculino  e  do  feminino  não  detectamos nenhum problema 

geral.

Em relação  ao  Índice  de Massa  Corporal  –  IMC,  utilizamos as  normas  de 

CONDE & MONTEIRO (2006). Sendo assim, comparando os nossos dados com a 

tabela de referência visualizamos que em relação à média estimada,  todas as 

idades foram classificadas como peso normal. Entretanto, não podemos esquecer 

a importância do acompanhamento individual, pois verificamos alguns casos de 

baixo  peso,  como  também  foram  observados  casos  de  excesso  de  peso  e 

obesidade.

Outra comparação interessante é a análise individual do alcance de critérios de 

saúde  em  relação  ao  IMC.  Para  tanto  podemos  fazer  uso  dos  critérios 

estabelecidos pelo COOPER INSTITUTE FOR AEROBICS RESEARCH (1999). 

Quando aplicados estes critérios aos alunos participantes do projeto Futuro do 

Judô, observamos que no gênero masculino 60,1% se encontram dentro deste 

critério,  enquanto que 34,1% estão abaixo do critério  e  5,8% encontra-se com 



valores acima do esperado. Por sua vez, o gênero feminino, apresenta que 53,8% 

das meninas dentro dos critérios de saúde, 43,6% abaixo e 2,6% acima. Nestes 

dados nos preocupa o considerável número de meninas abaixo dos critérios de 

saúde em relação ao IMC, uma vez que a bulimia está cada vez mais presente 

nestas idades, certamente é algo que merece ser acompanhado.

Na seqüência podemos visualizar a média e desvio padrão do segundo grupo 

dos aspectos morfológicos que envolvem as variáveis de composição corporal.

Tabela 1: Média e desvio padrão do percentual de gordura (%G), massa gorda 
(MG) e massa corporal  magra (MCM) dos participantes no projeto de Judô da 
UNIOESTE.

Idade %G (%) MG (kg) MCM (kg)
Masculino 15,6±6,5 6,4±4,2 32,7±7,4
Feminino 21,6±6,6 9,5±4,9 32,2±6,6

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 e para as meninas 17 a 32% de 

gordura corporal.  Observa-se que a média de ambos os grupos atendem este 

critério. Quando usamos este mesmo critério para análise individual o panorama 

muda, pois verificamos que 72,2% dos meninos encontram-se dentro dos critérios 

de saúde enquanto que 15,2% encontram-se abaixo e 12,6% encontram-se acima. 

Usando  a  análise  individual  para  as  meninas  verificamos  que  61,5% 

encontram-se dentro dos critérios de saúde, 28,2% encontra-se abaixo do critério 

mínimo de saúde apresentando relação com uma possível desnutrição e 10,3% 

encontram-se acima do critério, situação esta que apresenta estreita relação com 

sobrepeso e obesidade..

Quanto  aos  valores  médios  da  MG  e  da  MCM,  ambos  apresentam  um 

crescimento  linear  previsto  com  o  aumento  da  idade,  não  sendo  observada 

discrepância quanto aos valores esperados para ambos os gêneros.

CONCLUSÃO



Baseado no exposto observa-se que o Projeto Futuro do Judô: iniciação e alto 

nível através do esporte social têm alcançado com êxito os objetivos propostos 

principalmente  no  que  tange  à  inclusão  social,  oportunidades  competitivas, 

acompanhamento de crescimento/desenvolvimento físico e formação educacional.

Esperamos assim continuar contribuindo com a nossa sociedade para que a 

mesma  se  torne  cada  vez  mais  igualitária  ou  pelo  menos  um  pouco  menos 

desigual.
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RESUMO

No século XXI, a dança, envolvendo pessoas com deficiência, ainda está em 
recente ascensão, pois contribui com a inclusão dessas pessoas nos aspectos 
educacionais e sociais. Em contribuição a este episódio, o Projeto UNIAMA – 
Atividades  Motoras  Adaptadas  na  Unioeste,  oferece  aulas  de  dança  para 
jovens,  adultos  e  idosos  com  deficiência.  O  projeto  justifica-se  pela 
oportunidade de possibilitar  o  acesso as  Atividades Motoras  Adaptadas por 
meio da dança, desenvolvendo a expressão corporal e contribuindo na melhora 
da qualidade de vida dos participantes Os participantes do projeto são pessoas 
com deficiência física (8) e deficiência visual (7). As atividades são realizadas 
uma  vez  por  semana,  com  duração  de  uma  hora,  nas  dependências  da 
Unioeste/Campus de Marechal Cândido Rondon/PR - Pavilhão de Ginástica do 
Curso  de  Educação  Física.  As  aulas  são  organizadas  e  ministradas  por 
acadêmicos do curso de Educação Física da Unioeste, que atuam diretamente 
com as pessoas com deficiência. Os resultados preliminares mostram-nos  os 
efeitos  ocasionados  aos  participantes,  sendo  estes:  estimulação  da 
musculatura, melhora na coordenação motora, resistência física e equilíbrio, 
melhora no ritmo próprio de aprendizagem por meio da experimentação, do 
proporciona  contato  corporal,  exploração  do  espaço  e  dos  sons;  além  de 
contribuir com a motivação e socialização. Acredita-se que os conhecimentos 
produzidos nestas experimentações são transferidos para as atividades diárias.

Palavras chaves: Dança; Inclusão social; Atividade Motora Adaptada.





Título do projeto: PROMOÇÃO DA SAÚDE NUTRICIONAL DE ESCOLARES 

DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR.

Título do artigo:  ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

NUTRICIONAL  DE  ESCOLARES  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  DO 

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU-PR.

Autores: Elaine Olkoski  1  ,     Cristiana Carolini da Silva Menezes  2  , Eduardo Neves 
da Cruz de Sousa2, Francielle Gonçalves3, Bruna Ribeiro Mazotti4, Claudielle 
Michaelsen  Caetano4,  Elisa  Maria  Bezerra  Maia4,  Eunice  Freitas4,  Flávia 
Daltrozo4,  Isleânia  Maria  Marques  Moreira  Rosa4,  Karen  Carolina  Franco4, 
Patricia  Mayumi  Sakai4,  Rafaela  Sauer4,  Samantha  Larissa  Torres4,  Wesley 
Martins4, Oscar Kenji Nihei5, Marieta Fernandes Santos6, Helder Ferreira6. 

Área temática: Saúde          Modalidade de apresentação: Comunicação oral

Resumo: 

A  obesidade  tem  se  tornado  um  problema  de  saúde  pública  e  um  dos 

problemas  nutricionais  mais  prevalentes,  tanto  nos  países  desenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, o presente projeto de 

extensão tem por objetivo o acompanhamento e a analise do estado nutricional 

em  escolares  de  1ª  a  4º  série  (ano)  do  ensino  fundamental.  Através  da 

avaliação  do  estado  nutricional,  utilizando  o  cálculo  do  IMC  e  critérios  da 

Organização  Mundial  da  Saúde,  foi  possível  verificar  que,  dentre  as  257 

crianças avaliadas na Escola “Arnaldo Isidoro de Lima do municipio de Foz do 

Iguaçu-PR, 56 (21,8%) estavam acima do peso, sendo que 27 (10,5%) foram 

diagnosticadas  com obesidade.  Neste  trabalho  tambem apresentamos  oum 

perfil  dos  hábitos  alimentares  das  crianças  avaliadas.  Planeja-se  realizar 

orientações para a criança com distúrbios nutricionais e também para a sua 

familia.  Desta  forma,  este  desenvolve  ações  voltadas  para  a  promoção  da 



saúde e melhor qualidade de vida da comunidade atendida. 

Palavras-chave: avaliação nutricional; crianças e adolescentes.
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INTRODUÇÃO

A obesidade infantil é uma epidemia global e as tendências crescentes 

de sobrepeso e obesidade são aparentes nos países desenvolvidos e países 

em  desenvolvimento  (FLYNN  et  al.,  2006).  A  obesidade  é  um  importante 

problema de saúde pública pois predispõe e contribui para o surgimento da 

doença  cardíaca  precoce,  hiperlipidemia,  diabetes,  hipertensão  e  derrame 

(BERENSON et al., 1993). 

A avaliação do estado nutricional é uma etapa fundamental no estudo de 

uma criança, para que possamos verificar se o crescimento está se afastando 

do padrão esperado por doença e/ou por condições sociais desfavoráveis. Ela 

tem por  objetivo  verificar  o  crescimento  e  as  proporções  corporais  em um 

indivíduo  ou  em  uma  comunidade,  visando  estabelecer  atividades  de 

intervenção (MELLO, 2002). 

A aquisição de hábitos alimentares saudáveis na infância são de grande 

importância,  pois  garantem  um  crescimento  e  desenvolvimento  adequado, 

previnem problemas nutricionais e podem evitar o surgimento de doenças na 

idade  adulta.  Além  disso,  muitas  evidências  sugerem  que  os  hábitos 

alimentares da infância influenciam a alimentação na idade adulta (ROSSI et.  

al. 2008).

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) constitui um 

sistema  de  coleta,  processamento  e  análise  contínuo  das  informações 

nutricionais  de  uma  população,  possibilitando  realizar  um  diagnóstico 

atualizado da situação nutricional, suas tendências temporais e, também, dos 

fatores de sua determinação (BRASIL, 2003).

OBJETIVOS

Acompanhar e analisar  o  estado nutricional  e  hábitos alimentares  de 

escolares de  1ª a  4º  série  (ano)  do ensino fundamental  de uma escola do 



município de Foz do Iguaçu-PR, visando contribuir com ações de caráter social, 

educativa e preventiva da saúde, colaborando com uma melhor qualidade de 

vida a comunidade atendida.

METODOLOGIA

A avaliação do estado nutricional foi realizada no período de agosto de 

2010 a abril de 2011. Para a execução do projeto foram realizadas atividades 

semanais na Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima”, localizado no Bairro 

da Vila C, do município de Foz do Iguaçu-PR, para avaliar o estado nutricional  

dos escolares das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª séries (anos), nos períodos da manhã e da 

tarde. Foram distribuídos aos escolares um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) que precisou ser assinado pelos pais ou responsáveis para 

que seus filhos ou dependentes pudessem participar das atividades propostas. 

Como medida de assegurar a fidelidade dos resultados, semanas ou alguns 

meses  após  a  primeira  avaliação,  as  crianças  que  apresentaram  algum 

problema  nutricional  foram  reavaliadas,  e  o  diagnostico  definivo  foi 

estabelecido.

O estado nutricional foi obtido através do cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), onde a altura e peso de cada escolar foram aferidos e o IMC 

calculado utilizando-se a seguinte fórmula:  (IMC = Peso/Altura²)  e  o estado 

nutricional foi obtido através da análise de curvas padronizadas (IMC x faixa 

etária) segundo a idade e sexo da criança (WHO, 2007). 

De acordo com os valores obtidos, os que apresentaram IMC igual ou 

superior ao percentil, foram classificados como obesidade, entre os percentis 

85 e 97 (≥ percentil 85 e < percentil 97) foram classificados como sobrepeso; 

entre os percentis 3 e 85 (≥ percentil 3 e < percentil 85) foram classificados 

como eutróficos, e os escolares que obtiveram valor de IMC abaixo do percentil  

3 foram classificados como abaixo do peso. 

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 coletados  dos escolares  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

A avaliação do estado nutricional foi realizada em 257 escolares, sendo 

135 (52,53%) do sexo feminino e 122 (47,47%) do sexo masculino.

Ao se realizar o diagnóstico nutricional, obteve-se 171 (66,54%) alunos 

com  IMC  de  padrão  eutrófico,  sendo  94  (54,98%)  do  sexo  feminino  e  77 

(45,02%) do sexo masculino. Com relação aos 257 alunos avaliados e que 

apresentaram IMC fora do padrão eutrófico, apenas 6 (2,34%) apresentaram 

diagnóstico nutricional  de baixo peso, sendo 3 (50%) do sexo feminino e 3 

(50%) do sexo masculino. Quanto aos escolares que estavam acima do peso 

ideal,  num  total  de  80  (31,12%),  43  (16,73%)  escolares  apresentaram 

sobrepeso,  sendo  22  (51,17%)  do  sexo  feminino  e  21  (48,83%)  do  sexo 

masculino;  e  37  (14,39%)  escolares  apresentaram  obesidade,  sendo  16 

(43,24%) do sexo feminino e 21 (56,76%) do sexo masculino (Tabela 1).

Tabela  1:  Resultados  da  avaliação  nutricional  de  Escolares  do  ensino 

fundamental     da  Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima, 2010 e 2011.

*Diagnóstico nuticonal Sexo Total

F M
Baixo IMC 3 (50%) 3 (50%) 6 (2,34%)

Eutrófico 94 (54,98%) 77 (45,02%) 171 (66,54%)

Sobrepeso 22 (51,17%) 21 (48,83%) 43 (16,73%)

Obesidade 16 (43,24%) 21 (56,76%) 37 (14,39%)

Total 135 (52,53%) 122 (47,47%) 257 (100%)

*Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do percentual entre parênteses.

De um total de 86 escolares com problemas nutricionais, 67 puderam ser 

reavaliados,  sendo  29  (43,28%)  do  sexo  feminino  e  38  (56,72%)  do  sexo 

masculino,  onde verificou-se  que,  11  (16,42%) passaram a apresentar  IMC 

eutrófico passados alguns meses desde a avaliação nutricional inicial (Tabela 

2).

Com  relação  aos  hábitos  alimentares  dos  escolares,  obteve-se  o 

seguinte resultado: em média, através do relato dos escolares verificou-se que 



as  crianças  com  obesidade  consumiam  mais  frequentemente  salada  crua, 

feijão, leite, iogurte, bolachas salgadas e salgadinhos de pacote, e as crianças 

com baixo IMC consomiam mais frequentemente hambúrguer e embutidos, em 

relação aos demais escolares (Tabela 3).

Tabela 2: Resultados obtidos da reavaliação de 67 escolares com IMC fora do 

padrão eutrófico, da Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima”, 2010 e 2011.

*Diagnóstico nuticional Sexo Total

Feminino Masculino
Baixo IMC 0 (0%) 0 (0%) 0 (0,00%)

Eutrófico 4 (36,36%) 7 (63,64%) 11 (16,42%)

Obesidade 11 (40,74%) 16 (59,26%) 27 (40,30%)

Sobrepeso 14 (48,28%) 15 (51,72%) 29 (43,28%)

Total 29 (43,28%) 38 (56,72%) 67 (100%)

*Valores da tabela expressos em número absoluto, seguido do percentual entre parênteses.

Tabela 3: Resultados obtidos sobre os hábitos alimentares dos escolares da 

Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima”, 2010.

* Gênero alimentar Freqüência alimentar por semana de cada item 

segundo o diagnóstico nutricional
Baixo IMC Eutrofia Sobrepeso Obesidade

Salada crua 2,0 ± 2,9 3,1 ± 2,5 3,5 ± 2,6 4,3 ± 2,5
Legumes e Verduras Cozidos 2,0 ± 1,2 1,3 ± 1,9 1,6 ± 2,2 1,8 ± 2,4
Frutas Frescas ou salada de frutas 3,6 ± 3,5 4,0 ± 2,6 5,3 ± 2,3 4,5 ± 2,6

Feijão 6,4 ± 1,3 6,0 ± 2,0 5,8 ± 2,2 6,4 ± 1,7

Leite ou iogurte 5,6 ± 3,1 5,4 ± 2,4 5,9 ± 1,8 6,3 ± 1,7

Batata  frita,  batata  de  pacote  e 

salgados fritos

1,8 ± 2,9 2,0 ± 2,3 2,3 ± 2,3 1,9 ± 2,2

Hambúrguer e embutidos 4,0 ± 3,3 2,0 ± 2,1 2,2 ± 2,3 2,2 ± 2,3
Bolachas salgadas ou salgadinhos 

de pacote

2,6 ± 2,7 2,9 ± 2,5 3,0 ± 2,8 3,3 ± 2,5

Bolachas doce ou recheada, doces, 

balas e chocolates

3,6 ± 2,8 2,8 ± 2,6 3,7 ± 2,7 3,7 ± 2,8

Refrigerante 4,2 ± 3,0 3,0 ± 2,3 3,4 ± 2,3 3,5 ± 2,5
* Valores  da  tabela  expressos  como  média  ±  desvio  padrão  (frequência  de  consumo  na 

semana, em dias).

CONCLUSÃO



Dentre os 257 escolares avaliados, 56 (21,79%) estavam acima do peso, 

sendo que 27 (10,51%) foram diagnosticados com obesidade. Esse percentual 

de  escolares  com  obesidade  pode  ser  considerado  alto  e  preocupante,  e 

medidas educativas estão sendo elaborados para orientar esses escolares e 

seus familiares para que a reeducação alimentar e atividades físicas possam 

ser adotados no dia-a-dia desses alunos.
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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. Tais fatores prejudicam o funcionamento mental do trabalhador, 
a  qualidade  de  vida  e  a  saúde  deste.   Gerando  sintomas  como  dores 
articulares  e  musculares,  fadiga,  estresse  e  esgotamento.  Deste  modo, 
programas de Ginástica Laboral (GL) são implantados nas empresas visando à 
promoção de saúde, a diminuir o  número de acidentes de trabalho, prevenir 
doenças  originadas  por  traumas  cumulativos,  prevenir  a  fadiga  muscular, 
corrigir  vícios  posturais,  aumentar  a  disposição  do  funcionário  ao  iniciar  e 
retornar  ao trabalho e promover maior  integração no ambiente de trabalho. 
Portanto,  o  objetivo  desta  oficina  é  promover  orientações  aos  profissionais 
quanto aos aspectos ergonômicos adotados no trabalho, e ainda, proporcionar 
a  prática  de  uma  aula  de  GL.  Metodologia:  os  participantes  da  oficina 
receberão  orientações  ergonômicas (quanto  aos cuidados com a postura  e 
posicionamento no ambiente de trabalho) e vivenciarão uma aula de GL, a qual 
compreenderá uma série de alongamentos simples, não necessitando nenhum 
tipo de traje especial para participar. E, para tornar a aula mais dinâmica serão 
utilizados acessórios como balões de festa; bastões e músicas. Justificativa: a 
realização da Ginástica Laboral se torna de suma importância para amenizar 
sintomas, tais como cansaço, fadiga e esgotamento, causados pela sobrecarga 
durante  o  período  de laboro.  Espera-se  então,  que ao  receber  orientações 
sobre os cuidados ergonômicos e promoção de saúde, o servidor adquira maior 
consciência sobre cuidados com sua própria saúde e acima de tudo se sinta 
estimulado a iniciar a prática de exercícios físicos, investindo preventivamente 
em sua saúde. 

Fone de contato: (045) 9944-28-13
E-mail: isamgalvao@hotmail.com 

mailto:isamgalvao@hotmail.com




SAÚDE AMBIENTAL: EIXO NORTEADOR DAS DISCUSSÕES DO 
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RESUMO
As ações socioambientais e de formação em educação ambiental organizadas pela 
SEIPAS através do Projeto Estação Saúde, Meio Ambiente e Educação Ambiental 
para  os  anos de 2010-2011 objetivam promover  encontros,  diálogos e estimular 
pesquisas e estudos de saberes ambientais a partir de uma perspectiva intersetorial  
com  as  políticas  correlatas,  mais  especificamente  com  a  saúde,  por  meio  de 
processos educativos pautados pela vertente crítica e emancipatória da educação 
que contemplem os princípios e valores de documentos planetários para um futuro 
sustentável. Discute a mútua relação que se estabelece nas questões que envolvem 
meio ambiente e saúde,  contribuindo para a formação da consciência crítica em 
torno  da  prevenção  das  doenças  crônico-degenerativas,  infecto-contagiosas  e 
“males  modernos”.  Para  tanto  são  utilizados  instrumentais  como:  palestras, 
atividades expositivas de prestadores de serviços em saúde, oficinas temáticas e 
apresentação de vídeos.  Estima-se que esta  atividade além de contribuir  com o 
processo de reeducação dos hábitos nocivos a saúde, possa também nortear as 
reflexões que se faz em torno do atual modelo de produção e desenvolvimento e o 
adoecimento das populações.

Palavras-Chave: Saúde ambiental, Meio Ambiente, Modelo Capitalista de produção

INTRODUÇÃO

           O início dos anos de 1970 traz para a sociedade mundial o desafio de pensar  

na preservação dos recursos naturais. Com a Conferência de Estocolmo2, surge a 

1 Assistente Social Docente e membro do Grupo de Pesquisa em Fundamentos do Serviço Social: 
Trabalho e Questão Social do Curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
– UNIOESTE/Campus de Toledo – Paraná. e-mail:  diuslene.fabris@hotmail.com. Coordenadora da 
SEIPAS;  Líder  do  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisa em Políticas  Ambientais  e  Sustentabilidade  –
GEPPAS;  Coordenadora  da  Atividade  de  Extensão Estação  Saúde,  Meio  Ambiente  e  Educação 
Ambiental do Programa de Extensão SEIPAS – Campus de Toledo.

2 Realizada  na  Suécia  em 1972,  contou  com  a  participação  de  113  países,  representantes  da  
iniciativa privada e outras organizações não governamentais.
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proposta de se passar a uma visão global da importância da preservação ambiental 

(Neto 2006).

            Com efeito, Sánchez (2000), coloca que os primeiros anos da década de  

setenta  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.

             No Brasil a década de 1980, se apresenta marcadamente, como um período 

de  profundas  mudanças  na  condução  do  Estado  brasileiro,  fator  que  incidiu 

diretamente no bojo da sociedade, inclusive no que diz respeito à compreensão e 

uma nova demanda em torno do gerenciamento das questões ambientais.

             Em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e  

Desenvolvimento,  realizada  no  Rio  de  janeiro,  foram  firmados  diversos  acordos 

coletivos entre os governos, dentre os quais se destaca a Agenda 21.

              Nesse documento além do capítulo 6, que trata da Proteção e Promoção  

das  condições  da  Saúde  Humana,  em  outros  tantos  capítulos  são  tratados  os 

vínculos existentes entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento.

Contudo o se tem observado é o crescente aumento de resíduos gerados e 

mal  gerenciados,  fator  que  tem  despertando  a  preocupação  dos  órgãos 

responsáveis,  refletindo na quantidade de legislações editadas nos últimos anos, 

contudo,  deve-se considerar que, para que a agenda ambiental  de fato ocupe o 

espaço  não  só  das  discussões  e  legislações,  não  se  pode  investir  somente  na 

organização  e  sistematização  das  fontes  geradoras,  é  preciso  trabalhar  o 

comprometimento  de  toda  a  sociedade  no  sentido  de  construção  de  uma 

consciência  coletiva  de  preservação  e  sustentabilidade  da  vida  humana  e  do 

planeta.

Há  que  se  considerar  que  a  crise  ambiental  que  hoje  vivenciamos,  está 

estritamente  vinculada  ao  atual  modelo  de  produção,  cujo  desenvolvimento  tem 

causado  impactos  desastrosos  ao  meio  ambiente  e  também sobre  a  saúde  da 

população, quer seja em países de economia central quer seja em países periféricos 

como o Brasil.



OBJETIVOS
          
            Este trabalho busca promover a reflexão acerca da necessidade urgente e 

contemporânea da articulação das políticas ambientais a outras políticas setoriais, 

mais especificamente a saúde.

MÉTODOS

            A discussão e aprofundamento em torno do eixo saúde/meio ambiente tem 

sido  efetivada  através  do  Projeto  Estação  Saúde,  Meio  Ambiente  e  Educação 

Ambiental que está vinculado a SEIPAS (Sala de Estudos e Informação em Políticas 

Ambientais e Sustentabilidade).

             Primeiramente estabeleceu-se um cronograma de estudos e pesquisa  

bibliográfica, que contou também com a participação dos acadêmicos integrantes do 

PET-Serviço Social,  com o intuito  de buscar  o  reconhecimento das questões as 

quais se pretendia atuar, permitindo ao grupo não somente a compreensão acerca 

da temática proposta, mas também o domínio da legislação vigente no âmbito das 

políticas ambientais e da saúde.

           Num segundo momento passou-se a efetividade das ações previstas na 

proposta  de  implantação  da  atividade,  tendo  sido  realizadas  palestras,  oficinas, 

distribuição de materiais informativos e campanhas de sensibilização. 

           Atualmente as atividades do Projeto Estação Saúde, Meio Ambiente e 

Educação Ambiental, são desenvolvidas semanalmente no espaço do Projeto Florir 

Toledo3,  por  uma  estagiária  bolsista  e  três  acadêmicas  do  PET-Serviço  Social.  

Mensalmente também é realizada uma reunião com os familiares de pacientes do 

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD) 4 da cidade de Toledo 

realizam-se  também  trimestralmente  atividades  coletivas  versando  acerca  da 

3 O Projeto Florir Toledo, situado à Rua Corbélia 830, jardim Santa Maria na Cidade de Toledo/PR
é vinculado à Secretaria de Assistência Social, Prefeitura Municipal 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.  
Está situado à Rua Corbélia 830, jardim Santa Maria na Cidade de Toledo/PR

4 Os CAPS são instituições para atendimento de pacientes com transtornos mentais e/ou usuários de 
substâncias psicoativas. Suas atividades são financiadas com recursos do SUS, e seus serviços são 
todos gratuitos e sua base legal encontra-se na Lei Federal 10.2216/2001.



temática Saúde Ambiental para os acadêmicos, docentes e funcionários do Campus 

da Unioeste em Toledo.

                       

DISCUSSÕES
     
            A compreensão acerca dos processos produtivos contemporâneos, e a forma 

como estes impactam o meio ambiente e a saúde, exige acima de tudo que se reflita 

acerca das características do atual modelo.

             A história da humanidade nos mostra que em todos os tempos, todas as  

sociedades,  inclusive  as  mais  tradicionais  também  passaram  por  mudanças 

importantes, na sua forma de organização e produção. Contudo estas mudanças 

ocorriam de forma gradual, ou seja, havia tempo para que a natureza pudesse fazer 

suas adaptações e estabelecer seu equilíbrio.  O atual  modelo pautado na lógica 

capitalista de produção exige uma dinâmica ágil, capaz de dar conta da concorrência 

de mercado, que visa essencialmente criar necessidades e estimular o lucro e a 

acumulação. 

             Diante desta ferocidade natureza e homens, vêem-se esgotados, enquanto  

que os benefícios que são gerados são distribuídos para uma pequena minoria de 

pessoas, os custos deste modelo que por si só é excludente5, são distribuídos para a 

maioria de trabalhadores.

             No Brasil este quadro não é diferente, segundo Vilela (2003) os modelos 

econômicos adotados têm provocado fortes concentrações de renda e riqueza, com 

a exclusão de expressivos segmentos sociais.

              Vê-se então nesse contexto de profundas desigualdades, emergirem 

problemas de todas as ordens: estruturais, sanitários, políticos, éticos, sociais e de 

saúde.  Por  outro  lado  verificamos  a  dificuldade  da  implantação  de  políticas  de 

prevenção  no  setor  da  saúde,  e  especialmente  da  implantação  do  enfoque 

intersetorial  das  políticas  da  habitação,  assistência,  saúde,  educação  e  meio 

ambiente.  Porém Brasil (2007) adverte que a intersetorialidade das ações de saúde, 

é um dos princípios fundamentais do SUS, reforçando a importância de um conjunto 

de  ações  que  incidem  sobre  determinantes  e  condicionantes  da  saúde  que 

diretamente influenciam na vida humana.

5 Ver Karl Marx O Capital.



             Segundo Vilela (2003), apesar das evidentes relações entre a saúde e o 

meio  ambiente,  a  organização  Mundial  da  saúde  observa  em seu  relatório  Our 

Planet  our  Health  que  a  saúde  raramente  recebe  alta  prioridade  nas  políticas 

ambientais e nos planos de desenvolvimento, figurando raramente como item de 

destaque  nos  programas  de  desenvolvimento  ou  programas  ambientais, 

desconsiderando-se  que  a  qualidade  dos  ambientes  e  da  natureza  do 

desenvolvimento são os maiores determinantes da saúde.

          Por certo os caminhos até aqui trilhados, apontam para o reconhecimento de 

que questão e tema carecem de tratamento interdisciplinar e intersetorial, fator que 

demanda mudanças na forma de pensar sociedade, produção, trabalho e consumo, 

assim como, e acima de tudo, precisamos repensar o atual modelo de formação 

acadêmica que não contempla a abordagem das temáticas ambientais, reproduzindo 

o modelo fragmentado de leitura da realidade social.

           No Brasil a partir do Movimento da Reforma Sanitária6 que iniciou ao final da 

década  de  1970  e  consolidou-se  na  Constituição  Federal  de  1988,  passou  a 

introduzir  de  forma  ampliada  o  conceito  de  saúde  ambiental,  sendo  entendida 

segundo Brasil (2007), como um processo de transformação da norma legal e do 

aparelho institucional em um contexto de democratização, cujo foco busca fortalecer 

a promoção e a proteção da saúde dos cidadãos, na busca do direito universal à 

saúde e de um ambiente ecologicamente equilibrado.

                 

CONCLUSÕES

       
             Pensar em ações voltadas a prevenção, sustentabilidade e processos de 

reeducação e conscientização, requer antes de tudo a compreensão de que estas 

são questões inseridas no contexto das sociedades, de suas culturas, e de suas 

formas de produzir  e reproduzir-se, portanto requerem tempo, dedicação e certa 

habilidade em tolerar frustrações visto que as mudanças são lentas e na maioria das 

vezes não lineares. 

             No que se refere à discussão em torno da perspectiva de introdução de uma 

abordagem ambiental no atual modelo de saúde, pode-se perceber que o momento 

atual  reforça  a  necessidade  indispensável  de  promoção  de  políticas  públicas 

6 Para aprofundar a discussão sugere-se leitura: BRAVO, Maria Inês de Souza. Serviço Social e 
Reforma Sanitária: Lutas Sociais e Práticas Profissionais. 2ed. São Paulo, Cortez, 2007.



intersetoriais, como forma de rearticular a ação do Estado em torno de uma temática 

coletiva.

            Ressalta-se, que pesa sobre a perspectiva de construção e consolidação de 

uma política de saúde ambiental, ultrapassar o modelo vigente que está centrado 

exclusivamente  na  doença,  fator  limitador  para  a  implementação  de  um modelo 

focado na prevenção,  cuja base de intervenção esteja  respaldada nas ações de 

monitoria,  avaliação e  participação comunitária,  sendo capaz de romper  com os 

meros tecnicismos.         

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Arquitetura e Engenharia em 
Saúde:  Normas.  Disponível  em:  http: 
www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/residuos/19>.  Acesso  em  28  de  Janeiro  de 
2011.
    

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Conselho  Nacional  de  Saúde.  Subsídios  para  a 
construção  da  Política  Nacional  de  Saúde  Ambiental. Ministério  da  Saúde, 
Conselho Nacional de Saúde. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007.          

BRASIL. Constituição (1988).  Constituição da República  Federativa do Brasil: 
promulgada em 05 de outubro de 1988. 20. ed. Brasília: Câmara dos deputados,  
Coordenação de Publicação, 2003. 

_______.  Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei no. 6.938/81, de 31 de 
agosto  de  1981.  Disponível  em:  www.dji.com.br/leis_ordinária_1981-
006938_política_nacional_do_meio_ambinete.htm. Acesso: 21.02.2008  .   

______.  Programa  Nacional  de  Educação  Ambiental (ProNEA).  Brasília: 
Ministério do Meio ambiente, 2005. 

BRASIL. Lei 8080. 19 de setembro de 1990. Brasília, 1990.

BRASIL. Lei 8142. 24 de novembro de 1990. Brasília, 1990.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
1994.

NETO,  Paulo  Nogueira.  Conferência  de  Estocolmo.  Ministério  das  Relações 
Exteriores. 
Disponívelem:http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/meioamb/cfestoc/ap
resent.htm Acesso em: 28 de Janeiro de 2011.

SÁNCHEZ, Solange S. Silva.  Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São 
Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2000.

http://www.dji.com.br/leis_ordin%C3%A1ria_1981-006938_pol%C3%ADtica_nacional_do_meio_ambinete.htm.%20Acesso%20em%2021.02.2008
http://www.dji.com.br/leis_ordin%C3%A1ria_1981-006938_pol%C3%ADtica_nacional_do_meio_ambinete.htm.%20Acesso%20em%2021.02.2008


VILELA, Rodolfo Andrade de; IGUTI,  Aparecida Mari;  et al.  Saúde Ambiental e o 
Desenvolvimento (In) Sustentável. Saúde em Revista, Piracicaba-SP, 2003, p.67.



TERAPIA AQUÁTICA NA GESTAÇÃO: CONSTRUINDO INFORMAÇÃO 
(DISSEMINANDO CONHECIMENTO)

CORDENADOR: JULIANA CRISTINA FRARE 
MINISTRANTES:EMANUELE CATARINE HIRT KESSLER, JAQUELINE ALBERT 

COLABORADORES: ANIELLE TOMADON, NATHIELY MATTERA, PRISCILA YUMI 
KIARA

ÁREA TEMÁTICA: PROMOÇÃO DA SAÚDE

Modalidade de apresentação: pôster

PALAVRAS-CHAVE: TERAPIA AQUÁTICA, GESTAÇÃO, PROMOÇÃO DE SAÚDE

A  gestação  ocasiona  intensas  mudanças  no  organismo  materno,  conferindo  à 
gestante grande labilidade e fragilidade emocional. Atualmente a forma com que as 
gestantes  encaram  a  gravidez,  não  mais  considerada  patológica,  aumenta  o 
interesse  pela  atividade  física  tradicional  ou  aquática,  visando  reduzir  os 
desconfortos  desencadeados  pela  fase  e  favorecer  o  retorno  às  condições  pré-
gravídicas.  Os  exercícios  terapêuticos  em  piscina  aquecida  propiciam  efeitos 
benéficos, tais como alivio da sintomatologia dolorosa, redução do peso corporal  
durante  a  execução  das  atividades,  melhora  na  amplitude  de  execução  dos 
movimentos e da circulação venosa, relaxamento muscular global, além de facilitar o 
trabalho  de  parto,  tornando-o  mais  efetivo  e  menos  doloroso.  Após  8  anos  de 
existência  do  projeto  de  extensão  “Hidroterapia  na  prevenção  e  tratamento  de 
desconfortos músculo-esqueléticos gestacionais” realizado na Clínica de Fisioterapia 
da Unioeste, campus Cascavel, ainda percebe-se a falta de conhecimento por parte 
das gestantes sobre a fisioterapia obstétrica,  traduzido pelo pequeno número de 
pacientes  que  buscam  e/ou  que  aderem  ao  tratamento  fisioterapêutico.  Neste 
contexto,  foi  confeccionada uma cartilha informativa em linguagem simples,  para 
informar  sobre o  trabalho  realizado  pelos  fisioterapeutas  obstetras  no  período 
gestacional, bem como esclarecer dúvidas sobre os desconfortos que podem ocorrer 
e  os  benefícios  que a  prática  de terapia  aquática  proporciona às  gestantes.  As 
cartilhas  foram  elaboradas  no  software  Adobe  Indesign  CS5,  impressos  em 
gráfica  e,  posteriormente,  distribuídos  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  do 
município de Cascavel, Paraná.

Forma de contato: 
Telefone: (45) 3220-3236



                (45) 9915-1177
Email: jcfrare@yahoo.com.br 

mailto:jcfrare@yahoo.com.br


TREINAMENTO DE MANUSEIOS PARA O ESTÍMULO DO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇAS

Helenara Salvati Bertolossi Moreira, Carolina Palma Priotto, Daniella Fernanda 
Henkes, Marcela Gomes Ferreira, Simone Suelen Stelter

                                                 
                                                                                                          Área 6 saúde
Modalidade da apresentação: oficina

Palavras-chave: Desenvolvimento motor, estímulos e monitoras.

O profissional que atende as crianças tem a oportunidade e a obrigação 
de  avaliar  o  seu  desenvolvimento  e  tentar  identificar  eventuais  desvios.  As 
berçaristas são as pessoas que mais mantém contato com essas crianças, 
sendo as primeiras a perceberem alterações no desenvolvimento. Porém falta 
uma preparação mais aprofundada para auxilio desta detecção, pois na prática, 
essas crianças são encaminhadas tardiamente aos profissionais capacitados. A 
detecção  precoce  promove  uma  melhor  resposta  terapêutica,  e  é  com  a 
capacitação  destas  profissionais  que  tais  problemas  podem  ser  melhor 
manejados, melhorando a  qualidade de vida  destas crianças. Por este motivo,  
a partir do momento em que as berçaristas conhecerem técnicas de manuseios 
de estimulação do desenvolvimento motor de crianças de 0 a 2 anos, elas terão 
possibilidade de identificar eventuais atrasos. 

Esta  oficina  tem  como  objetivo  capacitar  as  monitoras  de  creches 
públicas a estimular o desenvolvimento motor das crianças utilizando para tal 
exercícios de estimulação que serão repassados para as mesmas através de 
representações  com  bonecas,  apresentação  de  um  vídeo  ilustrativo  e 
distribuição de apostilas com as técnicas ensinadas. Para se cumprir com êxito 
a referida oficina será necessário que as monitoras levem bonecas para melhor 
aprendizagem.

Com a realização da presente oficina, espera-se diminuir a incidência de 
atraso  motor  e  aumentar  a  capacidade  das  monitoras  de  estimular  o 
desenvolvimento motor, melhorando a qualidade de vida das crianças.

Formas de contato: danehenkes@hotmail.com ou (45) 8403-1485

mailto:danehenkes@hotmail.com


UNIOESTE NO PROJETO RONDON 

Erosania Lisbôa1; Jocemir Porto Dadalt2

Área Temática: Educação
RESUMO:  A Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná  (UNIOESTE)  em 
parceria  com  Ministério  da  Defesa  e  demais  entidades  promotoras  tem 
participado  ativamente  do  PROJETO  RONDON,  envolvendo  alunos  e 
professores  de  diferentes  áreas  de  atuação  para  desenvolver  trabalho 
voluntário  em  comunidades  carentes  de  distintas  regiões  do  Brasil.  A 
composição das equipes prima pela interdisciplinaridade dos alunos na sua 
formação acadêmica quanto ao campus da Instituição.  A participação no XI  
Seminário  de  Extensão  da  UNIOESTE  tem  por  objetivo  apresentar  dados 
quantitativos referentes à participação da Unioeste no Projeto Rondon desde o 
reinício  deste,  em  2005,  até  Janeiro  de  2011.  A UNIOESTE  tem  enviado 
propostas para participar do Projeto Rondon desde 2005, tendo atuado, até 
julho de 2011, em 27 municípios diferentes, totalizando 16 estados, com 293 
acadêmicos de diferentes  cursos.  O Projeto  Rondon consiste  numa grande 
oportunidade  dos  universitários  de  participarem  da  extensão  universitária, 
oportunizando experiência na vida social e profissional destes estudantes. As 
comunidades atendidas pelo Projeto Rondon são beneficiadas com o trabalho 
dos universitários,  através de atividades que buscam estimular  a  cidadania, 
cooperação,  saúde,  bons  hábitos  de  higiene,  preservação  ambiental, 
valorização da cultura local, inclusão social, geração de renda, entre outros.

Palavras chave: extensão; cidadania; educação.

1Responsável. Chefe da Divisão de Assuntos Comunitários/PROEX, (45) 3220-3037, 
erosania.lisboa@unioeste.br; 2Estagiário da Divisão de Assuntos Comunitários/PROEX, 
(45) 3220-3029, jocemir.dadalt@unioeste.br.



Título  do  projeto:  VIVENCIANDO  A  DIVERSIDADE:  DE  OLHO  NA  VISÃO  DA 
CRIANÇA.

Título  do  artigo:  AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL DE ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL “ARNALDO ISIDORO DE LIMA”

Autores: Naiza  Nunes Violato  1  ,  Anielle  dos Santos  de Souza  2  ,  Leidiana Correa S. 
Silva2, Maychol Douglas da F. Antunes3, Marcelle Saldanha da Silva3, Fabiana Bertin3, 
Bruna Castanhel Martinez3, Vanessa Trento3, Alex Guilherme Farina3, Alisson Nonato 
Borsuk3, Helder Ferreira4, Marieta Fernandes dos Santos5 e Oscar Kenji Nihei6.

Área temática: Saúde                  Modalidade de apresentação: Comunicação oral

Resumo:

O rendimento escolar de crianças e seu desenvolvimento social dependem em grande 

parte de uma boa acuidade visual (AV). Este projeto de extensão tem como objetivo 

detectar  precocemente  crianças  com  baixa  AV  em  pelo  menos  um  dos  olhos, 

encaminhá-los aos serviços de saúde e realizar o acompanhamento de sua assistência 

no período pós-avaliação (triagem). Realizamos a triagem oftalmológica em alunos da 

Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima” através da escala de optótipos de Snellen,  

considerando como baixa AV aqueles que apresentavam AV menor ou igual  a 0,7 

(20/30)  em pelo  menos  um dos olhos.  Após  confirmado o  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 agosto de 2010 a março de 2011, avaliamos 408 escolares. Destes, 380 

(93,1%) foram reavaliados. Desse total de reavaliados, 36 (9,5%) apresentaram baixa 

AV. Desse total de alunos com baixa AV, 35 receberam as fichas de encaminhamento 

ao  serviço  de  saúde.  Esse  trabalho  procura,  dessa  forma,  promover  a  saúde  do 

escolar.



Palavras-chave: acuidade visual, escolares, saúde coletiva.

1Acadêmicas do 4° ano de Enfermagem/UNIOESTE. Bolsistas PROEX.
2Acadêmicas do curso de Enfermagem/ UNIOESTE. Bolsistas PROEX-Ações Afirmativas.
3Acadêmicos do curso de Enfermagem/UNIOESTE.
4Mestre em Enfermagem, docente do curso de Enfermagem/UNIOESTE. Colaboradora do projeto.
5Doutora em Enfermagem, docente do curso de Enfermagem/UNIOESTE. Colaboradora do projeto. 
6Pós-doutor em Imunologia, docente do curso de Enfermagem/UNIOESTE. Coordenador do projeto.

INTRODUÇÃO
Acuidade visual (AV) é a capacidade de distinguir as imagens com nitidez, para 

isso é necessário a sua projeção na retina. Dentre as crianças em idade escolar, cerca 

de  20%  apresenta  algum  tipo  de  distúrbio  ocular,  o  que  pode  vir  a  afetar  sua 

sociabilização e rendimento escolar (ALVES; NEWTON, 1998). 

Um estudo realizado no município de Juiz de Fora-MG, demonstrou que 34,8% 

dos escolares apresentaram baixa AV e que, dentre estes, apenas 75% apresentaram 

rendimento escolar  satisfatório.  Já os que apresentavam acuidade visual  dentro da 

normalidade,  89,5%  apresentaram  rendimento  escolar  satisfatório  (TOLEDO et  al. 

2010).

A  escola,  por  ser  uma  instituição  em  que  se  encontra  grande  número  de 

crianças,  possibilita  uma  ação  programada  para  promoção  da  saúde  ocular 

(TEMPORINI, 1984).

Para  Oliveira  et  al.  (2009)  as  atividades  de  triagem  oftalmológica  são 

importantes no meio social,  pois  permitem avaliar  erros refracionais,  diagnosticar  e 

tratar doenças oculares, contribuindo para a prevenção da cegueira infantil.

A  escala  de  optótipos  de  Snellen  é  uma  ferramenta  simples  que  possibilita 

investigar a AV. Posicionada a 6 metros de distância do avaliado, o examinador solicita 

que ele identifique as letras de tamanho decrescente.  Os resultados são classificados 

segundo normas padronizadas expressas em frações. Se o avaliado apresentar uma 

visão classificada como 20/40, significa que consegue identificar apenas a 6 metros (20 

pés) os optótipos cujo tamanho esperava-se que fossem identificadas a 12 metros (40 

pés), apresentando portanto, uma baixa AV (TIMBY; SMITH, 2005). Esse foi o método 

adotado para realização da triagem oftalmológica do presente estudo.

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.



OBJETIVO

Detectar  a  baixa  AV  em  crianças  do  ensino  fundamental  de  uma  escola 

municipal de Foz do Iguaçu-PR, dando ênfase ao encaminhamento dos escolares ao 

serviço de saúde através do contato com seus familiares e realizar o acompanhamento 

da assistência prestada. 

MÉTODO

Estudo realizado na Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima” localizada na 

região da Vila C do município de Foz do Iguaçu-PR, com os alunos da pré-escola, 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª séries e 3o ano, do ensino fundamental. Todos 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 de acordo com o 

estagio do aprendizado do aluno, a uma distância de 6,1 metros, realizado em um local 

bem iluminado e arejado.  O critério  de baixa acuidade visual  utilizado foi  o  de AV 

menor ou igual a 0,7 (20/30) em pelo menos um dos olhos. Iniciamos a avaliação,  

primeiramente do olho direito e, em seguida, do esquerdo. Os escolares com baixa AV 

em  pelo  menos  um  dos  olhos  foram  reavaliados  após  algumas  semanas  para  a 

confirmação do resultado. Após a reavaliação e confirmação 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 público ou 

privado. Após  essa  notificação  dos  responsáveis,  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  a  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 oftamologista, obtenção do diagnóstico definitivo e correção 

do problema quando necessário).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de atividades na Escola Municipal “Arnaldo Isidoro de Lima”, que 

este resumo aborda, de agosto de 2010 a março de 2011, realizamos a avaliação da 

AV em 408 escolares do ensino fundamental (Pré escola à 4ª série). Destes, 28 (6,9%) 

eram do pré-escolar, 54 (13,2%) da 1ª série, 80 (19,6%) da 2ª série, 85 (20,8%) da 3ª 

série, 44 (10,8%) do 3° Ano e 117(28,7%) eram da 4ª série. Quanto ao sexo, foram 

avaliados 206 (50,5%) meninos e 202 (49,5%) meninas (Tabela 1).

Tabela  1.  Número e  percentual  de  alunos  avaliados  na Escola  Municipal  “Arnaldo 
Isidoro de Lima” entre agosto de 2010 e março de 2011.

Série/ Ano Alunos avaliados
(número, %)

Alunos avaliados quanto ao sexo
(número, %)

Meninos Meninas
Pré escolar 28 (6,9%) 12 (3%) 16 (4%)

1ª Série 54 (13,2%) 24 (5,9%) 30 (7,3%)
2ª Série 80 (19,6%) 45 (11%) 35 (8,6%)
3° Ano 44 (10,8%) 17 (4,2%) 27 (6,6%)
3ª Série 85 (20,8%) 41 (10%) 44 (10,8%)
4ª Série 117 (28,7%) 67 (16,4%) 50(12,2%)
Total 408 (100%) 206 (50,5%) 202 (49,5%)

Dentre os 408 alunos avaliados, 47 (11,5% da amostra) apresentaram baixa AV 

(AV igual ou menor que 20/30) em pelo menos um dos olhos. As turmas do pré escolar 

não puderam ser reavaliadas até o momento da preparação dos dados deste resumo, 

por isso, seus dados não foram incluidas nas taxas de baixa AV apresentadas (Tabela 

2). Excluindo os alunos do pré escolar (28 alunos), os escolares avaliados totalizaram 

380. Destes, 36 (9,5% da amostra) foram diagnosticados com baixa AV através do 

reteste, e 06 (16,7%) eram da 1ª série, 08 (22,2%) eram da 2ª série, 08 (22,2%) eram 

da 3ª série, 04 (11,1%) eram do 3° ano e 10 (27,8%) eram da 4ª série (Tabela 2). 

Desse total,  as familias de 35 escolares receberam a ficha de encaminhamento ao 

serviço de saúde.

Tabela 2. Número e percentual de alunos com baixa acuidade visual (AV).
Série/ 
Ano

Alunos com baixa AV
(N, %)

Alunos com baixa AV quanto ao sexo
(N, %)

Meninos Meninas
1ª série 6 (16,7%) 0 6 (16,7%)



2ª série 8 (22,2%) 5 (14%) 3 (8,3%)
3° Ano 4 (11,1%) 1 (2,7%) 3 (8,3%)
3ª série 8 (22,2%) 3 (8,3%) 5 (14%)
4ª série 10 (27,8%) 2 (5,5%) 8 (22,2%)
TOTAL 36 (100%) 11 (30,5%) 25 (69,5%)

Neste estudo, de um total de 380 escolares avaliados, 9,5% (36) apresentaram 

baixa AV, esse resultado pode ser considerado próximo ao percentual encontrado em 

outros estudos nacionais realizados com escolares: na cidade de Botucatu-SP, 4623 

escolares foram avaliados e 8,1% (376) da amostra apresentou baixa acuidade visual  

(OLIVEIRA et al.,  2009). Em Passo Fundo-RS, de uma amostra de 1581 escolares, 

10,88%  (172)  apresentaram  baixa  AV  ou  algum  problema  visual,  e  foram 

encaminhados para atendimento oftalmológico (ESTACIA et al., 2007). Foi encontrado 

um índice de baixa AV em 12,1% (36) dos 297 escolares examinadas em Florianópolis-

SC (NETTO; OECHSLER, 2002).

Há estudos que mostram valores maiores que o encontrado no presente estudo: 

Em Pelotas-RS, foi encontrado um índice de 15,1% (34) de escolares com baixa AV, de 

um  total  de  227  avaliados  (GRANZOTO  et  al.,  2003).  Em  escolares  do  ensino 

fundamental de uma escola da cidade de Tubarão-SC, encontrou-se 20,9% (38) de 

alunos  apresentando  baixa  AV  em  uma  amostra  de  182  crianças  examinadas 

(FISSMER et al., 2005).

No município de Vitória-ES, observou-se um índice de baixa AV menor que o 

encontrado neste trabalho. Das 168 crianças examinadas, 6% (10) apresentaram baixa 

AV (LAIGNIER et al., 2010).

CONCLUSÕES

Avaliamos e reavaliamos 380 alunos, onde 36 (9,5%) apresentaram baixa AV e 

35 receberem encaminhamento. Os valores encontrados foram similares ao de alguns 

estudos  já  realizados  no  país,  porém,  também  divergeram  de  outros.  Os  dados 

referentes ao destino dos encaminhamentos estão sendo providenciados para detectar 

quais das crianças que apresentaram baixa AV realmente precisaram de tratamento ou 

correção com recomendação do uso de óculos. 
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Lazzaretti Vogt; Omari Dangelo Forlin Dildey; Diego Gazola; Aline Monsani Miranda; 

Aline Krompa Peres; Diandro Ricardo Barilli; Ana Paula Gonçalves da Silva Wengrat

Área Temática: Tecnologia e Produção

Apresentação Oral

Resumo

O controle biológico, aliado ao redesenho da paisagem, tem sido um dos grandes 

aliados dos agricultores no controle de pragas nas agriculturas de base ecológica. 

Neste  sentido,  este  projeto  teve  como  objetivos  difundir  o  controle  biológico, 

enfocando principalmente o manejo da propriedade visando aumentar  o  controle 

biológico  natural;  disponibilizar  os  agentes  de  controle  biológico  Trichogramma 

pretiosum e Trissolcus basalis e formar recursos humanos capacitados para atuarem 

em  métodos  de  controle  biológico  de  pragas.  Metodologicamente  o  projeto  foi 

planejado  para  ser  desenvolvido  em  três  linhas  envolvendo  a  qualificação  dos 

bolsistas, a produção dos agentes de controle biológico e a realização de oficinas, 

sempre  trabalhando  em  parcerias  com  diversas  associações  de  produtores 

orgânicos e entidades públicas, privadas e ONG que trabalham com agroecologia. 

Foram qualificados profissionais já formados e acadêmicos de graduação, realizadas 

diversas  oficinas  nos  municípios  onde  é  praticada  a  agricultura  agroecológica  e 

fornecidos  aos  produtores  de  soja  e  tomate  orgânicos  vespinhas  para  controle 

biológico de percevejos e de lagartas. 



Palavras-chave: controle biológico, parasitóides, Trichogramma pretiosum

Introdução

O crescente estímulo e a necessidade de redução dos impactos negativos do 

uso de agroquímicos, tem aumentado a produção agroecológica no Paraná.  Este 

sistema de produção possibilita maior rentabilidade pela agregação de valor ao 

produto,  melhora  qualidade  de  vida  do  agricultor,  de  sua  família  e  dos 

consumidores e uma expressiva redução na contaminação ambiental.

Contudo, embora seja uma excelente opção para o pequeno produtor, esse 

sistema  encontra  sérias  dificuldades  no  tocante  a  implementação  prática  do 

conhecimento técnico-científico acumulado pela Agroecologia, no desenvolvimento 

de tecnologias e sistemas apropriados e na assistência técnica especializada.

O  inegável  crescimento  da  agroecologia  trouxe  novos  desafios, 

especialmente  no  tocante  ao  controle  de  pragas.  Diagnóstico  dos  sistemas  de 

produção, feitos pela ATER, aponta esse como um dos principais problemas nesse 

sistema. Situação essa agravada na medida em que os vizinhos convencionais 

utilizam inseticidas em suas lavouras, geralmente de largo espectro, eliminando 

inimigos naturais. 

O método de controle biológico de pragas vem sendo um dos grandes aliados 

dos  agricultores  nesse  sistema  de  produção,  contudo  tem-se  uma  elevada 

demanda  por  agentes  de  controle  biológicos  de  qualidade  e  de  informações 

geradas pela pesquisa, principalmente no tocante ao manejo da propriedade de 

forma  a  propiciar  o  controle  biológico  natural.  Entretanto  grandes  são  as 

dificuldades,  uma  vez  que  no  Brasil  poucos  são  os  centros  de  pesquisas  ou 

empresas que disponibilizam esses agentes de controle biológico.

Além da baixa  disponibilidade de agentes de controle  biológico,  a  adoção 

deste método de controle exige amplo conhecimento de técnicos e agricultores, 

para que o mesmo alcance a eficiência almejada.   Nesse sentido,  a  constante 

reciclagem e capacitação destes atores é ponto fundamental para a adoção do 

método com eficiência. 

Objetivos



O  projeto  teve  como  objetivo  geral  contribuir  para  a  consolidação  da 

agroecologia no oeste do Paraná e como objetivos específicos difundir o controle 

biológico de pragas; fazer a transferência da tecnologia de controle de pragas com 

Trichogramma  pretiosum  e  Trissolcus  basalis e  formar  recursos  humanos  em 

controle biológico de pragas.

Métodos

Treinamento dos integrantes do projeto:

Inicialmente  foi  realizado  um  curso  teórico  e  prático  de  nivelamento  e 

qualificação dos bolsistas e de integração dos mesmos como equipe de trabalho. O 

curso  foi  realizado  na  Unioeste,  pelos  professores  pesquisadores  da  área  de 

fitossanidade e abordou o controle biológico e alternativo de pragas. Como parte do 

treinamento os bolsistas foram envolvidos na produção de parasitóides e de fungos 

entomopatogênicos no intuito  conhecerem todo o processo para posteriormente 

atuarem na difusão.

Realização de Oficinas:

Foram feitas visitas e contatos com as diversas associações de agricultores 

da região  e  com os técnicos que prestam assistência  técnica  aos agricultores, 

estabelecendo  o  cronograma  de  oficinas  que  seriam  realizadas,  sempre  que 

possível, agregando as Associações próximas. 

As oficinas foram trabalhadas em duas etapas,  uma teórica realizada na 

propriedade  de  algum  agricultor  líder  ou  nas  sedes  das  Associações,  e  outra 

prática,  geralmente  na propriedade do agricultor  onde se  fez  a  primeira  etapa, 

discutindo-se o  redesenho da propriedade,  os  fatores  positivos  para  o  controle 

biológico  existente  na  propriedade  e  os  pontos  que  poderiam  ser  melhorados 

visando  aumentar  a  ação  dos  inimigos  naturais  que  naturalmente  ocorrem  na 

região e consequentemente reduzem o impacto das pragas.  

Para a realização das oficinas foi  utilizada,  além dos equipamentos para 

projeção, uma coleção de agentes de controle biológico, montados e fixados, no 

intuito de mostrar aos agricultores e técnicos quais eram os inimigos naturais que 

eles rotineiramente encontravam em suas propriedades. 

Produção dos agentes de controle biológico:



Como  agentes  de  controle  biológico  foram  produzidos  Trichogramma 

pretiosum para  controle  de  lagartas  pragas  de tomate  e  Trissolcus basalis para 

controle biológico do complexo de percevejos da soja. A produção de ambos os 

agentes foi feita conforme descrita por Pietrowski et al. (2006a e 2006b) e fornecida 

aos agricultores via associação ou técnico responsável pela assistência técnica no 

respectivo município.

Resultados e Discussão

Treinamento dos integrantes do projeto:

Ao  total  foram treinados  pelo  projeto  seis  profissionais  recém formados, 

sendo quatro biólogos, um zootecnista e uma agrônoma e sete graduandos (um de 

administração, uma de ciências biológicas e cinco de agronomia).  O treinamento 

da equipe de trabalho teve duração maior que a inicialmente planejada pelo fato de 

não  se  conseguir  candidatos  que  tiveram em sua  formação  as  disciplinas  que 

fornecem  base  para  a  realização  do  projeto,  tais  como  entomologia  geral  e 

agrícola,  fitopatologia  geral  e  agrícola  e  métodos  de  controle,  principalmente 

cultural, alternativo e biológico.

Realização de Oficinas:

Foram realizadas oficinas nos municípios de Diamante do Oeste; São José 

das Palmeiras; Guairá; Toledo; Palotina; Marechal Cândido Rondon; Pato Bragado; 

Matelândia;  Vera  Cruz  do  Oeste;  São  Pedro  do  Iguaçu;  Assis  Chateaubriand 

(incluindo  agricultores  de  Iracema  do  Oeste  e  Jesuítas)  e  Mundo  Novo/MS.  As 

oficinas foram realizadas nos municípios onde a Associação ou técnicos auxiliaram 

na articulação com os agricultores para a realização da mesma. 

Participaram  das  oficinas  agricultores,  técnicos  e  alunos  dos  colégios 

agrícolas de Toledo e de Palotina.  Em sua maioria estas foram realizadas nos 

pavilhões das Associações de agricultores ou das comunidades rurais, passando 

depois  da  discussão  teórica  e  parte  prática  na  propriedade  de  um  agricultor 

presente. 

Nas  oficinas  foram  abordados  os  conceitos  e  os  agentes  de  controle 

biológico,  suas  características,  modo  de  ação  e  os  cuidados  que  devem  ser 



tomados na sua adoção, principalmente em relação aos pontos que podem afetar 

sua  eficiência.   Foram discutidos  também quais  as  atitudes  e  manejos  que  o 

agricultor  pode  adotar  de  forma  simples  e  sem  custos,  que  possibilitam  a 

permanência  e a multiplicação dos inimigos naturais  nas propriedades.   Foram 

apresentadas  plantas  comuns,  que  são  banqueiras  de  inimigos  naturais  e  que 

podem facilmente ser incorporada à paisagem da propriedade de forma a estimular 

o controle biológico natural.

Produção dos agentes de controle biológico:

As  atividades  de  produção  de  Trichogramma  pretiosum e  de  Trissolcus 

basalis ocorreram ao longo de todo o período do projeto. O parasitóide T. pretiosum 

e  seu  hospedeiro  alternativo  Anagasta  kuheniella (traça-das-farinhas)  foram 

produzidos continuamente e foi fornecido para os agricultores, sendo as liberações 

feitas semanalmente. 

O parasitóide  T. bassalis foi  produzido apenas nos meses de dezembro e 

janeiro, período que normalmente os percevejos causam danos a cultura da soja, ou 

seja, final da floração e início de formação de vagem.  Contudo, as atividades de 

coleta  a  campo  e  manutenção  da  criação  do  percevejo  no  laboratório  foram 

executadas ao longo de todo o projeto. 

Conclusões

Os  objetivos  propostos  pelo  respectivo  projeto  foram  atingidos  em  sua 

totalidade. A receptividade por parte dos agricultores foi muito boa, sendo solicitado 

para  que  sejam  realizadas  novas  oficinas  para  aqueles  agricultores  que  não 

puderam participar e nos municípios que inicialmente não atendidos. 

Referências Bibliográficas

Pietrowski, V., Vanderlinde, T., Mensch, R., Baldo, M. Eckstein, B. Trichogramma 

pretiosum como agente de controle biológico de pragas para produtores familiares 

agroecológicos e capacitação de produtores de referência em controle biológico. 

IN: 3º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Florianópolis/SC. Outubro 

2006a. 8p.



Pietrowski, V., Grabowski, M.M.S., Alves, L.F.A., Grisa, S. Produção e difusão de 

Trissolcus basalis para controle de percevejo em soja orgânica. IN: 3º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária. Florianópolis/SC. Outubro 2006b. 8p

Contato: vandapietrowski@gmail.com, (45)3284-7901/3284-7906

               Rua Pernambuco, 1777. Mal. Cândido Rondon/PR. CEP: 85960-000

mailto:vandapietrowski@gmail.com


ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE PROPRIEDADES LEITEIRAS DA 

REGIÃO OESTE DO PARANÁ

Leslié Defante1, Magali Soares Santos Pozza2, Maximiliane Alavarse Zambom2, 

Patrícia Barcellos Costa2, Liliane Borsatti1, Tatiane Fernandes3, Eduardo da 

Cruz Pires3

1Mestrandas  do  Curso  de  Pós  Graduação  em  Zootecnia  –  UNIOESTE  email: 

leslie_defante@yahoo.com.br 
2Docentes do Centro de Ciências Agrárias – UNIOESTE email: magaspozza@hotmail.com 
3Graduanda (o) do Curso de Zootecnia e bolsistas de projetos de extensão – UNIOESTE 

Projeto: Estratégias de produtividade e qualidade na cadeia produtiva do leite 

na agricultura familiar nas regiões oeste e sudoeste do Paraná

Comunicação Oral

Resumo: O objetivo do projeto foi acompanhar e avaliar a composição físico-

química do leite, microbiologia da água e do leite de propriedades localizadas 

na região Oeste do estado do Paraná. Foram coletadas 12 amostras de leite 

cru e 12 amostras de água de reservatórios. Das amostras analisadas para 

Contagem Bacteriana Total (CBT) e Contagem de Células Somáticas (CCS), 

41,66% e 33,33% das amostras respectivamente, estariam fora da legislação 

vigente  (IN51),  e  a  contagem  de  mesófilos  está  dentro  dos  padrões.  Na 

composição  físico-química  os  índices  que  se  encontram  dentro  dos 

preconizados  pela  normativa  são  de:  66,66%  de  amostras  para  gordura, 

91,66% proteína e sólidos totais 75%. Dentre os metais pesados analisados, o 

único que foi detectado foi o cromo (0,07 mg/L.) e para dureza da água apenas 
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16,66% apresentam-se como água dura. Quanto a microbiologia da água, tanto 

coliformes totais como termotolerantes, 50% das propriedades não atendem os 

padrões  de  potabilidade.  Portanto,  existe  a  necessidade  de  controle  da 

produção, com objetivo de minimizar os riscos à saúde humana e animal.

Palavras – chave: água, leite, qualidade

Introdução

No  Brasil,  a  produção  de  leite,  é  uma  atividade  cada  vez  mais 

competitiva. Portanto é importante conhecer os fatores que podem influenciar 

nesta  produção,  buscando  maior  ganho,  na  tentativa  de  suprir  a  demanda 

nacional  (DUQUE  et  al.  2006).  A  atividade  é  caracterizada  devido  ao  seu 

caráter  de  complementaridade à  renda  dos  pequenos e  médios  produtores 

rurais. 

Métodos
Foram visitadas propriedades localizadas nos municípios de Marechal 

Cândido  Rondon,  Quatro  Pontes,  Mercedes  e  Nova  Santa  Rosa.  O 

acompanhamento aconteceu em 12 propriedades leiteiras, sendo avaliados a 

composição físico-química e microbiológica do leite e microbiologia e dureza de 

água. 

A  avaliação  da  qualidade  do  leite  foi  realizada  durante  as  quatro 

estações  do  ano,  correspondentes  aos  meses  de  dezembro  de  2009  a 

dezembro de 2010.  As coletas  das  amostras  e  realização  das análises  de 

composição  centesimal,  CCS  e  CBT,  procederam-se  da  seguinte  forma: 

acondicionadas em caixas isotérmicas e posteriormente enviadas via correio 

para o Laboratório centralizado de análise de leite, que pertence ao Programa 

de  Análise  de  Rebanhos  Leiteiros  do  Paraná  (PARLPR),  vinculado  à 

Associação  Paranaense  dos  Criadores  de  Bovinos  da  Raça  Holandesa 

(APCBRH).  Para  contagem de bactérias mesófilas  foi  utilizado o ágar  PCA 

(Plate  Count  Agar),  sendo  as  amostras  processadas  no  Laboratório  de 

Microbiologia  e  Bioquímica  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná 

(UNIOESTE), e também as análises microbiológicas da água.

As  amostras  de  água  foram  coletadas  diretamente  dos  reservatórios, 

mantidas refrigeradas e encaminhadas ao Laboratório de Química Ambiental e 



Instrumental da Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Marechal 

Cândido Rondon  e  ao  Laboratório  de  Limnologia  Aplicada da  Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná Campus Toledo. 

Resultados e Discussão

Na Tabela 1 encontram-se os resultados das análises da composição 

físico-química da última coleta que foi realizada no período de dezembro de 

2010, quando o projeto estava sendo finalizado, com objetivo de quantificar a 

melhora dos índices com o acompanhamento técnico.

Tabela 1. Composição físico-química, CCS, CBT e contagem de mesófilos de 

amostras de leite da região Oeste do estado do Paraná 

Cidade Gordura 
(%)

Proteína 
(%)

Lactose 
(%)

Sólidos 
Totais 
(%)

CCS* CBT** Contagem 
Mesófilos***

Marechal 
Cândido 
Rondon

4,86 3,73 4,37 13,93 499 1446 > 104

3,39 3,24 4,61 12,05 663 742       1,16 x 105

2,05 3,11 4,6 10,66 415 596       2,57 x 105

Quatro
Pontes

2,04 3,22 4,57 10,74 441 2494       5 x 105

4,03 3,66 4,65 13,33 412 39 6,3 x 103

3,18 3,29 4,48 11,87 751 388 2,1 x 104

Mercedes 4,28 3,38 4,36 12,95 947 274 6 x 103

3,83 2,95 4,49 12,14 483 765 0
3,4 3,13 4,25 11,66 1478  9375 > 104

Nova 
Santa 
Rosa

3,05     2,93 4,55 11,4 354 8 5 x 105

2,2 3,52 4,65    11,33 152 17 0
2,61 2,55 3,79 19,78 3171 4940 0

* Contagem Células Somáticas (x1000 mL)

**Contagem Bacteriana Total (x1000 mL)

***(UFC/mL)

Considerando  os  limites  de  Contagem  Bacteriana  Total  (CBT)  e 

Contagem de Células Somáticas (CCS) de 7,5 x 106; 41,66% e 33,33% das 

amostras  respectivamente,  estariam  fora  da  legislação  vigente  (IN51).  Os 

valores encontrados para a contagem de mesófilos está dentro dos padrões 



estabelecidos,  uma  vez,  que  estes  não  devem ser  superiores  a  5,0  x  106 

UFC/mL. 

Os valores mínimos de gordura, proteína e extrato seco total para os 

leites  crus  tipo  “B”  e  “C”  exigidos  pela  Instrução  Normativa  Nº  51  são 

respectivamente, 3,0; 2,9 e 11,4. Das propriedades avaliadas os valores das 

análises  físico-químicas que se encontram dentro  dos índices preconizados 

pela normativa são de: 66,66% para gordura, 91,66% proteína e sólidos totais 

75%, portanto,  valores estes considerados muito  importantes em termos de 

qualidade do leite.

Em se tratando de qualidade de leite, a água é um dos recursos mais 

importantes na atividade leiteira, utilizada de maneira direta no processo de 

dessedentação dos animais e de maneira indireta na higiene dos animais, além 

da limpeza das instalações e utensílios de ordenha.

Em  relação  à  presença  de  metais  pesados  na  água  (Tabela  2)  os 

elementos cádmio e chumbo não foram detectados, entretanto diagnosticou-se 

a presença de cromo em todos as propriedades na concentração média de 

0,07 mg/L.

Tabela 2 – Resultados das análises de metais pesados (mg/L) e dureza (mg/L) 

nas amostras  de água dos reservatórios  das propriedades rurais  na  região 

Oeste do estado do Paraná

Amostra Cádmio Chumbo Cromo Dureza
1 ND ND 0,07 5,93
2 ND ND 0,07 101,82
3 ND ND 0,06 7,38
4 ND ND 0,06 60,01
5 ND ND 0,06 109,62
6 ND ND 0,07 6,03
7 ND ND 0,06 43,68
8 ND ND 0,07 44,10
9 ND ND 0,07 8,32

10 ND ND 0,07 19,45
11 ND ND 0,07 48,88
12 ND ND 0,08 21,12

ND: não detectado 

No Brasil, o limite de tolerância na água potável segundo o Ministério da 

Saúde, (2004) para o cromo total é de 0,05 mg/L, valor também recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde, diante disso todas as amostras de água 

analisadas  encontram-se  acima  do  limite  aceito.  Entretanto,  em  casos  de 



contaminação de água subterrânea, os valores de concentração encontrados 

geralmente são bem superiores e, assim, o que irá nortear a definição dos 

limites finais aceitáveis para um processo de remediação será um estudo de 

análise de risco.

Para os valores de dureza das amostras de águas analisadas (Tabela 2) 

e  de  acordo  com  a  classificação  proposta  por  Franca  (2006),  75%  das 

amostras analisadas enquadram-se como branda, 8,33% como pouco dura e 

16,66%  como  dura.  O  problema  da  utilização  da  água  dura  não  está 

necessariamente relacionado a saúde do animal, mas como veículo de limpeza 

de detergentes utilizados na desinfecção de ordenhas, diminuindo seu efeito 

devido a aderência de sais como cálcio e magnésio no interior de junções e 

equipamentos.

Os resultados obtidos para as amostras de água de reservatórios quanto 

às analises microbiológicas encontram-se na Tabela 3.

Tabela 3 – Número Mais Provável de Coliformes Totais e Termotolerantes em 

águas de reservatório provenientes de propriedades leiteiras da região Oeste 

do estado do Paraná

Amostra Coliformes 
Totais

(NMP.100 mL-1)

Coliformes 
Termotolerantes

(NMP.100 mL-1)

1 1,2 x 102 6,4 x 101

2 Ausente Ausente
3 1,23 x 102 Ausente
4 8,0 x 102 4,0x 101

5 Ausente Ausente
6 Ausente Ausente
7 8,0 x 101 4,0 x 101

8 6,0 x 102 8,0 x 101

9 Ausente Ausente
10 1,20 x 102 4,0 x 102

11 Ausente Ausente
12 Ausente 7,6 x 102

Das  12  amostras  analisadas,  observou-se  que  tanto  para  coliformes 

totais  como  para  coliformes  termotolerantes,  50%  das  propriedades  não 

atendem os padrões de potabilidade (BRASIL, 2004) que determina a ausência 

de  coliformes em qualquer  situação,  inclusive  em poços,  minas,  nascentes, 

lagos dentre outras.



As  águas  utilizadas  na  lavagem  de  úbere  quando  intensamente 

contaminadas por coliformes pode ser responsabilizada por surtos de mastite 

por  esses microrganismos (Amaral  et  al.,  2004),  acarretando em perdas de 

produção e problemas sanitários, consequentemente resultando em prejuízo. 

Conclusão

Este  projeto  proporcionou  a  caracterização  da  realidade  das 

propriedades leiteiras da região de Marechal Cândido Rondon, possibilitando 

com isso,   a  intervenção técnica  com o principal  objetivo  de contribuir  nas 

corretas práticas de manejo tanto da produção do leite como na utilização de 

água de qualidade. No entanto, existe ainda a necessidade de sempre estar 

atento ao manejo e ao controle da qualidade de produção, com os objetivos de 

minimizar os riscos à saúde humana e saúde animal.
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Resumo: A avicultura orgânica pode ser uma excelente alternativa para pequenos 
produtores e vem ao encontro do desejo de consumidores exigentes, que buscam 
uma alimentação mais saudável. Busca-se um sistema produtivo seguro e de menor 
custo, objetivando viabilizar e melhorar a comercialização. Para a obtenção de uma 
ração orgânica, os ingredientes devem ser de origem orgânica e sua formulação de 
acordo com a necessidade nutricional do animal. Neste sentido, foram avaliadas três 
rações (comercial, convencional e orgânica) na alimentação de aves em crescimen-
to. O trabalho foi realizado em propriedade agropecuária no município de Guarania-
çu em parceria com produtores rurais da COOFASG e AAFAMIG e Instituto Água 
Viva por meio do CEMDITEC – Centro Mesorregional de Difusão de Ciência e Tec-
nologia: Apoio a Produção de Alimentos Orgânicos. Para o mesmo utilizou-se de 300 
animais, aves de corte do tipo caipira, e das raças Gigante Negro, Carijó e Pesadão, 
dispostos em três estruturas e em quantidade equivalente. Os animais receberam 
rações comerciais (milho (65%) e concentrado protéico (35%)); convencional (milho 
(64,83%) e farelo de soja convencional (31,60%), calcário calcítico (1,30%), fosfato 
bicálcico (1,60%), premix mineral (0,10%) e vitamínico (0,10%) e sal (0,43%)) e or-
gânica  (milho  (64,83%)  e  farelo  de  soja  orgânico  (31,60%),  calcário  calcítico 
(1,30%), fosfato bicálcico (1,60%), premix mineral (0,10%) e vitamínico (0,10%) e sal 
(0,43%)).  Os  produtores  foram orientados  como  produzir  e  armazenar  rações  e 
como conduzir a produção orgânica. Os dados demonstraram que as rações orgâni-
cas e convencionais apresentam melhores resultados comparadas com a ração co-
mercial. O acompanhamento da produção demonstra que o agricultor familiar pode 
elaborar a ração na propriedade e reduzir custo de produção de R$ 4,34 por quilo de 
ração observado para a comercial para R$ 3,84 e R$ 3,35 para as rações orgânicas 
e comerciais. A produção de rações na propriedade pode ser uma alternativa de ren-
da, reduzindo os custos totais da produção de aves de crescimento.
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RESUMO: Acrescentar fécula de mandioca à farinha diminui os gastos e gera 
propriedades diferentes ao produto final, mas existe variação na força da farinha, 
que pode influenciar  no resultado final.  Através de comparações das análises 
reológicas pode-se prever o comportamento da massa para cada classificação de 
farinha (forte, fraca e média). O objetivo foi analisar o comportamento da farinha 
de trigo forte, fraca e média com fécula de mandioca em diferentes porcentagens 
através de testes reológicos e físico-químicos. O artigo foi desenvolvido no Centro 
Vocacional  Tecnológico  da  Cadeia  do  Trigo  (CVT),  Cascavel-Paraná.  Foram 
utilizadas  farinhas  de  trigo  fraca  (W>50  a  180),  forte  (W>  300)  e  média 
(300>W>180) e fécula de mandioca para elaborar farinhas mistas. Para definir as 
características, foram realizadas análises de teor de glúten, atividade enzimática 
(Falling Number), alveografia, minerais, umidade e cor. A farinha de trigo e fécula 
de  mandioca  foi  mesclada,  formando  quatro  tratamentos  com  três  repetições 
cada, nas seguintes proporções: 0%, 10%, 20% e 30% de fécula de mandioca. 
Esse processo foi feito para os três tipos de farinha. Os dados foram analisados 
por testes de Tukey, pelo programa Sisvar. Os valores de cinzas e F.N tiveram 
queda para todas as forças nas diferentes porcentagens de fécula. A cor branca 
(L*) da farinha aumentou conforme aumentou a porcentagem de fécula enquanto 
que o b* (cor  amarela) teve declínio,  em todas as forças.  A adição de fécula 
diminui  a quantidade de glúten, deixa a massa com uma força,  elasticidade e 
tenacidade menores, podendo mudar o destino de uso para o qual a farinha iria. A 
adição de fécula ajuda na melhora da cor da farinha (análise física), pois tem o 
poder  de  branqueamento  (de  interesse  comercial),  diminui  as  cinzas  (análise 
físico-química) e o b* da farinha (análise física).A atividade enzimática aumenta, 
devido ao acréscimo de amido, que servirá de alimento para a alfa-amilase, na 
panificação isso resultará em um pão de coloração um pouco mais escura, apesar 
do acréscimo da fécula. O Glúten também perde em quantidade, e com menos 
proteína um produto como o pão não crescerá de forma satisfatória. Para análises 
físico-químicas o aumento da porcentagem também não se mostra eficaz. Um 
bom resultado do produto final depende do destino da farinha. 
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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 dos apiários da 

região  através  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.  Também  foram  desenvolvidas  pesquisas,  junto  as  propriedades, 

para  teste  de  comportamento  higiênico  das  colméias  e  teste  de  Varroa 

destructor, além da utilização de própolis na nutrição de ovinos e conservação 

de ovos. Estes resultados estão sendo divulgados a comunidade acadêmica e 

principalmente aos produtores.



Palavras-chave: Apicultura, produtos apícolas, cooperativismo.

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 colméias 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 colméias 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 colméias 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 

colméias padronizadas Langstroth, dificultando o beneficiamento do mel, já que 

a  maioria  dos  equipamentos  no  comércio  obedece  às  medidas  para  esse 

padrão de colméias (GARCIA et al., 2006).



OBJETIVOS

As  atividades  realizadas  têm  por  objetivo  incentivar  a  Apicultura  na 

região  Oeste  do Paraná,  por  meio  do fortalecimento  do cooperativismo;  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.

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 a 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), CAPA, Central de Associações de Agricultura-familiar do Oeste 

do Paraná (CAOPA), Cooperativa de Prestação de Serviços (BIOLABORE) e 

SEBRAE.

Estas  atividades  vêm sendo  desenvolvidas  por  meio  de  metodologia 

participativa, com reuniões periódicas com membros do projeto, buscando uma 

consonância da equipe para a realização das ações, assistência técnica aos 

produtores, por meio de visitas realizadas pelos técnicos e algumas delas com 

participação  dos  acadêmicos;  capacitação  dos  acadêmicos,  técnicos  e 

produtores por meio da realização de cursos e dias de campo e participação 

conjunta  em visitas  técnicas e  eventos  como o  V Encontro  Paranaense de 

Apicultura. 2010, realizado na Universidade Estadual de Maringá – PR, Visita 

téccnica ao Entreposto Breyer, em União da Vitória – PR.

Visando  fornecer  rastreabilidade  do  mel  produzido  na  região  e 

comercializado via COOFAMEL, está sendo realizado o georreferenciamento 

dos apiários e os dados geográficos estão sendo coletados com a utilização de 

aparelhos  de  navegação  pessoal  pelo  Sistema  Global  de  Posicionamento 

(GPS), 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.

Também estão sendo realizado teste de comportamento higiênico junto 

as colméias de cinco propriedades,  a  realização do teste de baseou-se no 

método  de  perfuração  das  células  de  crias,  descrito  por  GONÇALVEZ  e 

GRAMACHO (1999).

Estão sendo realizadas avaliações em colméias para a observação da 

presença  do  ectoparasita  Varroa  destructor,  que  eventualmente  pode  ser 

encontrado em colônias, estão geralmente localizados sobre abelhas adultas 

ou dentro das células já operculadas e com pupas de abelha em seu interior, a 

varroa compromete o desempenho de produção de uma colméia, sendo capaz 

até de dizimá-la. A avaliação está sendo feita em algumas propriedades, para 

se ter conhecimento do grau de acometimento da colméia relacionado com a 

produtividade da colônia.

Para  a  caracterização  da  origem  botânica  do  mel  extraído  nas 

propriedades georreferenciadas está sendo realizada análise polínica dessas 

amostras, utilizando-se o método de acetólise de LOUVEAUX et al. (1970).

No  trabalho  com  ovos,  os  mesmos  foram  obtidos  de  uma  mesma 

linhagem e envernizados por imersão com o extrato alcoólico com diferentes 

teores  de  própolis,  para  se  avaliar  as  características  internas  de  ovos  de 

consumo  submetidos  aos  diferentes  tratamentos.  Em  relação  ao  uso  de 

própolis na nutrição de ovinos, os animais foram alimentados com diferentes 

quantidades de extrato seco de própolis, para se avaliar consumo de matéria 

seca, ganho médio diário e pH ruminal.

As análises físico-químicas 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. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

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).

Foram cadastrados 126 apicultores e 383 apiários distribuídos pelos oito 

municípios,  os  produtores  foram classificados de acordo  com o  número de 

colméias em pequenos (5 a 20 colméias), médios (21 a 50 colméias) e grandes 

(acima de 50 colméias), 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 

georreferenciamento possibilita uma distribuição mais homogênea dos apiários, 

e conferem rastreabilidade ao produto.

Com relação ao trabalho com ovos e a utilização de própolis, o peso dos 

ovos diminuiu com o aumento do período de estocagem. Entre os tratamentos 

submetidos a diferentes concentrações de extrato alcoólico de própolis,  não 

houve diferença significativa, com relação ao tempo de estocagem, todos os 

ovos  apresentaram redução,  porém observou-se  que  essa  porcentagem de 

redução foi significativamente menor a medida que a concentração de própolis 

dos extratos foi maiores demonstrando a eficácia da própolis para manutenção 

da  qualidade  física  de  ovos  por  maior  período  em  temperatura  ambiente, 

comparados com ovos sem tratamento.

No trabalho com nutrição de ovinos não foram verificadas diferenças 

significativas entre os tratamentos, para o consumo de matéria seca e ganho 

médio diário, porém a própolis pode ser uma alternativa ao uso de ionóforos na 

nutrição  de  ovinos,  pois  a  adição  de  0,4  %  de  extrato  seco  de  própolis 

proporcionou melhores valores de pH ruminal na dieta de ovinos.



CONCLUSÃO

As atividades propostas já estão auxiliando para que a Apicultura possa 

destacar-se na região oeste, gerando renda ao produtor, 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 co-autoria dos universitários, que também são agentes 

no retorno dessas informações ao produtor. 
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Resumo:  Neste estudo são apresentadas ações desenvolvidas e resultados obtidos com o projeto de 
Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas de Produtos Alimentícios e Agroecológicos da Pequena 
Agroindústria Familiar.  O objetivo principal  do projeto  foi  contribuir  para melhoria das tecnologias de 
gestão e de produtos da Cooperativa da Agricultura Familiar Integrada (COOPAFI), de Francisco Beltrão 
(PR)  e  seus  associados.  Inicialmente,  numa  primeira  fase,  as  ações  foram  voltadas  para  o  apoio 
administrativo  à  Cooperativa,  em  relação  a  layout; produção  segura  de  alimentos  através  das 
metodologias de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Boas Práticas agrícolas (BPA); controle e garantia 
da qualidade na comercialização de produtos alimentícios; gestão financeira e de marketing. Realizou 
cursos de capacitação em “Pós Colheita de Frutas e Hortaliças” e “Planejamento e Administração Rural”.  
Na  segunda fase,  o  projeto  desenvolveu  ações junto  a  dez  agroindústrias  associadas  à  COOPAFI,  
atuando  no  desenvolvimento  de  tecnologias  de  gestão  das  propriedades,  quanto  à  produção, 
processamento,  distribuição  e  comercialização  de  produtos  alimentícios,  especificamente  inovações 
tecnológicas  na  panificação  e  processamento  de  geléias  e  balas.  Durante  todo  projeto  realizou-se 
assessoria  técnica  às  agroindústrias,  no  que  se  refere  à  qualidade  e  rotulagem  dos  produtos, 
administração e tecnologia Agroindustrial.
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 INTRODUÇÃO

Segundo  Ruiz  et  al (2003),  a  agroindústria  familiar  se  constitui  a  partir  de 

motivações de natureza econômica e social, onde a principal motivação é de ordem 

econômica,  via  transformação  artesanal  dos  excedentes  da  produção.  Dentre  as 

motivações sociais mais relevantes destacam-se a fixação do produtor na propriedade 

rural e a manutenção da integridade familiar, via envolvimento de todos na produção. 

As cooperativas de agricultura familiar existentes no Sudoeste do Paraná formam 

o Sistema de Cooperativas da Agricultura Familiar Integrada (COOPAFI), o qual teve 

início entre 2003 e 2004 (FERRAZ et al, 2008). Atualmente esse sistema é formado por 

17  cooperativas,  envolvendo  aproximadamente  2.000  associados.  Em  Francisco 

Beltrão,  a  COOPAFI,  anteriormente  denominada  Cooperativa  de  Profissionalização 

Artesanal  da  Agricultura  Familiar  (COPAAF),  iniciou  suas  atividades  em  2001.  Em 

virtude das dificuldades dos associados e produtores rurais  na comercialização,  em 

2008, foi inaugurado um centro de comercialização. De forma desestruturada e sem a 

organização  esperada  dos  próprios  cooperados,  a  cooperativa  logo  encontrou 

problemas, desde a produção primária, processamento de produtos alimentícios até a 

comercialização, bem como dificuldades administrativas e financeiras que resultaram 

na limitação das atividades do referido espaço de comercialização.

Para  auxiliar  a  cooperativa  na  resolução  desta  problemática,  o  projeto  foi 

desenvolvido com a finalidade de contribuir para melhoria das tecnologias de gestão e 

de produtos da COOPAFI, de Francisco Beltrão (PR) e associados; propor alternativas 

de novas tecnologias de pós-colheita; introduzir novas possibilidades de melhoria com 

Boas  Práticas  Agrícolas  (BPA),  marketing,  comercialização  e  processamento  de 

produtos  alimentícios  em  agroindústrias  familiares,  visando  desenvolvimento  e 

competitividade. Foi um projeto de extrema importância sócio-econômica, dividido em 

duas fases, conforme descrito a seguir. 

Na primeira fase, de 01/12/2008 a 01/03/2010, a equipe de projeto prestou apoio 

administrativo  à  Cooperativa,  em  relação  a  layout;  boas  práticas  de  manipulação; 

controle da qualidade, produção segura de alimentos pelo Método de Boas Práticas de 
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Fabricação  (BPF)  e  Boas  Práticas  agrícolas  (BPA);  comercialização  de  produtos 

alimentícios; gestão financeira e de marketing. Realizou cursos de capacitação em “Pós 

Colheita de Frutas e Hortaliças” e “Planejamento e Administração Rural” e assessoria 

técnica às agroindústrias, no que se refere à qualidade e rotulagem de produtos, com 

isso  possibilitou  a  capacitação  das  agroindústrias  e  contribuiu  para  a  formação  da 

equipe do projeto nas áreas de Administração e Tecnologia Agroindustrial. 

Na  segunda  fase,  de  02/03/2010  a  01/03/2011,  o  projeto  atuou  junto  a  dez 

agroindústrias associadas à COOPAFI, cujos proprietários na primeira fase do projeto 

apresentaram maior interesse em novas tecnologias na gestão da propriedade, quanto 

à produção, processamento, distribuição e comercialização de produtos alimentícios, 

especificamente panificação e processamento mínimo de frutas e hortaliças. 

MÉTODOS 

Para  desenvolver  as  atividades  os  bolsistas  receberam  capacitação  em 

planejamento;  elaboração  de  diagnóstico  econômico-social;  rotulagem  geral  e 

nutricional  de  alimentos;  gestão;  elaboração  de  relatórios  de  campo;  confecção  de 

Layouts para organização de espaço físico; controle de qualidade e produção segura de 

alimentos pelos métodos de Boas Práticas Agrícolas e de Fabricação. 

Na primeira fase, a metodologia consistiu em: i) Investigação exploratória por 

meio  da  aplicação  de  questionários  à  direção  da  COOPAFI,  consumidores  e 

associados,  de  caráter  quantitativo  e  qualitativo;  ii)  Pesquisas  bibliográficas  e 

documentais para levantamentos de informações da cooperativa e seus consumidores; 

iii) Participação  em  seminários  com  produtores  associados;  iv)  Observação  na 

COOPAFI  e  em propriedades  visitadas.  Nesse  período,  o  projeto  foi  direcionado  à 

COOPAFI e 30 associados, aproximadamente 150 pessoas.  

A  segunda  fase,  iniciada  em  março  de  2010,  focou  em  dez  propriedades 

agroindustriais.  Nessa etapa,  houve realização de cursos e  treinamentos,  conforme 

demanda, abordando Gestão Agroindustrial, com enfoque em Agroecologia; Tecnologia 

de  Frutas;  Tecnologia  de  Massas;  Panificação;  Controle  de  Qualidade  no 

processamento  de  alimentos  com  ênfase  em:  Custos  de  Produção,  Preço  de 
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Comercialização  e  Controles;  Planejamento  e  Organização  do  espaço  físico  para 

processamento artesanal de produtos alimentícios; modernização de um software para 

realização de cálculo nutricional para produtos alimentícios, confecção de informações 

nutricionais e adequação da rotulagem geral e nutricional às normas vigentes.

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Inicialmente as atividades do projeto consistiram em diagnosticar  o  perfil  e  a 

preferência  dos  consumidores  do  Centro  de  Comercialização  da  COOPAFI;  assim 

como  conhecer  e  entender  a  forma  de  gestão  da  cooperativa  e  agroindústrias 

associadas.

Em seguida foi realizado um estudo para melhor adequação do espaço físico, 

com elaboração de  Layout apropriado à comercialização de produtos alimentícios da 

COOPAFI,  de  forma  a  aumentar  a  vida  útil  de  prateleira  e  ofertar  ao  consumidor 

produtos  de  qualidade  sob  os  aspectos  físico-químicos  e  biológicos.  Priorizou-se  a 

qualidade sensorial  dos produtos.  Foram também confeccionadas aproximadamente 

100 informações nutricionais para produtos alimentícios provenientes da agroindústria 

artesanal, distribuídos para comercialização na região sudoeste do Paraná.

As visitas aos cooperados possibilitaram relatórios técnicos detalhados sobre as 

características  sócio-econômicas  e  tecnológicas  das  propriedades  e  agroindústrias 

familiares.  A pesquisa abrangeu 18 agroindústrias familiares  e 12 produtores rurais 

associados. Constatou-se baixa demanda de consumo pelos produtos comercializados 

e pouco interesse dos associados às atividades desenvolvidas pela COOPAFI, pois os 

mesmos não têm a cooperativa, como seu espaço de comercialização. 

Constatou-se que na COOPAFI e também em feiras de pequenos produtores são 

comercializados diversos tipos de produtos, como frutas e hortaliças, leite e derivados, 

panificação, embutidos, vinhos, compotas e geléias de frutas, congelados, artesanatos, 

entre  outros.  Os  produtos  de  panificação  são  produzidos  em  sua  maioria  pelas 

mulheres associadas à cooperativa, elas desempenham um papel importante, pois os 

produtos de panificação têm alta demanda por serem oriundos da agricultura familiar. 
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No  intuito  de  contribuir  para  a  verticalização  da  comercialização  foram 

planejadas  ações  que  viabilizaram  a  elaboração  do  Manual  de  Boas  Práticas  de 

Fabricação  (BPF),  a  fim  melhorar  a  qualidade  higiênico-sanitária  do  espaço  de 

comercialização de alimentos in natura e demais produtos alimentícios. Realizaram-se 

também treinamentos  em “Pós  Colheita  de  Frutas  e  Hortaliças”  e  “Planejamento  e 

Administração Rural”, ofertado aos associados e diversas ações de divulgação. 

Algumas ferramentas de gestão foram utilizadas, como classificação ABC4 na 

comercialização, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, previsão de vendas e de 

caixa. Visando melhorar a comercialização, e consequentemente, a saúde financeira da 

cooperativa  e  seus  associados,  elaborou-se  plano  de  marketing que  apontou 

estratégias a serem desenvolvidas no curto e médio prazo. 

Como  forma  de  escoar  a  produção,  a  COOPAFI  faz  a  intermediação  entre 

agricultores e governo federal no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Nesse 

processo,  o  projeto  teve  participação  efetiva  no  planejamento  e  elaboração  de 

documentos necessários à inclusão dos pequenos agricultores no programa. 

Realizou-se diagnóstico  e  assessoria  para  agroindústrias  de  panificação,  de 

processamento  de  melado  e  geléias,  de  frutas  e  produtores  rurais  de  hortaliças; 

confecção de cartilha “Agricultura Familiar: Gestão e Produção de Frutas – Geléias” e 

“Produção Artesanal de Pães”; capacitação em processamento de geléias e pães; em 

custos de panificação; confecção de material explicativo sobre Pós Colheita de Frutas e 

Hortaliças: experimento sobre processamento e aproveitamento integral de frutos para 

produção  de  geléias;  folder  explicativo  sobre  Informação  Nutricional  e  Segurança 

Alimentar; confecção de 300 rotulagens nutricionais.

Realizaram-se palestras e cursos demandados pela comunidade, nas temáticas: 

Informação  Nutricional;  Segurança  Alimentar  e  Qualidade  de  Vida  para  Grupo  de 

Idosos,  vinculado  ao  Programa  da  Prefeitura  Municipal  de  Francisco  Beltrão;  Boas 

práticas de fabricação; rotulagem nutricional e custos de produção para produtores da 

COOPAFI de Salto do Lontra (PR); Boas Práticas de Fabricação (BPF), em parceria  

com o Senai.  Participação no Seminário de Turismo Rural, promovido pela UNIOESTE, 

Campus de Francisco Beltrão; Exposição de produtos elaborados durante cursos no XII  

4 Técnica de controle de estoque utilizada na gestão financeira para análise e avaliação de consumo de 
produtos, cuja finalidade é definir políticas de vendas.
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Simpósio Estadual de Economia Doméstica e atividade pedagógica com crianças no 

Dia Mundial da Alimentação; estande sobre Informação Nutricional, no X SEU e 28º 

SEURS e apresentação de comunicações orais em diversos eventos.

Os resultados do projeto contribuíram para agregar conhecimento e possibilitar o 

uso de novas tecnologias de gestão, desde a pós-colheita, desconhecidas por parte dos 

produtores, até as etapas de comercialização. Essas tecnologias foram repassadas no 

sentido  de  facilitar  as  atividades  agroindustriais,  aumentar  a  competitividade  de 

agricultores familiares, adequando-os às normas vigentes na área de alimentos. Além 

disso, contribuiu para ampliar os conhecimentos dos profissionais recém-formados e 

acadêmicos, participantes como bolsistas do projeto, sobre cooperativismo, agricultura 

familiar, comercialização, gestão administrativa, controle de qualidade e demais áreas, 

possibilitando formação profissional dos membros do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Cooperativa e seus associados necessitam de apoio à sua sustentabilidade 

tecnológica  e  sócio-econômica.  Há  necessidade  de  priorizar  planejamento,  ações, 

programas e projetos, com ênfase na qualidade dos produtos, orientação e capacitação 

dos produtores/processadores de alimentos, planos de negócio, traçados em toda a 

cadeia alimentar, desde a produção primária à comercialização, rotulagem dos produtos 

embalados, marketing e  divulgação da marca COOPAFI, visando ampliar a visão de 

negócio  na  agricultura  familiar  artesanal.  Outro  aspecto  relevante  é  o  apoio  à 

capacitação gerencial com o objetivo de solucionar problemas relacionados a questões 

econômico-financeiras, logística, custos e comercialização. Quanto aos associados, há 

necessidade  de  continuar  oportunizando  conhecimento  em  novas  tecnologias  de 

produção,  com  ênfase  na  pós-colheita  de  frutas  e  hortaliças,  processamento 

agroindustrial, gestão e comercialização, buscando assim a diversificação de produção 

e melhoria na renda familiar. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO QUEIJO PRODUZIDO PELA 
AGRICULTURA FAMILIAR NO OESTE E SUDOESTE DO PARANÁ

Suelem Tavares da Silva Penteado, Sérgio Luiz Gongoleski Junior,
Luciana de Oliveira Fariña (Orientadora)

Área: 07 – Tecnologia e produção 

Modalidade de apresentação: Comunicação visual / pôster

Palavras-chave: queijo colonial, qualidade, tecnologia

Resumo: 

A produção e a comercialização de queijo colonial é uma prática comum 
na região Oeste e Sudoeste do Paraná. A questão fundamental é que, cada 
vez mais, o mercado consumidor e as indústrias exigem melhor qualidade da 
matéria-prima  e  dos  produtos  beneficiados.  O  controle  de  qualidade  físico-
químico,  microbiológico e sensorial  são essenciais para agregação de valor 
comercial e para atender aos anseios do mercado. Dessa forma, é necessário 
avaliar  as  condições  do  queijo,  levando  informações  aos  produtores,  com 
objetivo  de  melhorar  a  qualidade  físico-química  e  microbiológica  do  queijo 
produzidos.  Neste  contexto,  foram  coletadas  07  (sete)  amostras  de  queijo 
colonial produzidos por agricultores familiares do município de Guaraniaçu-PR 
acompanhados pelo projeto. A maior parte dos queijos foi classificada como de 
média umidade, sendo necessária uma padronização da técnica empregada na 
fabricação para evitar  grandes variações de acidez.  A partir  dos resultados 
obtidos das análises de queijo, pode-se afirmar que, a qualidade química dos 
queijos  foi  considerada  aceitável  e  a  composição  média  encontrada 
encontrava-se  de  acordo  com  outros  resultados  já  observados  em  outros 
estudos. Existe, porém, uma necessidade de se padronizar os procedimentos 
utilizados  na  fabricação  dos  queijos  coloniais  evitando-se  assim,  variações 
significativas na composição do produto final.

Contato:  luleal32@yahoo.com.br  ; suelem.tavares23@yahoo.com.br  
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CEMDITEC – CENTRO MESORREGIONAL DE DIFUSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA: APOIO A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS

Coordenador: Arlindo Fabrício Corrêia

Colaboradores: Arcângelo Augusto Signor, Douglas Jardelino de Camargo, Elenice 
Souza dos Reis Goes, Juliana Alice Losch, Juliana Veit, Ana Karina Marquioro, Ana Paula 
Zibetti, Jakeline Marcela Azambuja de Freitas, Sidnei Klein, Aldi Feiden, Wilson Rogério 

Boscolo, Altevir Signor

Área Temática: Tecnologia e Produção

Palavras Chave: Agricultura Orgânica; Capacitação; Alimentação Saudável.

Resumo: Durante as últimas décadas a agricultura mudou sua característica através do 
desenvolvimento de novas tecnologias, máquinas agrícolas e indústria química. Embora 
isto tenha impulsionado a produção de alimentos, também produziu efeitos colaterais.  
Simultaneamente, surge um sistema de produção baseado na interação dinâmica entre 
solo,  plantas,  animais,  pessoas,  ecossistema  e  meio  ambiente  conhecido  como 
agricultura orgânica.  Este projeto permitirá a  integração das ações de apoio à cadeia 
produtiva  dos alimentos  orgânicos com a disponibilização  do  centro  de  referência  na 
região oeste, com estrutura física e de logística para utilização de todas as entidades que 
atuam na produção de alimentos orgânicos, suporte técnico à ações locais de produção 
de alimentos e prestação de serviços técnicos para a cadeia produtiva.  O CEMDITEC 
permitirá que se realize atividades de capacitação de recursos humanos qualificados para 
atuação  na  cadeia  produtiva,  além  de  auxiliar  na  agregação  de  valor  aos  produtos 
atualmente produzidos, na sua maioria vegetais sem processamento, viabilizando com 
isto a atividade gerando mais renda aos produtores e permitido que o consumidor de 
alimentos orgânicos tenha disponível produtos com melhor qualidade e com certificação 
de origem. Os municípios em foco encontram-se nas regiões oeste, sudoeste e noroeste 
do  Paraná,  mas  com  ações  mais  intensificadas  naqueles  em  que  estejam  sendo 
desenvolvidos projetos do Programa Universidade Sem fronteiras, sendo concentrada nos 
seguintes: Toledo, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa 
Helena, Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Boa vista da Aparecida, Três Barras do 
Paraná e Iracema do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Capanema, Realeza, São Jorge 
do Oeste, Maringá, Campo Mourão e Corumbataí do Sul, além de demais municípios com 
destaque  na  produção  de  alimentos  orgânicos.  O  CEMDITEC  está  inserido  numa 
perspectiva social que atinge diferentes eixos do desenvolvimento da agricultura orgânica 
regional,  atendendo  uma  necessidade  básica  de  acompanhamento  e  organização  do 
processo  produtivo,  discutindo  uma  proposta  agroecológica  em  que  os  agricultores 
decidam os caminhos a serem tomados. As atividades abrangem também as entidades 



atuantes  no  segmento  de  pesquisa,  assistência  técnica,  fomento,  comitês  gestores, 
associações e cooperativas.

Fone:  45 3252-9619
E-mail: afcorreia.pr@gmail.com 



TÍTULO : COOPERATIVA DE MULHERES EMPREENDORAS SOCIAIS EM AÇÃO - 
COOPERMESA

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Edson Marques Oliveira

COLABORADORES: Geni Theobald, Luciana Caroline Külzer

Área temática: Tecnologia e produção

PALAVRAS-CHAVE: territorialização, Gênero, trabalho e renda, tecnologia social.

RESUMO: A  COOPERMESA surge do esforço do trabalho do Projeto Casulo Sócio 
Tecnológico, projeto de extensão da UNIOESTE, curso de Serviço Social da Unioeste, 
campus de Toledo, criado e coordenado pelo Prof. Dr. Edson Marques Oliveira, que 
após a defesa de sua tese de doutorado, em 2004 lança na cidade de Toledo-PR o 
referido  projeto.  Que  teve  várias  ações,  com  destaque  o  programa  de 
responsabilidade social empresarial e sustentabilidade, realizado em parceria com a 
ACIT – Associação Comercial e Empresarial de Toledo, e do projeto Incubadora de 
Empreendimentos e tecnologias sociais,  de onde foi organizado o Projeto Mulheres 
Empreendedoras e depois a Coopermesa. A cooperativa recebe matéria prima dos 
Correios e de outras empresas têxteis da região. São malotes de lona e camisetas. 
Com os malotes são confeccionadas bolsas de eventos,  e com as camisetas,  são 
confeccionadas  flanelas  que  são  usadas  por  indústrias,  mecânicas  e  postos  de 
gasolina.   Tendo como clientes universidades e empresas, como Itaipu e a própria 
Unioeste. 



  



DESENVOLVIMENTO, ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, CENTESIMAL E 
SENSORIAL DE STEAKS DE PACU PIARACTUS MESOPOTAMICUS COM E SEM 

RECHEIO DE QUEIJO

Patricia Daiara Simioni, Juliana Cristina Veit, Wilson Rogério Boscolo, Aldi Feiden, 
Juliana Alice Lösch

Área 7: Tecnologia e Produção
Pôster

Palavras-chave:  agregação  de  valor,  Piaractus  mesopotamicus,  produto  a  base  de 
peixe

O objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de steaks de pacu (Piaractus 
mesopotamicus)  com e sem recheio de queijo,  análise microbiológica, centesimal  e 
sensorial. Os pacus utilizados como matéria prima foram cultivados em tanques rede 
na Unidade Demosntrativa de Desenvolvimento de Tecnologias para a Piscultura em 
Tanques Rede no município de Santa Helena/PR. A carne mecanicamente separada 
(CMS) foi  obtida através de uma máquina despolpadeira. Os ingredientes utilizados 
para  a  elaboração  dos  empanados  foram:  CMS  de  pacu,  condimento  preparado, 
glutamato  monossódico,  pimenta,  amido,  extrato  de  soja,  cebolinha  desidratada  e 
queijo.  As  determinações  de  umidade,  proteínas,  lipídeos  e  matéria  mineral  foram 
realizadas em duplicatas, de acordo com Association of Official  Analytical  Chenists. 
Foram realizadas análises microbiológicas (pesquisa de coliformes a 45ºC, contagem 
de  Staphylococcus coagulase  positiva  e  Salmonella  sp)  segundo. Os  dados  foram 
submetidos à análise de variância e aplicação do Teste F a 5% de significância pelo 
Programa Estatístico Computacional Saeg 9.1.  Os valores da composição centesimal 
dos empanandos de pacu foram ajustas aos padrões estabelecidos pelo Ministério da 
Agricultura e Abastecimento, na forma da Instrução Normativa nº 6. Os resultados das 
análises microbiológicas realizadas nos  steaks encontram-se dentro dos padrões da 
legislação segundo a resolução - RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001, que aprova o 
regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos, indicando que os 
steaks desenvolvidos estão aptos para o consumo. Com relação à análise sensorial  
63,63% dos degustadores eram do sexo feminino e 36,36% eram do sexo masculino. 
Os provadores analisaram duas amostras  distintas,  steak de pacu com recheio de 
queijo  e  outra  sem  recheio,  estas  foram  servidas  individualmente  em  pratos 
descartáveis, devidamente identificadas e receberam uma ficha contendo pontuações 
que variavam de um (desgostei muitíssimo) a nove (gostei muitíssimo). Foi observado 
diferença significativa entre as amostras, ficando a aceitação dos  steaks recheados 
com queijo com pontuação oito representando gostei muito, já os steaks sem recheio 
ficaram com a pontuação sete, representando gostei regularmente. Portanto, o  steak 
de pacu é uma ótima opção de alimento para o consumidor, pois além de ser de fácil 



preparo e ter valor agregado é um alimento altamente nutritivo.



DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ACIDEZ E PERÓXIDO PARA ÒLEO DE 
TILÁPIA 

Flávia Renata Potrich; Édela Boufler; Thanara Zaneti dos Santos Vitorino; 
Arcangelo Signor; Wilson Boscolo; Aldi Feiden

Área 7: Meio Ambiente  

Poster

Palavra-chave: rancificacão; deterioração.

RESUMO: O  óleo  de  tilápia  é  obtido  a  partir  de  resíduos  da  industria 
processadora de tilápias que tem como principal produto o filé, sendo desta 
forma uma alternativa de renda para a industria agregando valor a um resíduo 
do processamento, pois o óleo é utilizado em rações para animais. Os óleos e 
as  gorduras  apresentam importantes  funções  metabólicas  no  organismo,  e 
estudos mostram que óleo de tilápia  é rico  em Omega 3 e ácidos graxos. 
Atualmente, os óleos de peixes são estocadas por longos períodos, o que pode 
conferir  rancificação  deterioração  e  perda  de  qualidade.  Este  trabalho  foi 
realizado  visando  avaliar  óleos  de  tilapias  obtidos  de  diferentes 
processamentos. Foram coletada três amostras de óleo de tilápia no frigorífico, 
da região para posteriores análises de índice de acidez, oléico e peróxido. A 
principal  forma de deterioração dos óleos consiste  na oxidação, que ocorre 
quando o oxigênio atmosférico é dissolvido no óleo e reage com os ácidos 
graxos  insaturados,  que  são  tanto  mais  reativos  quanto  maior  número  de 
insaturações em suas cadeias. Foi observado na amostra 1 5,08 para o índice 
de acidez; 2,55 para o oléico e 0,17 para o peróxido, na amostra 2 o índice de 
acidez apresentou 5,99; oléico 3,01 e peróxido 2,21 e na amostra 3 o índice de 
acidez representou 7,83; oléico 3,94 e peróxido 0,69. Todos os valores estão 
dentro do permitido pela legislação para o índice de peróxido, porém, para o 
índice de acidez da amostra 3 esta fora do permitido. A oxidação lipídica é 
responsável  pelo  desenvolvimento  de  sabores  e  odores  desagradáveis 
tornando os alimentos impróprios para o consumo, além de provocar outras 
alterações que podem afetar não só a qualidade nutricional, mas também a 
integridade  e  segurança  do  alimento,  através  da  formação  de  compostos 
poliméricos potencialmente tóxicos. Pode-se observar que a mal conservação 



dos  óleos  pode  provocar  a  deterioração  e  rancificação  do  produto  ficando 
impróprio para serem adicionados em rações para peixes.  
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Projeto:  Implantação  do Centro  Mesorregional  de  Excelência  em Tecnologia  do 
Leite do Oeste do Paraná

Resumo: A região Oeste do Paraná se caracteriza como a quarta maior produtora 

de leite do país, e destaca-se pelo alto índice de utilização de tecnologia, havendo a 

necessidade de maiores estudos voltados aos sistemas de ordenha. O objetivo do 

trabalho foi diagnosticar pontos críticos em ordenhadeiras de propriedades familiares 

da região Oeste do Paraná. Foram estudadas onze ordenhadeiras de propriedades 

familiares  distribuídas  em  diferentes  municípios  da  região,  nas  quais  foram 

efetuadas  diversas  avaliações  com  a  finalidade  de  analisar  as  condições  de 

manutenção  e  funcionamento  das  mesmas.  Observou-se  que  55%  das 

ordenhadeiras analisadas possuíam entrada de ar no sistema e 73% apresentaram 

a  capacidade  de  vácuo  mensurada  abaixo  da  capacidade  nominal  da  bomba. 

Concluiu-se que a maioria dos produtores não realizavam adequada manutenção 

das ordenhadeiras, resultando em funcionamento errôneo da mesma.

Palavras-chave: ordenha adequada, pecuária leiteira, produção

Introdução

mailto:loreno.taffarel@gmail.com
mailto:patriciabarc@ibest.com.br


A  pecuária  leiteira  é  uma  atividade  de  grande  importância  para  o 

desenvolvimento econômico de diversas regiões brasileiras, pois além de permitir a 

fixação do homem no campo, reduzindo as pressões sociais nas áreas urbanas, 

contribui para minimização do desemprego e da exclusão social (MILINSKI et al.,  

2008).

O Paraná se caracteriza por ser um estado de tradição agropecuária, onde a 

pecuária   leiteira  encontra-se  praticamente  consolidada  nas  bacias  das  regiões 

Centro  Sul  e  Oeste  do  estado,  e  em  fase  de  consolidação  nas  outras  regiões 

(PARANÁ, 2000).

A região Oeste do Paraná constitui a quarta maior produtora de leite do país, 

com a produção anual de 319 milhões de litros em 2009 (PARANÁ, 2010).  

O  sistema  produtivo  contido  neste  estado  é  caracterizado  por  grande 

participação  da  agricultura  familiar,  que  apesar  de  ser  responsável  por  60% da 

produção nacional de leite, ainda apresenta baixos índices produtivos. No entanto, a 

região Oeste apresenta um dos mais altos índices de utilização de tecnologia. Acima 

de 50% dos produtores de leite  desta  região possuem resfriadores e a ordenha 

mecânica é utilizada por aproximadamente 65% (PARANÁ, 2000).

Portanto há necessidade de maiores estudos sobre os sistemas de ordenha 

utilizados nesta região, já que estes têm  influencia direta sobre a qualidade do leite 

“in natura” e, conseqüentemente, sobre a remuneração do produtor.

Objetiva-se  com este  trabalho,  diagnosticar  pontos  críticos  e  controle  em 

ordenhadeiras de propriedades familiares da região Oeste do Paraná.

Metodologia:

Foram realizadas visitas em 11 propriedades familiares, indicadas por uma 

associação  de  produtores  de  leite  da  região  Oeste  do  Paraná,  localizadas  nos 

municípios de Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Mercedes e Quatro 

Pontes.

Durante as visitas foram efetuadas avaliações com a finalidade de analisar 

quais as condições de manutenção e funcionamento das ordenhadeiras utilizadas 

por estes produtores.

Os pontos avaliados na pesquisa foram: a) Condições das correias: avaliando 

desgaste e esticamento; b)Tipo de lubrificação da bomba e se a vazão de óleo está 



adequada ou não; c) Diâmetro da tubulação de vácuo e a composição dos mesmos 

em curvas ou joelhos; d) Verificação da produção de vácuo nominal e mensuração 

da produção de vácuo com caldalímetro manual; e) Verificação da rotação do motor  

nominal e cálculo da rotação da bomba; f) Tipo, posição e localização do regulador 

de  vácuo;  g)  Verificação  do  vácuo  através  do  vacuômetro  da  ordenhadeira;  h) 

Mensuração  da  quantidade  de  vácuo  na  bomba,  nas  tomadas  de  vácuo  e  nas 

teteiras; i) Pulsações por minuto das teteiras e pulsadores; j) Estado das teteiras, 

manutenção e avaliação das mangueiras condutoras de leite; k) Entradas de ar em 

cada ordenhadeira.

Complementando a avaliação, aplicou-se um questionário de 30 perguntas 

relacionadas ao equipamento de ordenha, parte das quais foram respondidas pelos 

produtores e parte pelo avaliador.

Após a coleta dos dados referentes à todas as propriedades visitadas, estes 

foram tabulados e analisados para posterior conclusão sobre os pontos críticos em 

ordenhadeiras de propriedades leiteiras do Oeste do Paraná.

Resultados e discussão

Dentre  as  11  ordenhadeiras  avaliadas  chegou-se  ao  seguinte  resultado 

(Gráfico 01):

Em  55%  das  ordenhadeiras  foram  encontradas  entradas  de  ar.  Segundo 

Meins (2004), elevadas taxas de entrada de ar no sistema de ordenha, por si só, são 



responsáveis por infecções na glândula mamária. Um dos motivos pela entrada de 

ar  no  sistema  seria  a  presença  de  fissuras  nas  borrachas  das  teteiras.  Para 

Coentrão (2008),  o surgimento de fissuras nas partes de borracha do equipamento 

de ordenha facilita o acúmulo de leite e dificulta a aderência no teto, permitindo a 

entrada de ar no sistema.

Quanto a freqüência de ordenha, 64% delas estavam acima do padrão.  A 

relação ideal de pulsação é 60:40 ou 70:30 em um ritmo de pulsação de 60 ciclos  

por minuto (RASMUSSEN, 1990).   Freqüências superiores aumentam o tempo de 

ordenha, levando a sobre-ordenha, que de acordo com Muller (2002) pode provocar 

lesões nos tetos, que por sua vez predispõem a mastite.

Cerca  de  73%  das  ordenhadeiras  apresentaram  a  capacidade  de  vácuo 

mensurada abaixo da capacidade nominal da bomba especificada pelos fabricantes 

e,  uma apresentou bomba com a produção de vácuo 25% acima da capacidade 

nominal, isto ocorreu em virtude de um aumento da rotação acima do recomendado 

pelo fabricante, devido à alterações no tamanho das polias do motor e da bomba. 

Este tipo de alteração leva ao desgaste precoce da bomba por superaquecimento. 

Cerca  de  45%  dos  sistemas  de  lubrificação  das  bombas  não  estavam 

funcionando de forma adequada. Para Gonçalvez (2007), deve-se trocar o óleo do 

reservatório e limpar a mecha de lubrificação da bomba de vácuo todo trimestre, e 

se necessário, trocar as mangueiras de lubrificação e luvas de borracha, verificar as 

peças e membranas do pulsador e trocá-las se for preciso e fazer uma lavagem na 

linha de vácuo,  de acordo com as recomendações do fabricante, permitindo seu 

funcionamento correto.

Observando  os  dados  coletados,  constatou-se  que  poucos  produtores 

realizam  adequada  manutenção  da  ordenhadeira,  ocasionando  o  mau 

funcionamento da mesma, resultando em maior tempo de ordenha e  excedentes na 

produção.  

Conclusão:



Concluiu-se  que  parte  dos  produtores  de  leite  estudados  não  realizam 

adequada  manutenção  da  ordenhadeira,  obtendo  perdas  na  produção  e  na 

qualidade do leite ordenhado. 
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RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta de tornar o campus da UNIOESTE – Foz 

do  Iguaçu,  referência  na  área  de  expansão  do  uso  da  tecnologia  de  painéis 

fotovoltaicos para a produção de energia limpa, com o benefício da redução do custo 

mensal de energia elétrica.

O projeto  visa  o estudo do dimensionamento  do potencial  de  geração de 

energia elétrica através da utilização de painéis fotovoltaicos nas áreas cobertas dos 

prédios existentes no campus da Unioeste de Foz do Iguaçu. Como o campus tem 

uma  concepção  arquitetônica  muito  própria  (Ruínas  Jesuíticas),  no  futuro 

submetremos  a  apreciação  dos  órgãos  responsáveis,  visando  respeitar  esses 

conceitos arquitetônicos.

Até  este  ponto,  apresentamos  algumas  estimativas,  benefícios  e 

desvantagens deste sistema.

PALAVRAS CHAVE
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INTRODUÇÃO

A catástrofe natural que se abateu sobre grande parte do Japão, afetando 

uma central nuclear e causando vazamento radioativo, demonstrou mais uma vez 

para o mundo a importância de estudarmos e implementarmos soluções energéticas 

limpas, isto é, que afetem minimamente a natureza e que tenham baixo risco de 

acidentes. Hoje a maioria dos países são refens da energia nuclear, isto é, mesmo 

tendo uma forte rejeição – casos da Alemanha, do Chile, da Itália e mesmo do Brasil 

– não conseguem atender a sua demanda por energia elétrica através das outras 

alternativas em exploração no momento atual.

O Brasil por um lado tem diversas alternativas de energias limpas, dentre as 

quais um enerme potencial de geração de energia elétricas através da converção 

direta da energia solar através da utilização de painéis fotovoltaicos. Entretanto essa 

alternativa ainda é muito pouco utilizada em nosso país necessita da formação de 

uma massa crítica de profissionais com domínio nessa tecnologia, o que motivou a 

realização do presente trabalho, que se encontra num contexto maior, o de projetar 

e  construir  uma estação  de geração  de energia  de  origem solar  fotovoltaica  no 

Campus da Unioeste de Foz do Iguaçu, através do qual os estudantes farão estudos 

e experimentos para a aquisição do domínio dessa tecnologia e ao mesmo tempo 

fornecerão  energia  para  o  Campus,  tornando  praticamente  auto-suficiente  de 

energia elétrica.

Na etapa atual consta de apresentação do potencial de geração de energia 

elétrica de origem fotovoltaica das instalações do Campus de Foz do Iguaçu da 

Unioeste. 

OBJETIVO

O objetivo principal deste trabalho é determinar o potencial  de geração de 

energia elétrica utilizando a cobertura dos prédios existentes no Campus de Foz do 

Iguaçu da Unioeste.



METODOLOGIA

O estudo consta de: 1) levantamento de energia consumida pelo Campus; 2) 

levantamento da área coberta dos prédios existentes no Campus; 3) determinação 

do potencial de geração de energia; e 4) determinação do potencial de suprimento 

de energia elétrica do Campus através de geração fotovoltaica.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Campus da UNIOESTE consome uma parcela relativamente pequena de 

energia durante o dia e parte considerável é usada no período noturno, o que em 

parte dificulta a energização através das placas solares. 

Foram,  então,  encontradas três alternativas possíveis  para  a  utilização de 

energia fotovoltaica para a alimentação do Campus.

A primeira delas, e talvez a mais em favorável, é fornecer o excedente da 

energia produzida durante o dia para a Copel e receber essa energia no horário 

noturno.

A  segunda  alternativa  é  armazenar  energia  em  baterias  durante  o  dia  e 

consumir  a  energia  armazenada  no  período  noturno.  Uma  desvantagem  dessa 

alternativa é a baixa durabilidade das baterias e a grande quantidade necessária das 

mesmas para armazenar a energia.

A  terceira  alternativa  é  gerar  energia  fotovoltaica  para  atender  as 

necessidades durante o dia e consumir energia no período noturno. A desvantagem 

é que o pico da demanda e de consumo de energia ocorre no período noturno.

QUANTIFICAÇÃO DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

O Sol emite energia através de ondas eletromagnéticas (raios ultravioletas, 

infravermelhos e luminosos);  desta energia uma parte é perdida quando os raios 

penetram na atmosfera terrestre e a outra parte incide sobre a superfície.

Os  painéis  são  fabricados  e  instalados  de  forma  a  absorver  a  maior 

quantidade de energia possível.



É premissa básica para o dimensionamento de um sistema solar fotovoltaico, 

o conhecimento dos seguintes parâmetros: radiação solar incidente; perfil da carga;  

eficiência do módulo fotovoltaico.

A  tabela  1  fornece  dados  dos  raios  solares  incidentes,  convertidos  do  plano 

horizontal para planos inclinados, com três diferentes ângulos em relação ao plano 

horizontal.

No  mercado  estão  disponíveis  células  solares  de  três  tipos:  silício  mono-

cristalino, silício poli-cristalino e silício amorfo. O rendimento de cada tipo de célula 

está demonstrada na tabela 2.

Tabela 1: Fonte CRESESB – Software SunData – Banco de dados Censolar.

Tabela 2: Rendimento elétrico dos vários tipos de células fotovoltaicas (Fonte: BP 

Solar)

Tomamos como exemplo o painel  de silício  amorfo,  que  tem rendimento 

máximo alcançado em aplicação de 10,2%, por ter custo menor.

Sobre o perfil de carga do campus da UNIOESTE, dispomos dos dados entre 

Setembro de 2009 a Agosto de 2010, que estão dispostos no gráfico 1.



Gráfico 1: Consumo de energia elétrica do Campus da Unioeste (Fonte: contas de 

energia elétrica da Copel).

Analisando a tabela 1 e o gráfico 2 constata-se que a radiação solar  e o 

consumo de energia elétrica têm seus picos nos mesmos meses, com exceção dos 

meses de Janeiro e Fevereiro – período de férias escolares.

Para dimensionar os painéis solares, precisamos da eficiência dos painéis, 

que depende do tipo que será usado, da radiação solar media de cada mês, dada 

em kWh/m²·dia e da área de telhado do Campus, cujo levantamento demonstrou ser 

de aproximadamente 6500m².

Para os cálculos usou-se o valor de 3000m², que é a área aproximada dos 

blocos de aulas. Usando inclinação igual à latitude (25°), o cálculo da geração de 

energia é:

       Geração = área x radiação x eficiência x 30dias

Aplicando essa fórmula, obtem-se o gráfico 2.



Gráfico 2: Geração de energia solar nos blocos de aula do Campus

CONCLUSÃO

É  indiscutível  que  a  implantação  de  geração  de  energia  fotovoltaica  traz 

muitas  vantagens,  pois  é  uma  energia  limpa,  com  pouca  necessidade  de 

manutenção.  Sua  produção  é  de  forma  silenciosa  e  a  emissão  de  CO2  é 

praticamente nula.

Porém,  não podemos esquecer  de que ela  também interfere  na natureza, 

como qualquer outro tipo de produção de energia:  quando produzida em grande 

escala necessita de muita área, pois se encontra distribuída de forma esparsa na 

natureza; o painel solar produz sombra no ambiente, o que não chega a ser um 

problema de utilizar coberturas existentes.

Constatou-se que utilizando apenas as áreas já cobertas das salas de aula do 

campus é possível suprir grande parte do consumo de energia elétrica do Campus 

da Unioeste de Foz do Iguaçu, conseguindo assim, diminuir consideravelmente o 

valor pago de energia e ao mesmo tempo contribuir com o meio ambiente.

Se utilizar outras áreas disponíveis como as passarelas entre as salas de 

aula,  os  prédios  administrativos  e a  Biblioteca,  utilizando os  6500m2 levantados, 

constata-se que é possível tornar o Campus auto-suficiente de energia elétrica.
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL, GËNERO E TERRITORIALIZAÇÃO: 

uma proposta metodológica para mapeamento de oportunidades  na geração de trabalho e renda para 

mulheres em risco social. 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma proposta metodológica de elaboração de ações de geração de 
trabalho,  renda  e  inclusão  social  para  mulheres  em  risco  social.  Tem  como  referencia  o 
empreendedorismo social  como sendo um novo paradigma no estudo e na elaboração de políticas 
publicas  emancipatorias  e  de  emponderamento  dos  sujeitos  envolvidos  no processo.  Com isso  se 
propõe a estratégia de mapeamento de oportunidades de negócios sociais como forma de valorização 
do território e poder local. A experiência se mostrou eficiente na medida em que possibilitou a tomada 
de decisão e participação das mulheres, melhor preparo e menor risco de fracasso.  

PALAVRAS-CHAVE :  empreendedorismo social,  mapeamento de orportunidades,  gênero e  política 

pública. 

ABSTRACT 

The present  work  presents  a  proposal  methodological  of  elaboration  of  action  of  work  generation, 
income and at risk social and inclusion for women. It has as reference the social entrepreneurship as 
being a new paradigm in the study and in the elaboration of politics you publish emancipator as and of  
empowerment of the involved citizens in the process. With this if it considers the strategy of mapping of 
social business-oriented chances as form of valuation of the territory and local power. The experience if 
showed efficient in the measure where it made possible the taking of decision and participation of the 
women, better preparation and minor risk of failure. 

KEYWORDS: social entrepreneurship, mapping of opportunity, sort and public politics.

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho retrata a experiência prática formulada a partir do estudo no doutorado em Serviço 

Social  iniciado  em  2000  sobre  empreendedorismo  social  (Cf.  OLIVEIRA,  2004).   Através  desta 

investigação,  onde  foi  possível  mapear  exemplos  recentes  de  organizações  que  vem  exercendo 

influência nesta área, fui possível  explicitar elementos teóricos e metodológicos do empreendedorismo 

social. Entre eles, destacam-se a diferença entre os projetos sociais convencionais, e os desenvolvidos 

pelo empreendedorismo social que se caracterizam da seguinte forma:  1º)   é uma idéia inovadora, 

apresenta algo que ainda ninguém havia realizado; 2º) é uma idéia que é realizada; 3º) se torna auto-

sustentável;  4º) envolve  várias  pessoas  e  segmentos  da  sociedade  (  principalmente  a  população 



atendida);  5º) provoca impacto social, local e global, e que podem ser avaliados os seus resultados e 

retorno do investimento aplicado; 6º)  é possível ser multiplicada e aplicada em outras regiões e até em 

outros países (replicabilidade);  7º)  se transforma  em política pública, exemplo do microcredito que já 

existe  em  vários  Estados  e  até  como  política  federal.  Tal  constatação  permite  identificar  o 

empreendedorismo  social  como  uma  ação  organizada  com  vista  a  geração  de  projetos  sociais 

empreendedores e emancipatórios, pode ser considerando como:  Primeiramente o empreendedorismo 

social,  pode  ser  considerado  como  uma  derivação  do  empreendedorismo  empresarial,  mas  com 

diferenças  significativas,  entre  elas,  a  busca  por  resultados  não  individuais  mas  coletivos,  “um 

empreendedor de sonhos coletivos”, e pela busca de retorno social e não só financeiro, tal perspectiva 

conduz  a  uma leitura  de  um novo paradigma.   Segundo,  caracterizado  por  uma ação  inovadora 

voltada para  o campo social,  é  neste  sentido  um processo.  Por  processo estamos entendendo  a 

sucessão ordenada e inter-relacionada de ações que intencionalmente visão uma finalidade, utilizando 

para  tanto  meios  e  princípios  técnicos  e  científicos  para  execução  desta  ação.  No  caso  do 

empreendedorismo  social  o  processo  se  inicia  com  a  observação  de  uma  determinada  situação-

problema local, em seguida procura-se elaborar uma alternativa para enfrentar está situação. Esta idéia 

tem que apresentar algumas características fundamentais, os setes pontos sinalizadas anteriormente. 

Terceiro,  as  características e  especificidades  do  empreendimentos  sociais  e  dos  empreendedores 

sociais,  fazem  com  que  o  mesmo  seja  considerado  uma  arte  é  uma  ciência.  Ciência  pois  no 

desenvolvimento de seu processo utiliza elementos técnicos e científicos que podem ser aprendidos e 

aplicados por que estuda e se empenha em dominar tal conhecimento. É uma arte, pois além do fator 

técnico o mesmo terá formas e resultados diversos a depender do fator e talento humano, em outras 

palavras, o toque humano, único que cada pessoa tem, faz diferença na ação sistematizada.  Quarto, 

estes elementos e a perspectiva de integração e inovação social, fazem com que o empreendedorismo 

social também seja considerado como um  indutor de auto-organização social,  ou seja, são ações 

que se iniciam no local  e numa situação localizada,  no entanto o seu desenvolvimento  processual 

conduz  necessariamente  a  geração  de  capital  social,  empoderamento  dos  envolvidos  e 

conseqüentemente a emancipação social, tais ações e efeitos, são possíveis a partir do entendimento 

de  um processo  de  autopoiese,  no  dizer  de  Maturana  (1999)  onde  um dos  principais  fatores  é  a 

capacidade  de conservação da espécie  humano e preservação do meio  ambiente,  o  que só pode 

ocorrer quanto se tiver amor entre os seres vivos dentro de um sistema social, ou seja, “

A  mudança  social  é  uma  mudança  na  configuração  de  ações  coordenadas  que  define  e  a 

identidade particular de um sistema social particular. E isso porque a mudança social só acontece 

quando  o  comportamento  dos  sistemas  vivos  individuais  que  compõem o  sistema  social  se 

transformam de maneira a dar origem a uma nova configuração de ações coordenadas que define 

uma nova identidade para o sistema social.” (idem, p. 190) 

A partir deste entendimento, elaboramos uma estratégia para colocar em prática estes conhecimentos, 

o que ocorreu em maio de 2004 através de um projeto de extensão denominado de Projeto Casulo 

Sócio-Tecnológico. Através deste projeto procuramos sintetizar o processo de empreendedorismo social 

num  modelo  sistêmico  inspirado  na  metáfora  da  metamorfose  da  lagarta  que  se  transforma  em 



borboleta.  Conforme  figura  01.  O  mesmo  teria  as  seguintes  características:  fase  1)  Lagarta, 

representando  a  idéia,  fase  2)  o  casulo,  representando  a  idéia  em  movimento,  consolidação, 

institucionalização, maturidade, e a fase 3) a borboleta, representando a multiplicação e impacto da 

idéia transformada em ação interventiva de impacto e com possibilidade de replicabilidade.   Foram 

projetadas dez ações: : 1) Célula de Gestão do Projeto e Formação de equipe estratégica de trabalho; 

2) Pesquisa  Mapa da Cidadania e do Capital Social de Toledo; 3) Célula  Casulo Sócio-Comunitário; 4) 

Célula  Ouvidoria Social; 5) Célula Incubadora de Gestão Sócio-tencológica Empreendedora; 6) Célula 

Prêmio  e  Selo  de  Gestão  Social  Empreendedora  de  Toledo;  7)  Célula  Responsabilidade  Social, 

Cidadania Empresarial e Investimento Social; 8) Célula de Gestão do Voluntariado; 9) Célula  de Gestão 

da Comunicação e informação; 10) Célula de Gestão do Conhecimento.  Entre estas ações na célula 5, 

incubadora  de  gestão  e  tecnologia  social,  iniciamos  um  projeto  piloto  denominado  Mulheres 

Empreendedoras Sociais em Ação - MESA. Inicialmente através do levantamento previu de uma das 

estagiarias  do  Projeto  Casulo  Sócio-tecnológico,  em uma Escola  Estadual  do  bairro  Coopagro  no 

Município  de Toledo-PR,  onde se percebeu um número significativo  de mães que sustentam suas 

famílias,  ou  seja,  que  fazem parte  de  famílias  compreendidas  pela  literatura  corrente  como sendo 

monoparentais.  Com o apoio da direção da escola e da equipe do Projeto Casulo Sócio-tecnológico, 

elaborou-se um projeto específico para se trabalhar com essas mulheres objetivando gerar ações de 

consolidação de renda e trabalho de modo a aplicar  os conhecimentos,  princípios e estratégias do 

empreendedorismo  social.   O  projeto  tendo como principal  objetivo,  transmitir  conhecimentos  e  ao 

mesmo tempo exercer ações geradoras de empreendimentos sociais e uma rede de consumo solidário, 

através da potencialização de um grupo de mulheres e dos recursos existentes no próprio bairro.  Para 

tanto estabelecemos a seguinte metodologia.  Fase – 1: Reconhecimento e estruturação do local de 

trabalho ; Fase – 2: Preparo e adequação da infra-estrutura e reconhecimento do perfil da população a 

ser trabalhada; Fase – 3: Divulgação, seleção e cadastramento das participantes do projeto; Fase – 4: 

Início  da  capacitação  Oficina  de  Empreendedorismo  social,  com  a  seguinte  programação  básica: 

Modulo I – Sensibilização e apresentação da Proposta de trabalho: A questão de gênero e os desafios 

da mulher  no trabalho, na sociedade e na gestão da vida familiar; A proposta do empreendedorismo 

social  e  do  Projeto  Casulo;O  projeto  Mulheres  empreendedoras  sociais  em  ação;   Modulo  II  - 

Territorialização e visualização de oportunidades de negócios:  Planejamento de Pesquisa de 

campo no bairro, equipe e participantes do cursoç; Noções da criação de novos empreendimentos, 

Empreendimentos sociais e solidários; A técnica de territorialização e visualização de oportunidades; 

Elaboração mapa inteligente de oportunidades de negócios.   Modulo III  – Elaboração do Plano de 

Negócio Social e criação de redes de consumo solidário. Modulo IV –  Criação de unidades de negócio 

e rede de consumo solidário no bairro Coopagro. Modulo V – Avaliação de impacto e implementação 

das ações e unidades de negócio social.  Como se pode perceber, a idéia foi caminhar junto com o 

grupo de mulheres e permitir que num curto espaço de tempo o mesmo possa caminhar sozinho, para 

tanto,  foi  necessário  buscar  o  maior  número possível  de dados  e  informações sobre  o  bairro.   O 

presente trabalho dá ênfase aos resultados como um todo, mas em específico quanto ao proposto e 

desenvolvido  no  modulo  II,  pois  no  processo,  percebemos  a  complexidade  de  tal  projeto  e  a 

necessidade  de  inovação  nesta  parte,  em  que  procuramos  envolver  as  lideranças  do  bairro,  as 



mulheres do curso, e representações da sociedade, servindo de modelo para que seja aplicado em 

outros bairros da cidade e posteriormente como uma metodologia de pesquisa para outras ações onde 

seja necessário o conhecimento aprofundado, de um determinado território como espaço vivencial que 

deve ser potencializado como espaço de luta e busca de soluções efetivas e coletivas. Na seqüência, 

apresentamos os principais desdobramentos deste trabalho. 

DESENVOLVIMENTO  E  DESDOBRAMENTOS  DO  EXPERIMENTO  DE  MAPEAMENTO  E 

TERRITORIALIZA\CÃO DE OPORTUNIDADES 

Antes  de  apresentar  o  desenvolvimento  e  seus  resultados,  é  necessário  apresentar  os  elementos 

teóricos e filosóficos que permearam todo o processo, desta forma articulando o pensar e agir num 

processo dinâmico e construtivo.  Primeira verificamos que as recentes transformações produtivas e 

tecnológicas,  ocorrem  em  paralelo  a  inúmeras  mudanças  relacionadas  ao  campo  da  família,  do 

mercado e das relações de gênero.  Em específico, a crescente inserção da mulher no mercado de 

trabalho,  mas também o agravamento das novas composições familiares,  em específico  quando  a 

mulher está com os filhos e sem o marido, o que se tem denominado de famílias mono parentais.  Este 

fenômeno, segundo KLIKSBERG (2001, p. 58), é também chamado de “feminilização da pobreza”, pois 

a maior parte dos paises da América Latina, apresentam índices de 20%  de famílias chefiadas por 

mulheres, o que acentuam uma série de fatores de vunerabilidades sociais, tanto de geração de renda e 

sustento como do desenvolvimento afetivo, emocional e parental.  Dados divulgados pela Fundação 

Carlos Chagas, destacam que após a década de 1970 e até os tempos atuais, este crescimento vem 

apresentando espantoso progresso, em 1970 apenas 18% das mulheres brasileiras trabalhavam, em 

2002 temos metade delas em atividade.  Destaca para a relação das mulheres e a maternidade, em 

2002, a taxa de atividade das mulheres com filhos com idade de até 2 anos foi de 51,9%, e entre as que 

tem filhos maiores de 7 anos é ainda maior,  69,1%.  Outra constatação é que a permanência das 

mulheres no mercado de trabalho tem se prolongado, em 1970 apenas 19% com idade entre 40 a 49 

anos,  e 15% entre 50 a 59 anos, estavam ativas. Em 2002, as taxas de atividades nas mesmas faixas 

etárias  eram,  respectivamente,  66,7% e 50%.  Estes  dados  são acompanhados  da constatação de 

agravamentos, entre eles a disparidade de salários, entre homens e mulheres, e de cor e escolaridade. 

Mas chama maior atenção a constatação do crescimento de mulheres como chefes de famílias. Em 

1980 as famílias chefiadas por mulheres representavam 43,3%, e os homens 88,2%. Já em 2002, as 

mulheres representam 56,5% e os homens 85,8%, ou seja, houve um crescimento da ordem de 29,3% 

entre  as  mulheres  e  uma  diminuição  de  2,4% entre  os  homens.   Nota-se  que  outro  ponto  a  ser 

considerado é o crescente número de ações em busca de geração de trabalho e renda para grupos 

vulneráveis, o qual as famílias monoparentais, não fogem a regra.  No trabalho de SOUZA SANTOS 

(2002) encontramos várias reflexões e estudos de casos das chamadas alternativas não capitalistas, ou 

do chamado “socialismo de mercado”, ou seja, formas alternativas de produção com inclusão social, 

sem ignorar  a dinâmica de mercado do sistema capitalista globalizado.  Os desafios são grandes e 

complexos, como mostra MOSER (2001) ao estudar empreendimentos de economia solidária no oeste 

Catarinense,  percebe  que  um  dos  fatores  de  maior  problemática  quanto  ao  “fracasso”  dos 



empreendimentos, a falta de conhecimentos e habilidades de gestão, tanto de planejamento, financeiro 

como mercadológico.  Ambos os exemplos, nos apontam a necessidade de uma melhor adequação das 

estratégias de geração de trabalho e renda, principalmente de populações de baixa escolaridade, onde 

não basta trabalhar conceitos socialistas numa cultura individualista ou esperar que resultados a longo 

prazo  não  desanimem  as  pessoas.  É  preciso  conciliar  o  trabalho  coletivo,  mas  sem massacrar  a 

individualidade e anseio de cada pessoa e grupo, ou seja, não a ditadura do coletivismo, bem como, 

conciliar as expectativas individuais sem cair no “cada um para si e Deus por todos”, e como afirma 

Maturana, ser social é ser individual, mas, sobretudo, um individual que considera em suas ações o 

outro e a preservação da espécie e da coletividade. Neste sentido consideramos a realidade como uma 

totalidade complexa e sistêmica, ou seja, uma articulação de muitas partes entre si e pelo inter-retro-

relacionamento  de  todos   os  elementos  do  sistema,  sendo  o  mesmo dinâmico  e  aberto  a  novas 

sínteses.   Logo,  o sistema social  é considerado como uma rede de interações no qual os sujeitos 

humanos se realizam como seres vivos em constante mutação  (Cf. MATURANA, 1999, p. 199). As 

relações sociais  nesta perspectivas são entendidas como um dualismo (realidades justapostas, que 

fazem  parte  do  sistema,  influenciam  e  são  influenciadas)  e  não  como  dualidade  (dimensões 

antagônicas) o que considera a necessária convivência com o diferente com vistas a mudança pela 

integração  de  esforços,  da  cooperação  da  solidariedade  e  da  auto-organização.   As  pessoas, 

principalmente  em  situação  de  risco  social,  são  sujeitos  construtores  de  sua  história  a  partir  das 

relações de reciprocidade e dos atos operativos de cooperação fundados na emoção, na linguagem e 

no raciocínio, pois, consideramos que o existir humano esta fundada no emocional que é expresso pelo 

amor contidos na ética da aceitação, respeito e legitimando o ato  de preservar a vida, de se importar  

com o outro de querer construí um projeto civilizatório justo, humano, solidário e fraterno.  Portanto os 

sujeitos  são  portadores,  tanto   de  direitos  mas  também  de  deveres,  e  as  ações  ou  inações  são 

conseqüentes e determinantes quanto ao construir ou não uma sociedade justa, solidária e fraterna, 

como sinaliza Maturana: “... existimos como seres humanos somente em um mundo social que, definido 

como seres vivos, e no qual conservamos nossa organização e adaptação. Em outras palavras, toda a 

nossa realidade humana é social, e somos indivíduos, pessoas, somente enquanto somos seres sociais 

na linguagem” (idem, p.203) ou ainda, “ Uma sociedade, na qual se acaba o amor entre seus membros, 

se desintegra. Somente a coerção de um tipo ou outro, isto é, o risco de perder a vida, pode obrigar um 

ser humano, que não é um parasita, à hipocrisia de conduzir-se como membro de um sistema social  

sem amor. Ser social envolve sempre ir com o outro, e só se vai livremente com quem se ama.” (idem, 

p.206). Nesta perspectiva, temos que agir em busca de uma transformação social que pode e deve 

ocorrer  a  partir  da  integração de esforços  e  ações  de auto-organização,  e  da mudança  de ações 

coordenadas dos indivíduos que compõem a sociedade e do desejo legitimo de mudar, ou seja, “A 

mudança  social  é  uma mudança  na  configuração  de  ações  coordenadas  que  define  a  identidade 

particular  de um sistema social  particular.  E  isso porque a  mudança social  só acontece quando o 

comportamento dos sistemas vivos individuais que compõem o sistema social se transforma de maneira 

a dar origem a uma nova configuração de ações coordenadas que define uma nova identidade para o 

sistema social (MATURANA, 1999, p. 190). A perspectiva que adotamos e entendemos, não é de uma 

sociedade  do  “nós”  coletivista  (socialista  comunista)  e  nem  do  “eu”  individualista  (capitalista, 



consumista),  mas  um  “NÓS”  democrático,  fraterno,  amoroso,  libertário,  espiritual  e  emancipatório, 

gestado na integração dos seres vivos e dos vários segmentos e organizações da sociedade humana, a 

partir de ações empreendedoras, inovadoras e transformadoras da realidade humano-social de nosso 

tempo e momento histórico, e isso em prol do interesse comum, local e global. Sendo assim, as ações 

na perspectiva do empreendedorismo social, são pautados por uma filosofia de um humanismo político, 

e  uma  visão  integral/complexa/holística  de  homem  considerando  assim  suas  dimensões:  corporal, 

social, emocional, cultural, político e espiritual, tendo como principio o empoderamento dos sujeitos, o 

desenvolvimento integrado e sustentável, a geração de capital social e da emancipação social como 

meta para quebrar o circulo vicioso da pobreza de dependência e manipulatoria,  características das 

sociedades capitalistas predatórias e excludentes.   

Entendemos  o  Empreendedorismo  social,  como  fator  indutor  de  auto-organização  social,  e  uma 

amalgama  de  integração  entre  organizações  e  representações  dos  três  setores,  bem  como, 

disseminador da inovação em tecnologia social  e de mudança de paradigma da gestão social,  que 

passa  de  uma  abordagem  burocratizante  para  uma  perspectiva  de  gerenciamento  social  (Cf. 

KLIKSBERG,(2001, p.96), o que se concretiza na busca de uma ação de resultados, mas com base na 

qualidade humana, participativa, e democrática, principalmente no atendimento as reais necessidades 

humanas, e na multiplicação de ações em escala.  Neste sentido a territórialização, por sua vez, é um 

conceito  extraído  originalmente  da  geografia,  mas  que  na  atualidade  ganha  novos  horizontes  e 

abordagens principalmente as que privilegiam o espaço local e ações emancipatórias. Por território, 

compreendemos  o  resultado/produto  das  relações  humanas  no  tempo  em  movimento  no  espaço 

cotidiano vivencial, ou seja, “...é uma área demarcada onde um individuo, ou alguns indivíduos ou ainda 

uma coletividade  exercem o seu poder  (...)  é  resultado  das  possibilidades,  é  o  resultado da ação 

humana...”(MEDIEIRO JUNIOR, 2005, p.4) Neste sentido, territorialização é um processo das ações 

humanas, que considera as lutas pela vida, pelos meios de produção da vivencia cotidiana das lutas 

dos grupos e das contradições da vida em sociedade. Logo, e considerando o território como processo 

dinâmico, é possível visualizar  várias dimensões, como exemplo: território distrito (cidade, distrito), ou 

ainda,  território  moradia  (espaço da vida familiar),   território  área (  bairro e espaços públicos).  Tal 

perspectiva permite analisar estas relações e focalizar o estudo bem como, elaborar ações com maior 

efetividade. Sendo assim, a noção de territorializaçào tem sido amplamente utilizada para elaboração e 

gestão de políticas sociais, como poder ser observado no trabalho de TORRES E MARQUES (2004) e 

na proposição de criação do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)  do governo Federal  (Cf. 

www.msd.gov.br).   Neste  sentido,  consideramos  a  estratégia  proposta  como  sendo  um  mapa  de 

territórialização pois focamos primeiramente um bairro e aprofundamos o conhecimento do mesmo em 

parceria  com  os  vários  atores  deste  espaço.  E  por  oportunidades,  consideramos  as  várias 

possibilidades que podem ser encontradas e geradas neste espaço, seja, de ordem mercadológica, 

como serviços ou produtos que podem gerar uma rede de consumo e economia solidária (Cf. MANCE, 

2002).   Tais considerações e fundamentos, nos permite entender e defender que a presente proposta, 

sobre  “territorialização  e  mapeamento  de  oportunidades  para  empreendimentos  socais  e  rede  de 

economia  solidaria  local”,  seja  entendido  como  uma  pesquisa  de  campo  e  uma  metodologia  de 

rastreamento e territorialização, não só de problemas, mas de possibilidades de soluções que podem 

http://www.msd.gov.br/


ser  encontradas  no  próprio  espaço  vivencial  dos  cidadãos  de  um determinado  espaço  social.  Em 

específico,  crendo  que  esta  modalidade  de  levantamento  da  realidade  possa  suscitar,  como  no 

empreendedorismo empresarial, possíveis oportunidades de negócios, em nossa proposta, de negócios 

socais  solidários,  ou  seja,  coletivos,  participativos  e  de  cooperação  e  associação.  Logo,  esta 

metodologia  de  geração  de  conhecimento  mescla  interesses  de  análise  social  para  o  melhor 

gerenciamento  de políticas  públicas  de desenvolvimento  humano,  e  de  possibilidades  de negócios 

produtivos, na perspectiva do empreendedorismo social e da economia de redes de consumo solidário. 

Em outras palavras,  seria  aplicar  uma lógica  de mercado,  na solução de problemas sociais,  numa 

perspectiva de socialização do poder e da democratização das ações e dos resultados, gerando um 

maior estoque de capital  social,  e um processo de auto-organização,  pois  poderá ser aplicado em 

outros bairros da cidade (território distrito) e afetar assim a cidade como um todo, servido de exemplo 

para outros municípios e desencadeando um processo de melhoria continua do combate a pobreza, 

exclusão social  e melhorando as condições efetivas do desenvolvimento sustentável regional.  Como 

pode   ser  observado  na  figura  01,  a  metodologia  desenvolvida  teve  como base  a  perspectiva  do 

empreendedorismo social  aplicada a partir  da estratégia casulo sócio-tecnológico e foi  executado a 

partir  das  seguintes  ações:  Fase  1:  Reconhecimento  territorial:  Contato  direto  com a  comunidade, 

Espaço  básico  para  atividades,  Mapeamento  prévio  do  espaço  a  ser  estudado,  mapa cartográfico 

fornecido pela Prefeitura Municipal e do departamento de geoprocessamento Treinamento da equipe e 

material de apoio. Primeiros contatos, e visualização territorial, através de contato direto com o local, de 

automóvel  e  a  pé.  Demarcação  de  negócios  ativos  e  desativados  no  bairro.  Demarcação  dos 

equipamentos sociais e das atividades coletivas (igrejas, clubes, associações, etc.)

Figura 01: Processo metodológico Casulo Sócio- tecnológico 

Fase 2: Planejamento territórialização e mapeamento: Planejamento de Pesquisa de campo no bairro, 

equipe  e  participantes  do  curso  de  capacitação  do  MESA (Mulheres  Empreendedoras  Sociais  em 

Ação). Teste piloto do questionário e da estratégia de abordagem por território: distrito (bairro) e Noções 

da  criação  de  novos  empreendimentos.  Empreendimentos  sociais  e  solidários.  A  técnica  de 

territorialização  e  visualização  de oportunidades.  Elaboração  mapa inteligente  de oportunidades  de 
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negócios onde os resultados da primeira e segunda fase são visualizados. Fase 3:Elaboração do Plano 

de  Negócio  Social  e  criação  de  redes  de  consumo  solidário:  Articulação  com  empresários  locais 

parcerias para viabilizar  estes empreendimentos. Escolha da modalidade juridica-formal,  no caso as 

mulheres escolheram criar uma cooperativa mista. Estimular a comunidade local  a consumir e criar 

processos de troca e consumo solidário. Fase 4: Avaliação de impacto e implementação das ações e 

unidades de negócio social, esta fase esta em andamento. Com a construção do mapa inteligente, e os 

demais dados da coleta de campo, podemos obter várias informações, entre elas: perfil do consumidor 

local,  expectativas  quanto  a  qualidade  e  tipos  de  produtos  e  serviços,  quantidade  de  tipos  de 

empreendimentos já existentes, possíveis nichos a serem explorados. Entre outros. Após ter acesso 

aos dados, e estudar as alternativas, foram realizadas oficinas experimentais, com vários produtos. Os 

que melhor sinalizaram com potencialidade de mercado foram bolsas e tapetes com retalhos, além de 

flanelas de limpeza para oficinas.    

CONCLUSÕES 

Um indicar de maior evidência da eficiência desta estratégia é que na atualidade (abril de 2007) este 

grupo de mulheres com apoio da universidade estadual e curso de Serviço Social e da Associação 

Comercial  da  cidade,  constituiram  uma  cooperativa,  denomida  de  Cooperativa  de  Mulheres 

Empreendedoras  Sociais  em Ação -  COOPERMESA,  onde a  sua criação  tem sido  muito  além da 

subsistência  econômica,  tem  se  caracteriza  como  espaço  de  interação  motivação,  auto-estima  e 

esperança de uma vida melhor. A percepção e vontade tanto formal como política são visíveis, tanto no 

dialogo com o setor público, junto a prefeitura para buscar apoio, como no setor comunitário e entre si. 

Mostrando que a integração e compromentimento das pessoas eleva a qualidade técnica e política do 

processo,  além  de  vislumbrar  uma  maior  possibilidade  de  sucesso  e  consistência  na  gestão  dos 

negócios  e  empreendimentos  sociais  para  geração  de  trabalho,  renda  e  inclusão  social.   Com  o 

aperfeiçoamento desta experiência a mesma pode ser replicável, e se transformar em política pública, 

pois já estamos em negociação com a Prefeitura para encaminhar mulheres que estão sendo assistidas 

pelo programa Bolsa Família para serem qualificadas e inseridas no mesmo processo de autonomia 

pela via do trabalho, renda e inclusão social. Assim esperamos contribuir para um novos desenho de 

política pública, mais eficiente, inclusiva e emancipatória. 
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PÔSTER: 

RESUMO: Justificativa: A aquicultura é uma das atividades que mais cresce no país e 
técnicas de processamento e aproveitamento do pescado tem recebido atenção por parte 
dos pesquisadores, que tem como resultado elevar o percentual de aproveitamento do 
pescado processado.Objetivo:   Uma destas técnicas é o processo de enlatamento do 
pescado objetivo do presente trabalho, onde pode-se obter em torno de 70 a 80% de 
aproveitamento. Enquanto que em processos normais são obtidos em torno de 35 a 40% 
do pescado processado, a nova técnica que pode ser empregada em peixes de água 
doce com grande sucesso, além de permitir maior aproveitamento do pescado demanda 
uma redução na mão de obra, o que pode elevar a relação benefício/custo. Além disso, 
esta técnica permite a inclusão de peixes na merenda escolar sem qualquer risco por 
parte dos alunos e consumidores, permitindo ainda, elevação do tempo de vida útil do 
pescado que pode chegar a quatro anos ou mais de vida de prateleira. Tais condições 
permite  a  exportação deste  pescado com risco  reduzido  de  sofrer  alterações  de  sua 
constituição  protéica,  de  ácidos  graxos,  valor  energético,  de  vitaminas  e  minerais. 
Metodologia:  O  processo  metodológico  para  enlatamento  é  relativamente  simples, 
envolve a desinfecção, limpeza   e evisceração, retirada de nadadeiras e cabeça e num 
segundo processo cortes específicos, tratamento com salmouragem, cocção, molho, óleo 
e  sal,  os  quais  podem  sofrer  alterações  conforme  o  interesse  do  fabricante, 
posteriormente pelo processo de recravação,  lavagem com água quente e detergente 
específico,  tratamento  térmico  e  esterilização  em  autoclave  por  tempo  determinado 
conforme a espécie do peixe e o tamanho da lata e resfriamento. Por ser um processo 
relativamente simples e barato esta tecnologia pode ser empregada em vários frigoríficos 
da  região  com  retorno  muito  interessante  para  os  empresários.  A  pesquisa  foi 
desenvolvida através de uma parceria do Grupo de Estudos em Manejo na Aquicultura – 
GEMAq da Unioeste com a Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG e a 
Indústria MG-pescados e GIIPEDES  Grupo Interdisciplinar Interinstitucional de Pesquisa 
e Extensão em Desenvolvimento Sustentável. A pesquisa foi realizada com seis espécies 
de  peixes  de  água  doce.  Contribuições  esperadas:  Embora  em  fase  de  testes  os 
resultados parciais observados nas análises sensoriais indicam que a aceitabilidade do 
processo de enlatamento do pescado é alta, superior inclusive à análises já realizadas 
com outros produtos à base de peixes. Tais resultados permitem indicar o processo de 
enlatamento de pescado de água doce como uma importante tecnologia para elevar o 
aproveitamento  de  pescado  à  ser  empregada  nas  indústrias  processadoras.  O 



enlatamento  de  pescado  é  uma  ferramenta  que  merecerá  atenção  por  parte  dos 
pesquisadores  como uma alternativa  de  melhorar  o  aproveitamento  do  pescado,  sua 
qualidade e consumo por parte de toda a população.
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RESUMO

O  presente  projeto  tem  como  objetivo  apoiar  e  ampliar  a  inclusão  de 
agroindústrias familiares rurais nos canais de comercialização institucionais como 
o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  (PAA)  e  o  Programa  Nacional  de 
Alimentação Escolar (PNAE).que os agricultores familiares e as agroindústrias 
rurais estão enfrentando dificuldades de comercialização de produtos no mercado 
institucional.  Estas  dificuldades  estão  ligadas  a  fatores  como  a  falta  de 
padronização de matéria prima e produtos processados; a falta de garantia de 
qualidade/  identidade,  embalagens inadequadas e produtos  não adequados e 
adaptados ao canal de comercialização, especificamente, à merenda escolar. Isto 
decorre em função do difícil acesso do segmento à informação e a tecnologia e 
processos adaptados e inovadores empregados na transformação de alimentos. 
Para  atender  os  objetivos  este  projeto  está  sendo  desenvolvido  por  meio  de 
parcerias estabelecidas entre a UTFPR/Campus de Frâncico Beltrão e entidades 
regionais  como  a  UNICAFES  e  EMATER,  entre  outras.  Serão  atendidas  30 
estabelecimentos,  distribuídas  em  8  (oito)  municípios  da  região  Sudoeste  do 
Paraná, que transformam matérias-primas como leite, vegetais/frutas, mel, trigo e 
cana de açúcar. Serão realizadas etapas como o diagnóstico sócio-econômico e 
tecnológico das agroindústrias envolvidas; discussão e aplicação de técnicas de 
controle  de  qualidade  dos  produtos;  treinamento  de  agricultores  e  agentes 
educacionais nas escolas; estudos de adequações dos estabelecimentos, fluxo 
de produção, adequação de embalagem; pesquisa, desenvolvimento de novos 



produtos e a realização de seminário técnico sobre comercialização institucional.  
Espera-se com este projeto o acesso e apropriação de tecnologias adaptadas 
pelos  os  agricultores  envolvidos,  a  melhoria  da  qualidade  e  padronização  da 
produção com o atendimento às normas higiênico-sanitárias e geração de novos 
produtos, o que permitirá a consolidação da comercialização dos produtos das 
agroindústrias familiares ao mercado institucional, especialmente, da alimentação 
escolar.
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Área Temática: A universidade e a transferência de tecnologias para 

aquicultura. 

Modalidade de apresentação: Apresentação Oral.

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a influência de diferentes 

níveis de inclusão (0, 2, 4, 6 e 8%) da farinha de mexilhão dourado na forma 

integral  sobre  o  desempenho  produtivo  de  alevinos  de  tilápia-do-nilo 

(Oreochromis niloticus). Para tanto, 200 alevinos com peso e comprimento total 

inicial  médios  de  8,10  ±  1,32 g  e  3,71  ±  0,20  cm,  respectivamente,  foram 

distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado em 20 hapas com 

0,15 m3 de volume útil dispostas em um tanque de concreto com capacidade 

volumétrica de 25 m3. O arraçoamento foi realizado quatro vezes ao dia até a 

saciedade aparente. Foram avaliados os parâmetros de ganho de peso, ganho 

de  peso  da  biomassa,  conversão  alimentar  e  sobrevivência.   Ao  final  do 

período experimental

Palavras–chave: aquicultura, Limnoperna fortunei, nutrição de peixes

Introdução



O mexilhão dourado (Limnoperna fortunei)  é um molusco bivalve da família 

Mytilidae que habita preferencialmente ambientes de água doce, podendo ser 

encontrado também em estuários (Martinelli, 2006). Sua distribuição geográfica 

restringia-se ao sudoeste asiático, no entanto em decorrência da água de lastro 

oriunda de navios asiáticos, esta espécie se disseminou em algumas regiões 

do globo (Darrigran e Ezcurra de Drago, 2000). 

No entanto as formas de combate existentes ainda não foram eficientes, além 

de que não se conhecem os procedimentos que visem o seu aproveitamento, 

tendo em vista a sua vasta abundância nos ambientes invadidos. Uma das 

alternativas que poderiam minimizar esses efeitos seria a elaboração de uma 

farinha a partir do processamento do molusco inteiro que segundo Sant’Anna et 

al., (2007) pode ser utilizado como matéria-prima complementar  na fabricação 

de ração, adubos, compostos da indústria de construção, dentre outros.

A tilápia do Nilo (O. niloticus) é uma espécie de água doce cuja produção vem 

crescendo rapidamente no Brasil (Fitzmmons, 2000). No entanto para o bom 

desempenho  dos  peixes  na  criação  é  necessário  a  utilização  de  rações 

completas  o  que  têm concentrado  esforços  por  parte  dos  nutricionistas  na 

busca por informações que permitam formular dietas economicamente viáveis 

(Furuya et al., 2005), visto ser a alimentação responsável por grande parte dos 

custos de produção (El Sayed, 1998).

Desse modo a cada dia surgem novas pesquisas com ingredientes alternativos 

com o intuito de diminuir os gastos sem comprometer a qualidade nutricional e 

o desempenho dos animais (Lima et al.). Diante deste contexto, a farinha de 

mexilhão inteiro  se  constitui  em uma alternativa  promissora,  pois  possibilita 

promover o aproveitamento de um recurso em abundância bem como fornecer 

alternativas para a formulação de rações para peixes.  

Material e Métodos

O experimento foi realizado em uma estufa experimental do Grupo de Estudos 

de Manejo na Aquicultura/GEMAq da Universidade Estadual do Oeste do Para-



ná – UNIOESTE – campus de Toledo – PR, durante um período de 60 dias. Fo-

ram utilizados 200 alevinos de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) com peso 

inicial médio de 8,10 ± 0,13 g e comprimento total médio de 3,71 ± 0,19 cm dis-

tribuídos inteiramente ao acaso em 20 hapas de malha 4 mm com volume útil  

de 0,15 m3 , as quais foram dispostas no interior de um tanque de concreto 

com capacidade para 25 m3 de água com sistema de aeração constante. O de-

lineamento utilizado foi  o inteiramente casualisado com cinco tratamentos e 

quatro repetições, sendo considerada como unidade experimental uma hapa 

com 10 peixes.

As rações foram formuladas de forma a conter 0, 2, 4, 6 e 8% de inclusão 

da  farinha  de  mexilhão  dourado  (Limnoperna  fortunei) sendo  as  mesmas 

isoproteícas  e  isoenergéticas,  processadas  na  forma  extrusada.  O 

arraçoamento  foi  realizado  quatro  vezes  ao  dia  (8,  11,  14  e  17  h)  até  a 

saciedade. Os parâmetros físicos e químicos da água como pH, condutividade 

elétrica  (mS/cm)  e  oxigênio  dissolvido  (mg/L)  foram  mensurados 

semanalmente, enquanto que a temperatura (°C) foi monitorada diariamente.

Ao final do experimento os peixes foram insensibilizados em benzocaína 

na concentração de 250 mg/L (eutanásia), pesados, contados e medidos para 

a determinação dos parâmetros zootécnicos. Os parâmetros avaliados foram 

ganho de peso médio (GPM), ganho de peso da biomassa (GPB), ganho de 

peso diário (GPD), conversão alimentar (CA) e sobrevivência (SO). Os dados 

obtidos foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% de significância 

e em caso de diferença significativa foi  aplicado o teste de comparação de 

médias de Duncan, com auxílio do programa computacional SAEG (Sistemas 

de Análises Estatísticas e Genéticas, UFV, 1997).

Resultados e Discussão

Os valores dos parâmetros de qualidade da água durante o período experimen-

tal foram de 23,83 ± 0,79 oC, 146,66 ± 3,66 µS.cm-1 e 5,76 ± 1,76 mg.L-1 respec-

tivamente para temperatura, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido. Estes 

parâmetros encontram-se dentro dos valores recomendados para a piscicultura 



(Boyd,  1990).  Os valores médios dos parâmetros de desempenho produtivo 

dos alevinos de tilápia-do-nilo alimentados com rações contendo diferentes ní-

veis de inclusão da farinha de mexilhão estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Valores do desempenho de alevinos de tilápia alimentados com farinha de mexilhão dourado.

Variáveis
Tratamentos (níveis de farinha de mexilhão inteiro) (%)
0 2 4 6 8 CV

GPM (g) 17,54 a 16,65 a 16,85 a 13,76 a 13,9010 a 18,01 ns
GPB (g) 1336,52 ab 1587,00 a 751,15 c 904,49 bc 936,07 bc 25,81 *
GPD (g) 0,29 a 0,28 a 0,28 a 0,23 a 0,23 a 18,01 ns
CA 1,12 b 1,06b 1,56 ab 1,65 ab 2,05 a 28,38 *
SO (%) 87,50 ab 97,50 a 67,50 b 82,50 ab 80,00 ab 14,92 *

* P< 0,05. Médias na mesma linha seguidas de letras distintas diferem (P< 0,05) pelo teste de Duncan. 

GPM = Ganho de peso médio; GPD = Ganho de peso da biomassa; CA = Conversão alimentar; So = 

sobrevivência  

Os resultados obtidos demonstram que os parâmetros de ganho de peso da 

biomassa,  conversão  alimentar  e  sobrevivência  foram  influenciados 

significativamente (p<0,05) pelos diferentes níveis de inclusão da farinha de 

mexilhão.  A inclusão até 8% de farinha de mexilhão em ração para tilápia-do 

nilo não alterou significativamente GPM assim como Santos E. L. (2006) para 

farelo de coco na ração que também o constatou ,  porém, observou-se um 

efeito  linear  crescente  dos  níveis  de  farelo  de  coco  das  rações  sobre  a 

conversão alimentar  (CA)  aparente,  piorando de forma significativa.  Mesmo 

não  diferindo  estatisticamente  os  níveis  de  0  e  2%  apresentaram  melhor 

resultado como o obtido por  Soares  et al.  (2010) com inclusao de plantas 

daninhas.  Por  sua  vez  o  ganho  de  peso  diário  não  apresentou  diferença 

significativa  assim  como  Lima  et  al.;  para  diferentes  níveis  de  resíduo  de 

abacaxi. 

Conclusões



Diante deste trabalho pode-se afirmar que a utilização de 2% de inclusão de fa-

rinha de mexilhão na ração apresenta bons resultados na alimentação de Tilá-

pia do Nilo.
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Educação

PÔSTER 
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RESUMO:  A  escola  desempenha  um  papel  fundamental  na  formação  dos  alunos, 
promovendo sua saúde, formação de valores e hábitos de vida saudáveis.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), mais conhecido como merenda 
escolar, oferece espaço propício para desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
produção de conhecimentos e de aprendizagem na escola.
Assim,  a  alimentação  escolar  visa  atender  as  necessidades  nutricionais  dos  alunos, 
promovendo seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar.
Tendo em vista que o pescado é um alimento saudável, rico em proteínas de alto valor 
biológico, vitaminas, minerais e ainda possui menos gorduras que a maioria das carnes 
vermelhas,  é  imprescindível  que  seja  incluído  na  merenda  escolar,  promovendo 
benefícios a saúde das crianças, além de formação social e cognitiva.
Nesse contexto, as merendeiras desempenham um papel fundamental na qualidade da 
merenda que é oferecida aos alunos, oferecendo alimentos bem preparados, gostosos, 
saudáveis e sem risco a saúde das crianças.
Assim,  esse trabalho teve  como objetivo  capacitar  62 merendeiras  do município  de 
Toledo através do Centro Mesorregional de Difusão de Ciência e Tecnologia: Apoio a 
Produção de Alimentos Orgânicos (CEMDITEC), sendo abordados os temas de Boas 
Práticas  de  Fabricação,  Técnicas  de  Processamento  e  Conservação  do  Pescado  e 
Produtos a Base de Peixe para Merenda Escolar, a fim de ensiná-las a trabalhar, sem 
dificuldade, com um alimento, que além de muito saudável é também muito perecível.
As merendeiras foram divididas em 4 grupos, sendo cada grupo capacitado em dias 
diferentes. Primeiramente realizou-se a parte teórica dos cursos e em seguida a parte 
prática,  na  qual  as  merendeiras  prepararam  pratos  desenvolvidos  com  filé  e  carne 
mecanicamente separada (CMS) de tilápia do Nilo.
Os  resultados  foram  muito  positivos,  tendo  em  vista  que  as  merendeiras  saíram 
satisfeitas do curso, entusiasmadas e seguras de que é possível elaborar pratos a base de 
peixe para as crianças que agradem o paladar e sejam seguros tanto do ponto de vista 
nutricional quanto sanitário.
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RESUMO: 

No presente trabalho, propomos fazer uma reflexão sobre a relação da inovação na 

área social  de forma geral,  e de forma específica junto às ações de geração de 

trabalho e renda para mulheres em risco e vulnerabilidade social,  desancando a 

importância  do  recorde  analítico  do  tema  gênero.  Para  tanto  apresentamos  um 

exemplo  de  atividade  de  extensão  que  materializa  essa  reflexão  e  sinaliza 

possibilidades de gerar ações emancipatório para essa parcela da população que 

são  mulheres  que  decorrente  a  idade,  e  composições  familiares  e  escolaridade 

estão fora do mercado de trabalho, necessitando com isso de novas estratégias para 

gerar, tanto o trabalho e a renda, como também e principalmente, a inclusão social, 

considerando as dimensões de territorialização e de gênero. 



PALAVRAS-CHAVE: territorialização, inovação social, geração de trabalho e renda.

INTRODUÇÃO

Para a análise aqui proposta, consideramos que o contexto social em que se insere 

parece ser uma tarefa tão difícil unir pessoas de uma sociedade, fazendo com que 

estas  trabalhem  de  forma  a  gerar  lucros  que  possam  posteriormente  ser 

igualitariamente compartilhados. Principalmente em se tratando de um sistema que 

privilegia a acumulação em detrimento dos que não tem condições de gerar a sua 

própria riqueza, ou seja: 

Fala-se  de  um  Capitalismo  Criativo,  que  visa  não  só  ter  lucro  em 

desmedida, mas se preocupa em criar riqueza na base da pirâmide, idéia 

essa divulgada por um dos maiores empresários do mundo pós-moderno, 

Bill Gates, que afirma: “No sistema capitalista, quanto maior a riqueza das 

pessoas,  maior  é  o  incentivo  financeiro  para  que  elas  tenham  suas 

necessidades  atendidas.  Quanto  menor  a  riqueza,  menor  o  incentivo. 

Precisamos  encontrar  uma  maneira  de  fazer  com  que  os  aspectos  do 

capitalismo  que  beneficiam  os  mais  ricos  beneficiem  também  os  mais 

pobres.” (ROSENBURG, RIBEIRO, 2008, p.72). 

No  entanto,  estudos  como  de  Oliveira  (2008)  apontam  para  uma  alternativa 

paradoxal, observa-se que quando se une empreendedores sociais, com propósitos 

de fazer diferença no campo social, obtêm-se ótimos resultados, uma vez que os 

empreendedores sociais procuram criar novos arranjos institucionais para intervir na 

realidade de modo a gerar resultados com poucos recursos.  Resumindo; a ideia 

precisa  ser  inovadora,  sair  de um projeto  e  se  concretizar  de  fato na realidade, 

espaço, território onde se esta querendo intervir.

Neste  sentido,  e  considerando  as  recentes  transformações  produtivas  e 

tecnológicas, constatam-se inúmeras mudanças relacionadas ao campo da família, 

do  mercado  e  das  relações  de gênero.  Em específico,  a  crescente  inserção  da 

mulher, de forma geral, e de forma específica, a mulher está com os filhos e sem o  

marido, o que se tem denominado de famílias mono parentais. As atuais politicas 

sociais, ainda não atendem esse  extrato excluído da sociedade, necessitando, tanto 

do poder público como de todas a sociedade, alternativas eficientes e eficazes. 



Cita-se  como  exemplo  de  uma  ação  empreendedora  o  Projeto  Mulheres 

Empreendedoras  Sociais  em  Ação,  que  posteriormente  se  constituiu  como  a 

COOPERMESA  –  Cooperativa  de  Mulheres  Empreendedoras  Sociais  em  Ação. 

Projeto este que teve a perspectiva e base o processo de empreendedorismo social, 

sustentabilidade para gerar novas tecnologias sociais que possam ser executáveis, 

de  grande  impacto  e  inclusão  social,  e  sejam  posteriormente  replicáveis,  e  se 

transformem em políticas públicas estratégicas. 

A Coopermesa surge do esforço do trabalho do Projeto Casulo Sócio-Tecnológico, 

projeto de extensão do curso de Serviço Social  da Unioeste, campus de Toledo, 

criado e coordenado pelo Prof. Dr. Edson Marques Oliveira, que após a defesa de 

sua tese de doutorado, em 2004 lança na cidade de Toledo-PR o referido projeto. 

Que  teve  várias  ações,  com  destaque  o  programa  de  responsabilidade  social 

empresarial  e  sustentabilidade,  realizado em parceria  com a ACIT – Associação 

Comercial e Empresarial de Toledo, e do projeto Incubadora de Empreendimentos e 

tecnologias sociais, de onde foi organizado o Projeto Mulheres Empreendedoras e 

depois a Coopermesa. Para que a Cooperativa fosse constituída foram realizadas 

várias ações. Essas ações, de cunho extensionista, permite uma reflexão profícua 

quanto às questões de gênero, geração de trabalho e renda e principalmente quanto 

a  questão  da  territorialização,  pois  um  dos  pontos  de  maior  importância  foi  a 

realização  de  uma  metodologia  que  denominamos  de  “territorialização  e 

mapeamento  de  oportunidades”  onde  se  analisou  as  condições  de  demanda  e 

oportunidades no bairro onde elas estavam situadas, o que permitiu ter uma visão 

detalhada e estratégica de elaboração de empreendimentos que poderiam atender, 

tanto o mercado, como a elaboração de um empreendimento que conciliasse as 

habilidades e condições efetivas das  mulheres. É essa reflexão que procuramos 

mostrar e ressaltar como exemplo da possibilidade de criar ações especificas e que 

podem valorizar  o espaço local  e as especificidades de genro numa perspectiva 

emancipatório e de desenvolvimento sustentável, tendo a extensão como ação de 

indução e motivação de inovação no campo social. 

OBJEIVOS: Refletir sobre a possibilidade de gerar ações de extensão que sejam 

emancipatórios, respeite e valorize as questões de gênero e territorialização, bem 

como, gerem um processo emancipatório e de integração e sustentabilidade, através 



da geração de trabalho e renda, e que podem ser replicadas e serem modelo para 

criação de políticas sociais especificas. 

MÉTODOS: Relato de experiência programa de extensão, e pesquisa bibliográfica e 

análise documental. 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

Num primeiro momento, cabe apresentar, mesmo que sucintamente a compreensão 

que  temos  de  alguns  conceitos  eixos  de  nossa  discussão.  Sobre  a  questão  de 

gênero, podemos perceber que em nosso dia-a-dia, é notável a distinção em todos 

os sentidos, feita entre o sexo masculino e feminino, desde as tarefas domiciliares 

até o valor de salário. Fala-se muito sobre gênero, mas o que propriamente significa 

gênero?

O termo gênero surgiu no movimento feminista para questionar o caráter 

natural dado ás relações desiguais entre os sexos a partir da percepção de 

que não são os caracteres sexuais que determinam o modo de ser e de 

agir das pessoas.Gênero, portanto, diz respeito á construção social do que 

é ser homem e do que é ser mulher em uma sociedade. (Strey, 2001)

Como diz Cardoso 1997a; Ravazzola, 1999 a socialização das mulheres dita normas 

que implicam a aceitação de que devem se submeter às situações. Uma vez que em 

nossa cultura, ainda existe de forma muito forte a figura idealizada da mulher como a 

dona de casa, responsável pela família e o lar. Porém essas mulheres estão cada 

vez mais, indo a busca de novos horizontes e de conquistas para a tão almejada, 

vida independente. Já a territorialização, pode ser compreendida como um processo. 

 por sua vez, é um conceito extraído originalmente da geografia, mas que 

na atualidade ganha novos horizontes e abordagens principalmente as que 

privilegiam  o  espaço  local  e  ações  emancipatórias.  Por  território, 

compreendemos o resultado/ produto das relações humanas no tempo em 

movimento no espaço cotidiano vivencial, ou seja, “é uma área demarcada 

onde o individuo, ou alguns indivíduos ou ainda uma coletividade exerce o 

seu poder (...) é resultado das possibilidades, é resultado da ação humana” 

(MEDIEIRO JUNIOR, 2005, p. 4)

Assim territorialização pode ser entendido como um processo de lutas individuais ou 

coletivas inseridas em uma sociedade. Sociedade, esta, em que as mulheres estão 



sujeitas  a  vulnerabilidade  e  risco  social.  Para  tanto  se  utiliza  o  processo  de 

territorialização,  pelo  qual  se  pode  fazer  o  levantamento  e  mapeamento  de 

oportunidades,  para  empreendimentos  sociais  que  podem  possibilitar  uma  das 

soluções para inserir essas mulheres que estão em risco social, oportunidades de 

negócios  tanto  sociais  como  solidários,  ou  seja,  coletivos,  participativos  e  de 

cooperação e associação.

Citamos  como  exemplo  uma  cooperativa  de  mulheres,  que  através  de  uma 

pesquisa,  seguida  de  um  processo  de  territorialização  e  mapeamento  de 

oportunidades,  saiu  do  papel  e  concretizou-se,  na  criação da COOPERMESA – 

Cooperativa de Mulheres Empreendedoras Sociais em Ação).

 Um projeto que tem caráter/perfil de inovação social. Inovação social que pode ser 

entendido  como  novas  estratégias  que  aparecem  para  suprir  as  necessidades 

sociais.  Pois  inovação  social  é  um  termo  que  atende  desde  as  condições  de 

trabalho, qualidade de vida até a educação e saúde, podendo ser usada para reduzir  

a exclusão social, como é o caso do exemplo referenciado. 

A realização do “mapeamento de oportunidades”  foi  realizado em duas fases.  A 

primeira passamos em todas as  ruas do bairro coopagro, na cidade de Toledo-PR, 

com  esses  dados  fizemos  um  mapa  inteligente,  mostrando  onde  os 

empreendimentos  existente  estão  situados  e  quantos  existem  de  cada  tipo  de 

atividade.  A  título  de  exemplificação,  inicialmente  as  mulheres  queriam abrir  um 

salão de beleza. No mapa foram encontrados mais 12 salões, o que mostrou uma 

concentração nessa atividade, o que levou as mulheres e mudarem de ideia. 

Na  segunda  fase,  realizamos  uma  pesquisa  domiciliar,  e  a  aplicação  de  um 

questionário  com  87  questões,  com uma  amostra  de  727  moradores,  abrangeu 

vários  tópicos  referentes  à  opinião  sobre  possíveis  serviços  e  produtos  que 

poderiam ser criado no bairro. Os dados se mostraram confiáveis e uteis. Para se ter  

uma  ideia,  um  dos  empreendimentos  que  foi  sinalizado,  ser  a  criação  de  um 

mercado, ou uma cooperativa de consumo. Essa ideia foi descartada decorrente a 

falta de habilidade e de desejo das mulheres. Mas meses após a pesquisa uma 

cooperativa foi aberta, e está até hoje em pleno crescimento, o que demostrou a 

efetividade da pesquisa. Por fim foi escolhida pelas mulheres a linha de costura, por 

que as mulheres em sua maioria  tinham experiência e habilidade,  além de uma 



demanda detectada na pesquisa, ou seja, a inexistência de uma organização e de 

um produto de costura com material reciclado. 

CONCLUSÃO 

Procuramos ressaltar  no  presente  trabalho,  que pensar  a  questão de  gênero,  é 

pensar  numa perspectiva mais abrangente, que inclui principalmente, a questão do 

trabalho e geração de renda, mas não de forma simplista, a que se ater as questões 

de território, do espaço vivencial em que essas pessoas estão inseridas, e a partir  

dessa  realidade  considerando  as  habilidades,  conhecimentos  e  experiência  já 

existentes, podem contribuir para o sucesso desse empreendimento. No caso que 

descrevemos,  a  Coopermesa,  a  mesma  vem  se  matendo  ativa,  com  muitas 

dificuldades, mas progredindo em crescimento e experiência. Um dos pontos, que 

contribuíram,  a  nosso  ver,  foi  a  estratégia  metodológica  da  “territorialização  e 

mapeamento de oportunidades”  e  a elaboração de um Plano de Negócio Social 

realista  e  integrado.  Esse  exemplo  pode  ser,  com  as  devidas  adaptações,  ser 

replicado, e com isso contribuir para a inovação social no campo da gestão social, 

de forma geral e das políticas sociais de forma específica. Finalizando, defendemos 

a ideia e o reconhecimento da importância da extensão para o processo de inovação 

social, onde a integração do conhecimento popular com o tecnológico, se fundem 

para encontrar soluções adequadas as demandas  sociais e suas especificidades, 

como mostramos no caso das mulheres.  
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Resumo:  Este  trabalho  evidencia  a  implantação  de  ferramentas  computacionais 

através  da  adoção  de  softwares  livres,  aplicados  na  Gestão  Territorial  Urbana  do 

Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR. Esta adoção tem por objetivo a implantação de 

um  Cadastro  Territorial  Multifinálitario,  que  permite  o  desenvolvimento  de  um  SIT 

(Sistema de informações Territoriais) que tem finalidade de apoiar o planejamento, o 

controle, e a análise e o processo decisório de gestão territorial do município.

Palavras  chaves:  Cadastro  Territorial  Multifinalitário,  Administração  Pública  e 

Gestão Territorial

INTRODUÇÃO

Uma gestão  territorial  eficaz tem seu  início  na  identificação  dos  limites  legais  dos 

imóveis e da estrutura fundiária do território que se quer gerir. Para tanto, é necessária 

a  implantação  de  um Cadastro  Territorial  Multifinalitário.  O  estabelecimento  de  um 



cadastro  multifinalitário  tem como objetivo  atender  necessidades  de  natureza  legal, 

fiscal e administrativa que envolve a ocupação e a forma de domínio do território. A 

necessidade  legal  ou  jurídica  consiste  na  garantia  do  direito  a  propriedade;  a 

necessidade fiscal  consiste na cobrança justa dos impostos sobre o uso do solo;  a 

necessidade  administrativa  refere-se  às  demais  atividades  relacionadas  ao 

planejamento e gestão do território, (BRANDÃO; SANTOS FILHO, 2008).

O Cadastro tem sido um tema bastante debatido no Brasil e no mundo. Não apenas os 

aspectos  geométricos  chamam  a  atenção,  mas  também  a  possibilidade  de  sua 

utilização para apoiar importantes diagnósticos que levam a propostas eficientes para 

soluções  de  problemas  nas  administrações  municipais.  A  multidisciplinaridade  é  a 

premissa básica para a implantação do Cadastro atualmente. Pois não há como negar 

que a atividade de planejamento vem ganhando espaço nas administrações municipais,  

dada a sua importância para o desenvolvimento sustentável dos municípios. (Amorim,  

2009)

O documento  das  diretrizes  nacionais Portaria  ministerial  N°  551/2009  do  cadastro 

territorial  multifinalitário  (CTM),  define-o  como  um  inventário  territorial  oficial  e 

sistemático de um município e baseia-se no levantamento dos limites de cada parcela, 

que  recebe uma identificação  numérica  inequívoca.  A  parcela  cadastral  é  a  menor 

unidade do cadastro,  definido como uma parte contígua da superfície terrestre com 

regime jurídico único. O cadastro temático compreende um conjunto de informações 

sobre determinado tema relacionado às parcelas identificadas no cadastro territorial 

multifinalitário.  Consideram-se  como  cadastros  temáticos  o  cadastro  fiscal,  o  de 

logradouros, o de edificações, o de infra-estrutura, o ambiental e o socioeconômico, 

entre outros, (BRASÍLIA, 2007).

1.  OBJETIVO

Este  trabalho  tem  por  objetivo apresentar  os  primeiros  resultados  do  projeto  de 

extensão universitária: implantação de ferramentas computacionais através da adoção 

de softwares livres aplicados na Gestão Territorial Urbana do Município de Cruzeiro do 

Iguaçu - PR. 



2.  MÉTODO

Para  o  desenvolvimento  de  uma  infraestrutura  de  dados  espaciais  que  utilize  um 

sistema de informações territoriais para servir de base ao desenvolvimento de uma 

gestão  territorial,  é  essencial  a  existência  de  base  cartográfica  com confiabilidade 

geométrica,  posicional,  referenciada  ao  sistema  geodésico  brasileiro  e  escala 

compatível com os fins cadastrais.

No documento das diretrizes nacional do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) do 

Ministério  das  Cidades,  especificamente  no  Capítulo  III,  que  trará  da  Cartografia 

Cadastra, consta do art. 13:

§ 1º Os limites legais das parcelas devem ser obtidos, com precisão adequada, 

por meio de levantamentos topográficos e geodésicos.

§  2º  Os  limites  físicos  das  parcelas  podem  ser  obtidos  por  métodos 

topográficos, geodésicos, fotogramétricos e outros que proporcionem precisões 

compatíveis. 

Para tanto se deve realizar um diagnóstico da base cartográfica, que é uma fase de 

reconhecimento do ambiente organizacional da administração pública municipal. Trata-

se  de  um  processo  complexo,  pois  comporta  levantamento  de  dados  em  campo, 

compilação e análise  em laboratório  das informações existentes  e  prognóstico  das 

ações a serem desenvolvidas, (Pelegrina, 2010).

Para execução do diagnóstico da cartografia utilizada na gestão territorial do município 

de Cruzeiro do Iguaçu-PR, foi utilizado o modelo proposto Valmorbida, 2011, conforme 

figura 01.



                                  

Figura 01: Modelo Diagnóstico do cadastro fiscal (VALMORBIDA, L.2011)

Inicialmente,  deve-se  elaborar  um  questionário  encaminhado  aos  técnicos  da 

prefeitura, nesse levantamento de dados foram perguntados quanto à existência, ou 

não,  de  base  cartográfica,  seu  grau  de  atualização,  confiabilidade  geométrica  e 

posicional, área de cobertura, quanto à existência de uma RRCM (rede de referência  

cadastral municipal), quais secretarias utilizavam a base cartográfica.

Após receber resposta por parte dos técnicos da prefeitura, deve-se realizar uma visita 

técnica  a  Secretaria  Municipal,  para  compilar  todos  os  dados  referentes  à  base 

cartográfica  utilizada  na  gestão  territorial  do  município.  Após  a  compilação,  os 

levantamentos dos dados em campo e a análise, a equipe técnica deve elaborar um 

prognóstico  das  ações  a  serem  desenvolvidas  para  correção  dos  problemas 

encontrados.

Em laboratório, de posse dos dados cartográficos deve realizar as seguintes análises:

a) heterogeneidade dos dados:

Verificar os formatos dos arquivos digitais utilizados.
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Averiguar a existência de diferentes escalas das bases cartográficas

Conferir o sistema de projeções e sistema de referência que foi elaborado os dados.

b) referência temporal:

Verificar  a  data  e  forma  que  foi  adquirido  os  dados,  se  procede  de  restituição 

aerofotogramétrica, levantamento topográfico, imagens de alta resolução, entre outros;

3. DISCUSSÕES E RESULTADOS

O trabalho foi realizado nos meses de agosto de 2010 a março de 2011, nesse tempo 

realizamos  visitas  técnicas  à  Prefeitura  Municipal  para  coleta  de  informações, 

entrevistas com o corpo técnico da Prefeitura, e visitas a campo. Portanto, essa fase de 

reconhecimento  do  ambiente  organizacional  da  administração  pública  municipal, 

envolveu um processo complexo que foi executado através de levantamento de dados 

em campo, compilação e análise em laboratório das informações existentes.

Dessa, foram levados para análise em laboratórios arquivos digitais em formato DWG 

(AutoCAD), banco de dados do sistema tributário municipal, plantas quadras, legislação 

tributária e outros.

4. CONCLUSÕES

Na verificação da existência ou não de uma base cartográfica, observou-se que havia 

somente  um  croqui  que  foi  digitalizado  em  AutoCAD,  pois  era  um  desenho,  sem 

nenhuma referência de Sistema de Projeção, ou Referência Geodésica. 

Diante desses fatos,  não é possível a implantação pretendida, pois o município não 

possui dados adequados. Optou-se pelo fornecimento de cursos para a capacitação 

dos servidores  públicos municipais,  a  fim de que no futuro o município  implante o 

Cadastro Territorial Multifinalitário conforme as Diretrizes do Ministério das Cidades. 

Um desses cursos será sobre as Diretrizes do ministério das cidades, noções básicas 

de Cartografia e Geoprocessamento. O outro curso consiste na introdução ao Software 

Livre GvSIG, que como é um software livre não precisa de investimentos aquisitivos, 

neste curso eles terão noções básicas da manipulação do software. E por fim, todo o 

auxílio que eles precisarem para construção de bases cartográficas. 
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Resumo

A Incubadora de Direitos Institucionais e de Organizações Sociais - INDIOS tem 
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 oriundos da APROFFOZ. Tem Parceria com ITCP/UFPR 
para atendimento do projeto TURISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA NO PARANÁ.
A  Rede  Solidaria  Agroecologica  -  RESA é  um projeto  iniciado  no  programa da 
Universidade  Sem Fronteira  que consiste  na formação e  articulação  de  uma rede 
solidária  de trocas de experiências  e tecnologias  sociais.  Com o objetivo  de fazer 
veicular entre: os agricultores familiares, os artesãos, as costureiras, os consumidores 
de  produtos  e  alimentos  agroecologicos,  os  acadêmicos  das  universidades  e  as 
entidades envolvidas com a agroecologia e a economia solidaria na microrregião de 

1Coordenador do Projeto e professor da Unioeste, campus Foz do Iguaçu.Cel 45 99559278 
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 Discente do Curso de Técnico Ambiental do Colégio Agrícola Manoel Moreira Pena 
6 Discente do Curso de Técnico Ambiental do Colégio Agrícola Manoel Moreira Pena
7 Sub Coordenador da ITCP/UFPR
8 Coordenador da ITCP/UFPR
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Foz do Iguaçu. Para tanto, se construiu referências e se desenvolveu tecnologias e 
ferramentas sócio ambientais para a formulação de estratégias de organização,  de 
produção, de agroindustrialização e de comercialização de alimentos agroecologicos, 
que possam atender os bairros urbanos de baixa renda, comunidades de agricultores 
familiares e assentamentos da reforma agrária,  envolvidos no projeto articulando o 
poder  público  através  das  IES  e  das  organizações  da  sociedade  civil,  visando  o 
desenvolvimento e a promoção da soberania alimentar local e da geração de emprego 
e renda.
Palavras-chave: tecnologia social, economia solidária, incubadoras



LEVANTAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS USINAS E MINI-USINAS 

PRODUTORAS DE BIODIESEL NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ

Autores: Anderson Luis Heling e Adriana Maria De Grandi

Área temática: Meio Ambiente

Modalidade de Apresentação: Comunicação Oral

RESUMO

A  região  oeste  do  Paraná  tem  grande  produção  de  espécies  vegetais 

oleaginosas, estas oleaginosas podem ser empregadas na produção de biodiesel, 

porém sua produção não esta voltada para este destino, com isso a região com alto 

potencial de produção de biodiesel tem poucas mini-usinas em atividade. Devido a 

isso as mini-usinas em atividade têm de utilizar  de outras opções como matéria 

prima, como por exemplo, gorduras animais e óleos de fritura reciclados.

As  mini-usinas  levantadas  e  caracterizadas  são  de  pequeno  porte  e  não 

demandam de muita mão-de-obra direta para a produção de biodiesel, em alguns 

casos não produzem em quantidade necessária para atender a demanda da própria 

empresa/instituição.

PALAVRAS-CHAVE

Biodiesel; Levantamento; Caracterização

INTRODUÇÃO

Após a revolução industrial,  os impactos das atividades humanas no meio 

ambiente  tornaram-se  muito  significativos  originando  problemas  ambientais  cuja 



solução  é  o  grande  desafio  deste  início  do  século  XXI.  Grande  parte  destes 

problemas está  relacionada com a exploração e  utilização de energia.  (Parente, 

2003).

A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, do 

carvão e do gás natural (FERRARI, R. A., et al, 2005). Estas fontes são limitadas e 

finitas.

O biodiesel é uma das alternativas para a substituição da matriz energética. 

Ele é uma denominação genérica para combustíveis e aditivos derivados de fontes 

renováveis (LIMA, 2004).

Em  geral  o  biodiesel  é  produzido  em  uma  reação  química  chamada  de 

transesterificação. Combinando um álcool (metanol  ou etanol) com qualquer óleo 

vegetal ou gordura animal, na presença de um catalisador, forma-se glicerina e um 

éster, que é o próprio combustível (PRAZERES, D., 2007).

O  Brasil  tem  todas  as  condições  para  se  tornar  um  grande  produtor  de 

biodiesel, pois o país tem um potencial incomparável para produção de biomassa 

para fins energéticos. (LIMA, 2004).

Segundo  Alves  (2004),  o  Brasil  apresenta  uma  significativa  vantagem 

competitiva na produção de combustível renovável, visto que todo território nacional 

dispõe das condições mínimas necessárias para o cultivo de oleaginosas.

A  utilização  do  biodiesel  trás  vários  benefícios  sociais,  econômicos  e 

ambientais, pois promove uma diversificação cultural, já que o biodiesel pode ser 

obtido  a  partir  de  diferentes  espécies  oleaginosas,  gera  renda  para  produtores 

agrícolas,  pecuaristas  e  extrativistas,  gera  menos  poluição,  pois  emite  menos 

carbono se comparado com o diesel de origem fóssil e pode ser obtido a partir de 

sub produtos como os restos de gordura animal e óleos de fritura já utilizados.

Para  se  ter  uma  maior  produtividade  na  produção  de  biodiesel  deve  se 

analisar  alguns  fatores  como  matéria-prima  utilizada,  produtividade  desta  em 

diferentes regiões, teor de óleo, formas de armazenamento disponíveis e adequadas 

e capacitação dos produtores para maior produtividade.

OBJETIVOS

Realizar um levantamento das usinas e mini-usinas produtoras de biodiesel 

na região oeste do Paraná e fazer a caracterização destas unidades produtoras e 

suas perspectivas futuras.



MÉTODOS

O trabalho foi realizado levantando-se as usinas e mini-usinas produtoras de 

biodiesel  na  região  oeste  do  Paraná  e  fazendo  as  devidas  caracterizações  das 

unidades produtoras.

A caracterização das usinas e mini-usinas foi realizada através da aplicação 

de questionários. No questionário foram levantados aspectos como o objetivo da 

empresa/instituição ter iniciado a produção, alguns aspectos quanto às técnicas de 

produção empregada,  formas de armazenamento da matéria prima e do produto 

final, destino dos subprodutos, uso do biodiesel e qual as perspectivas esperadas 

para a atividade.

O questionário foi aplicado para os responsáveis pelas usinas ou mini-usinas, 

tendo o responsável conhecimento necessário para responder todas as questões 

que se referem a todo o sistema de produção e armazenamento do biodiesel.

O  questionário  aplicado  contou  com  os  seguintes  itens:  Objetivo  das 

empresas terem iniciado a produção de biodiesel;  quais  catalisadores,  alcoóis  e 

demais matérias primas são utilizadas para a produção de biodiesel; qual o destino 

dos subprodutos (glicerina e torta); qual proporção biodiesel/diesel é utilizada nos 

motores  e  se  há  alguma  alteração  necessária;  qual  a  procedência  da  usina; 

capacidade operacional máxima; quantidade e escolaridade dos funcionários; tempo 

de  armazenamento  da  matéria  prima  e  do  biodiesel;  quantas  mátrias  primas 

diferentes  são utilizadas e quais  as mais  utilizadas;  qual  o  retorno vindo com a 

atividade;  o  que  é  necessário  melhorar  para  aumentar  a  produção;  e  qual  as 

perspectivas futuras para a produção de biodiesel na empresa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a fase de levantamento das usinas e mini-usinas de biodiesel foram 

identificadas quatro mini-usinas na região oeste do Paraná, sedo uma na cidade de 

Céu Azul, uma na cidade de Cascavel, uma na cidade de Toledo e uma na cidade 

de Marechal Cândido Rondon.

Na fase de caracterização das mini-usinas só foi possível caracterizar três das 

quatro mini-usinas existentes na região, sendo caracterizadas as mini-usinas das 

cidades de Céu Azul, Cascavel e de Marechal Cândido Rondon.



Quando questionadas de qual o motivo que as levou a ter iniciado a produção 

de biodiesel, duas citaram a economia com diesel e questões ecológicas e outra 

citou o incentivo a pesquisas e desenvolvimento de técnicas de produção, sendo 

que duas tem como objetivo principal a produção de biodiesel e uma o ensino.

Quanto às técnicas e formas de produção todas mini-usinas caracterizadas 

utilizam o hidróxido de sódio como catalisador e o metanol como álcool. As matérias 

primas oleaginosas mais utilizadas são: Empresa A girassol, empresa B soja, cebo 

bovino e gordura de frango e empresa C utilização de óleos de fritura reciclados.  

Apenas uma mini-usina possui prensa para a produção de óleo.

Quanto o destino da glicerina uma mini-usina a utiliza em biodigestores, e 

duas  a  comercializam,  sendo  que  uma  a  comercializa  na  região  e  a  outra 

comercializa  fora  do estado do Paraná.  Em uma das mini-usinas caracterizadas 

ainda havia outro subproduto, a torta extraída de oleaginosas e esta é empregada 

na alimentação de bovinos na própria empresa.

Todas mini-usinas produzam biodiesel visando o consumo próprio e utilizam 

ou já utilizaram o B100 em seus maquinários, em nenhum caso foi notado efeitos 

nocivo aos motores e em nenhum maquinário foi necessário alteração dos motores.

A procedência da mini-usinas em dois casos é o estado do Mato Grosso do 

Sul e em uma o estado de São Paulo. A capacidade máxima operacional das mini-

usinas são:  mini-usina A 3000L/dia,  mini-usina B1000 L/dia  e mini-usina C 6000 

L/dia, sendo que nenhuma delas opera na sua capacidade máxima.

Quando questionados quanto ao numero de funcionários todas operam com 

menos de 5 funcionários, sendo uma com 2, outra com 1 e outra com 3 funcionários,  

a escolaridade mínima dos funcionários encontrada foi o Ensino Médio. Das mini-

usinas caracterizadas duas não recebem assistência técnica externa e uma recebe.

Quanto aos cuidados no armazenamento foi citado o uso de antioxidantes, 

proteção contra luz, sol e temperaturas elevadas. A mini-usina A afirma que com 

estes cuidados é possível armazenar biodiesel por até seis meses, a mini-usina B 

por quatro meses e a mini-usina C por até um mês. Quanto ao tempo em que o 

biodiesel fica habitualmente estocado uma empresa citou que o tempo habitual é de 

um mês e duas citaram uma semana.

Quanto  à  procedência  da  matéria  prima  oleaginosa  para  a  produção  do 

biodiesel uma empresa a recebe de diversas cidades da região oeste do Paraná, 



outra recebe das regiões oeste, sudoeste, norte e noroeste do Paraná e uma produz 

a própria matéria prima na empresa.

Quando foram questionados quais os principais entraves para a produção de 

biodiesel  na  região  oeste  do  Paraná  foram  citados  os  seguintes  itens:  falta  de 

matéria prima na região, alto custo da matéria prima e alto custo de implantação de 

uma mini-usina.

Quanto  a  viabilidade  econômica  da  produção  de  biodiesel  uma  empresa 

afirma que atualmente a atividade não esta mais sendo viável, outra que a atividade 

esta  sendo  viável  com  seu  sistema  de  produção  e  outra  não  tem  dados  que 

possibilitem essa analise.

Quanto aos retornos vindos da produção de biodiesel a empresa A tem tido 

marketing  e  conhecimento  do processo  de produção,  a  empresa B pesquisas e 

ensino  e  a  empresa  C  marketing,  economia  e  divulgação  da  empresa  a  nível 

nacional.

Quando  questionado  se  com  toda  a  experiência  adquirida  na  aera 

recomendaria  ou  faria  a  implantação  de  uma  nova  mini-usina  duas  empresas 

afirmaram que sim e uma que não seria viável do ponto de vista econômico.

CONCLUSÕES

Após o levantamento das usinas e mini-usinas de biodiesel na região Oeste 

do Paraná pode se concluir que a produção de biodiesel é muito inferior ao consumo 

de diesel e que as unidades produtoras utilizam a produção para próprio consumo, 

tendo que suprir a falta de biodiesel com a utilização de diesel nos veículos.

O motivo da baixa produção de biodiesel na região é o alto custo das matérias 

primas,  mesmo a região sendo grande produtora de oleaginosas,  em especial  a 

soja.

A única empresa que esta tendo viabilidade econômica utiliza óleo de fritura 

reciclado, com isso não compete com produtos alimentícios e da uma opção para a 

população do destino do óleo já utilizado.

Em geral  o processo de produção do biodiesel  é o mesmo entre as mini-

usinas e seu consumo não necessita de alterações nos motores e em curto prazo 

não se verificou danos nos motores que utilizaram o biodiesel.
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MODO DE OPERAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL
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ÁREA 07: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

POSTER

RESUMO: O trabalho caracteriza e demonstra o funcionamento da OSCIP, denominada 

como OBSERVATÓRIO SOCIAL, que objetiva o controle social e o acompanhamento dos 

gastos públicos, tendo como objetivos gerais entre outros: (a) atuar como organismo de 

apoio  à  comunidade  para  pesquisa,  análise  e  divulgação  de  informações  sobre  o 

comportamento de entidades e órgãos públicos com relação à aplicação dos recursos, ao 

comportamento  ético  de  seus  funcionários  e  dirigentes,  aos  resultados  gerados  e  à 

qualidade dos serviços prestados; (b) reverter o quadro de desconhecimento, por parte de 

indivíduos, empresas e entidades, de mecanismos capazes de possibilitar o exercício da 

cidadania fiscal e o controle da qualidade na aplicação dos recursos públicos. Os serviços 

executados  pelo  Observatório  Social,  permite  a  cidadania  pró-ativa  fundamentada  na 

Constituição  Federal,  corrigindo  as  falhas  dos  poderes  legislativos  e  judiciários, 

responsáveis pela fiscalização dos atos o poder executivo, principalmente na qualidade 

dos gastos públicos e combate a corrupção. Isto se faz através do  monitoramento das 

licitações desde a publicação dos editais até o acompanhamento da entrega dos produtos 

ou serviços.  Os Observatórios  Sociais  desenvolvem outros  programas propostos  pelo 

Observatório Social do Brasil, com vistas a, no longo prazo, contribuir para a mudança 

cultural no país, fomentando a educação para a cidadania fiscal, como forma de estimular 
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novos hábitos e costumes nos cidadãos de todas as idades.

Palavras-chave: Observatório Social; Controle Social; Cidadania Fiscal
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Área temática 08: Trabalho

Modalidade de Apresentação: Painel

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 2010. No Laboratório de Nematologia foram analisados 60 materiais 
de solo, raízes ou sementes. Em 59 amostras foram encontrados nematóides 
fitopatogênicos sendo que o nematóide (Tubixaba tuxaua)  estava presente em 
75%  destas.  No  Laboratório  de  Fitopatologia  foram  analisados  42  materiais 
sendo que fungos representaram a grande maioria  dos agentes patogênicos 
encontrados.  Destes  houve  predomínio  dos  causadores  de  podridões 
radiculares, com maior freqüência do gênero Fusarium, e bacteriose do gênero 
Xanthomonas.

PALAVRAS-CHAVE: Nematóides, fungos, bactérias.
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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 
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  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 2010. 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, 1998).

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Laboratório de Nematologia foram analisados 
materiais provindo do Paraná, Mato Grosso do Sul,  Santa Catarina e São Paulo 
cujas  porcentagens  correspondem  a  90,0;  5,0;  1,66;  e  1,66  respectivamente, 
totalizando 60 amostras. Destas, 55% foram de solo e 45% de solo e raízes de 
plantas. As amostras contendo raízes pertenciam as seguintes culturas (em %): soja 
–  85,19;  milho  –   7,40;  grama  –  7,40.  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  Tubixaba 
tuxaua esteve presente em 75% e o gênero Meloidogyne estava presente em 6,66% 
das análises, sendo que as espécies encontradas foram M. javanica e M. incognita. 
Estes dados mostram que além de possuir enorme gama de hospedeiros e 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,  Longidorus. No  Laboratório  de  Fitopatologia  foram  analisados  40 
materiais provenientes de municípios do Paraná (7 municípios), Mato Grosso do Sul 
(2),  Santa  Catarina  (3)  e  São  Paulo  (1). Os  materiais  pertenciam as  seguintes 
culturas (em %): mandioca – 55,02; grama – 15,3; soja – 12,5; tomate – 2,5; batata 
doce – 2,6 e outras – 2,7. 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 –  32,5;  Rhizoctonia 4,8; 
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 processamento das rações é uma prática realizada em alimentos ou 
rações completas, visando a melhoria da qualidade e aumentando a digestibilidade 
de nutrientes, viabilizando a inibição de fatores anti-nutricionais e proporcionando 
melhor aproveitamento dos ingredientes. Processos distintos são empregados para 
produção de rações, desde uma simples moagem até processos sofisticados e de 
elevado  custo  operacional,  como  por  exemplo:  peletização  e  extrusão.  Estes 
processos visam facilitar o manejo alimentar e melhorar o desempenho produtivo,  
assim  como  aumentar  a  utilização  de  ingredientes  e  proporcionar  melhores 
condições de estocagem. Estes procedimentos propiciam modificações benéficas ao 
amido cru, melhorando a digestibilidade dos nutrientes (JAYARAM e SHETTY, 1981).
O  alimento  orgânico  é  produzido  em  sistemas  que  não  empregam  agrotóxicos 
(inseticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas), fertilizantes químicos e organismos 
geneticamente modificados. No mercado de produtos orgânicos de origem animal 
existe  uma enorme lacuna a ser  preenchida e com um grande potencial  para a 
produção animais,  sendo o Brasil  possuidor  de  características favoráveis para a 
aproveitamento  desse  mercado,  valorizando  a  população  rural  e  incidindo  na 
agregação de valor  aos produtos do campo. Todavia,  ainda não há informações 
sobre a utilização dessa forma de trato alimentar, como por exemplo: formulação, 
eficiência  e  dados  sobre  o  fornecimento  de  rações  orgânicas,  sendo  assim 
necessários  estudos  para  conhecer  a  influência  e  a  viabilidade  desse  tipo  de 
suplementação na alimentação de animais como aves, suínos, bovinos e peixes. O 
objetivo deste trabalho é fortalecer os conceitos e de forma clara, demonstrar os 
resultados e difundir a metodologia de aplicação orientando sua produção à campo. 
Dessa  forma,  foram  desenvolvidas  juntamente  à  produtores  rurais  do  Oeste 
paranaense  rações  utilizando-se  de  ingredientes  orgânicos  e  avaliados  sua 



performance  diante  dos  sistemas  produtivos  paralelamente  à  situações 
convencionais, na bovinocultura de leite, suinocultura, avicultura de corte e postura,  
e na produção de peixes.
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E-mail: afcorreia.pr@gmail.com
Projeto:  Sistema  Integrado  de  Produção  Rações  Orgânicas  para  Utilização  na 
Alimentação Animal - CV 046/2010 – Universidade Sem Fronteiras
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RESUMO:

A chicória da catalogna se apresenta como uma alternativa para a produção 

em pequenas propriedades onde a mão de obra é essencialmente familiar, podendo 

assim melhorar o rendimento dessas famílias aumentando consideravelmente sua 

qualidade de vida. Objetivo desse trabalho foi de fornecer aos pequenos produtores, 

dados para o cultivo da chicória da catalogna, já que os dados referentes à cultura 

são escassos.  As  variáveis  avaliadas  foram altura  da  planta,  número  de folhas, 

projeção da copa e área foliar e massa fresca da parte aérea. Neste trabalho foram 

analisadas as interações entre quatro espaçamentos, e dois números de cortes na 

parte  aérea  das  plantas.  O  manejo  adequado  da  cultura  pode  ser  realizado 

utilizando espaçamento 0,40 m entre plantas com dois cortes.

Palavras  chave: Chicória  da  catalogna,  espaçamento  entre  plantas,  número  de 

cortes.

INTRODUÇÃO

A  produção  de  hortaliças  em  geral  é  uma  atividade  que  ocupa  lugar  de 

destaque na economia e na agricultura brasileira. São crescentes as pesquisas e 



estudos desenvolvidos nas áreas de aumento de produção, formas de condução da 

cultura, entre outros.

A chicória da catalogna (Cichorium endivia) pertence à família Asteraceae e é 

originária da Índia. É uma hortaliça anual de ciclo curto, cultivada em quase todas as 

regiões do Brasil, principalmente nos períodos de fevereiro a novembro na Região 

Sul, e o ano todo nas demais regiões do país (Filgueira, 2003). 

A  chicória  é  uma  espécie  que  produz  melhor  sob  temperaturas  amenas 

embora haja cultivares tolerantes a temperaturas mais elevadas (Filgueira, 2003). A 

planta apresenta cabeças volumosas, com folhas alongadas e bastante recortadas, 

de coloração verde brilhante. As nervuras são brancas, de tamanho médio, bem 

desenvolvidas principalmente na base, onde são nuas.

O manejo cultural da hortaliça merece atenção, principalmente em relação à 

densidade  de  plantio.  Esta  interfere  diretamente  nas  características  químicas  e 

fisiológicas das plantas. O plantio adensado possibilita o aumento da produtividade. 

Esta hipótese é respaldada por estudos fitotécnicos, cujas pesquisas demonstram 

que o espaçamento influencia a arquitetura, o desenvolvimento, o peso, a qualidade 

e a produção da maioria das hortaliças (Echer et al., 2000 e Santos et al., 2007).

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho foi  avaliar o efeito do espaçamento de plantio e 

números  de  cortes  nas  características  produtivas  da  chicória  catalogna.  Busca 

auxiliar  os  pequenos  agricultores  na  implantação  desta  cultura  em  suas 

propriedades, visando um aumento de sua renda familiar através do cultivo desta 

hortaliça, já que os dados sobre essa cultura são escassos.

MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  na  Estação  Experimental  Prof.  Dr.  Antônio 

Carlos dos Santos Pessoa, pertencente ao Núcleo de Estações Experimentais da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Marechal Cândido Rondon - 

PR, e solo classificado como Latossolo Vermelho Eutroférrico de textura argilosa, no 

período de 05/10/2010 a 03/01/2011.

O  trabalho  foi  conduzido  em  delineamento  experimental  de  blocos 

casualizados,  em  esquema  fatorial  4x2,  com  quatro  repetições.  Os  tratamentos 



foram constituídos de quatro densidades de plantio (0,10; 0,20; 0,30 e 0,40 m entre 

plantas) e dois tipos de manejo (um corte, e dois cortes da parte aérea). 

As  mudas  de  chicória  da  Catalogna  foram  produzidas  em  bandejas  de 

poliestireno expandido de 200 células, contendo substrato agrícola comercial. Estas 

foram mantidas em casa de vegetação, até o transplantio para o local definitivo. A 

adubação foi realizada de acordo com análise de solo e com as recomendações de 

Trani et al., (1997), para cultura da alface. A irrigação foi realizada por aspersão e 

demais tratos culturais conforme a necessidade da cultura. O espaçamento entre 

linhas utilizado foi de 0,25 m.

O primeiro corte foi realizado 35 dias após o transplante, e o segundo corte 25 

dias  após  o  primeiro.  As  características  avaliadas  foram  à  altura,  o  diâmetro 

transversal  e  longitudinal  das  plantas  foram  mensurados  a  campo,  para 

determinação da projeção da copa. Posteriormente foram coletadas as seis plantas 

centrais de cada parcela, para avaliação do número de folhas, massa fresca das 

folhas, massa, massa seca das folhas e área foliar. 

Os dados foram tabulados e submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A  altura  e  do  número  de  folhas  por  planta  foram  superiores  quando  se 

realizou o segundo corte. Esse melhor desempenho está relacionado ao fato de que 

após  o  primeiro  corte  a  planta  já  se  encontrava  estabelecida  e  adaptada  as 

condições  de  campo,  ou  seja,  possuía  um sistema  radicular  bem desenvolvido, 

podendo assim reconstruir sua parte aérea mais rapidamente (Tabela 1).

 O número de folhas por plantas foi maior no espaçamento de 0,40 m entre 

plantas.  Observou-se  também que  quanto  menor  o  espaçamento  entre  plantas, 

menor o número de folhas, pois há maior competição pelos fatores de crescimento 

entre as plantas.

Para as variáveis, massa fresca das folhas, área foliar, massa seca de folhas 

e projeção da copa foram observada interação significativa entre espaçamento entre 

plantas e número de cortes (Tabela 3 e 4). A massa fresca das folhas e área foliar  

foram superiores no espaçamento de 0,40 m entre plantas para o segundo corte 

(Tabela 3). 



Verifica-se na tabela 4 que a massa seca das folhas variou em função dos 

espaçamentos  e  número  de  cortes,  sendo  superiores  no  primeiro  corte  para  o 

espaçamento de 0,30 a 0,40 m e para o segundo corte no espaçamento de 0,40 m 

entre plantas. E para projeção da copa o espaçamento de 0,30 a 0,40 m foram que 

apresentaram maiores valores.

Para massa fresca das folhas, área foliar, massa seca de folhas e projeção da 

copa no primeiro corte não foram observadas diferenças entre o primeiro e segundo 

corte para o espaçamento de 0,10m. E para os demais espaçamentos o segundo 

corte sempre apresenta maiores valores para estas variáveis.

Estes  resultados  fornecem  subsídio  para  o  produtor  para  a  assistência 

técnica, bem como para meio científico, produzir chicória da Catalogna com dois 

corte,  em  função  da  redução  do  tempo  para  colheita,  não  prejudicar  as 

características produtivas, além de reduzir o custo de produção com uso de insumos 

(adubos, sementes), preparo da área e mão-de-obra. 

Tabela 1. Altura e número de folhas variando em função do número de cortes das 

folhas da chicória da Catalogna. Marechal Cândido Rondon, Unioeste, 2011.

Número de cortes Altura Número de Folhas
1° Corte 37,67 B 44,54 B
2° Corte 42,87 A 60,68 A
CV (%) 3,97 24,38

* Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Número de folhas da chicória da Catalogna, em função dos espaçamentos 

entre plantas. Marechal Cândido Rondon, Unioeste, 2011.

Espaçamento
----m----

Número de Folhas

0,10 37,29 B
0,20 48,48 B
0,30 54,46 AB
0,40 70,21 A

CV (%) 24,38
* Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 3. Massa fresca das folhas e área foliar da chicória da Catalogna, em função 

dos espaçamentos entre plantas e número de cortes das folhas. Marechal Cândido 

Rondon, Unioeste, 2011.

Espaçamento Massa fresca das folhas Área foliar



---m---
Número de cortes Número de cortes

1° Corte 2° Corte 1° Corte 2° Corte
0,10 123,95 Aa 136,38 Ca 102231,98 Aa 108781,05 Ca
0,20 148,28 Ab 241,05 Ba 140270,34 Ab 222926,28 Ba
0,30 181,99 Ab 286,58 ABa 162411,17 Ab 272176,68 ABa
0,40 179,23 Ab 335,97 Aa 167144,58 Ab 339018,78 Aa

CV (%) 15,02 19,45
*  Médias seguidas de letras minúsculas idênticas não diferem quanto a  época de corte.  Médias 
seguidas por letras idênticas maiúsculas não diferem quanto ao espaçamento pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade.

Tabela 4. Massa seca das folhas e projeção da copa chicória da Catalogna, em 

função dos espaçamentos entre plantas e número de cortes das folhas. Marechal 

Cândido Rondon, Unioeste, 2011.

Espaçamento
---m---

Massa seca das folhas 
---g---

Projeção da copa 
---cm2---

Número de cortes Número de cortes
1° Corte 2° Corte 1° Corte 2° Corte

0,10   6,45 Ba   7,25 Ca 702,73 Ba  868,40 Ca
0,20      8,95 ABb 14,49 Ba    835,52 ABb 1205,19 Ba
0,30 11,39 Ab 18,27 Ba    911,91 ABb   1396,16 Aba
0,40 11,38 Ab 23,39 Aa 960,89 Ab 1501,24 Aa

CV (%) 17,51 11,25
*  Médias seguidas de letras minúsculas idênticas não diferem quanto a  época de corte.  Médias 
seguidas por letras idênticas maiúsculas não diferem quanto ao espaçamento pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade.

CONCLUSÕES

No segundo  corte  e  no  espaçamento  o  0,40  m,  a  chicória  da  Catalogna 

apresentou melhores características produtivas.

Estes  resultados  fornecem  subsídio  para  o  produtor  cultivar  chicória  da 

Catalogna  com dois  corte,  em função  da  redução  do  tempo  para  colheita,  não 

prejudicar as características produtivas, além de reduzir o custo de produção.
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RESUMO:  No Brasil,  a  partir  do  primeiro  século  de colonização  já  se  iniciou  a 
produção de sabão para uso na limpeza de roupas e no banho, embora sua produção 
fosse proibida na colônia, não eram raras as fazendas onde se fabricavam sabão para 
consumo  próprio  e  mesmo  para  a  venda  nos  vilarejos.  No  decorrer  dos  anos  o 
processo de produção de sabão se aprimorou nas indústrias européias e apenas no 
final  do século dezenove foi  montada a primeira indústria  deste produto no Brasil. 
Contudo, a tradição de produção no meio rural se manteve, mesmo que de maneira 
precária e com produtos de baixa qualidade, chegando até nossos dias. Atualmente 
não há camponês que não saiba produzir o sabão “caseiro” a base de sebo, banha ou 
gordura de coco.  Infelizmente,  no campo não houve o mesmo grau de avanço na 
técnica de produção de sabões que houve na indústria. Observa-se que as mudanças 
mais significativas se deram no uso da soda comercial em substituição a cinza e no 
uso do álcool etílico como agente clarificante e catalítico. Pelo desconhecimento da 
tecnologia de produção de sabonetes finos, as famílias rurais perdem a oportunidade 
de agregarem valor econômico a seu produto e conseqüentemente de aumentarem 
sua renda mensal. E também, coloca em risco a saúde dos usuários, visto que muitas 
vezes os sabões apresentam excesso de soda e são feitos com matéria prima de 
baixa qualidade ou mesmo contaminadas. Com o objetivo de contribuir com a melhoria 
da qualidade dos sabões produzidos de forma artesanal nas propriedades rurais; e 
propor  alternativas  tecnológicas  para  a  transformação  deste  sabão  rústico  em 
sabonetes artesanais para o banho foi desenvolvida, no curso de química da Unioeste 
–  Toledo,  uma  pesquisa  que  gerou  formulações  baratas  de  sabões  e  sabonetes 
naturais e de alta qualidade.  Também foi  elaborado um curso onde se utiliza uma 
linguagem  simples  e  clara  que  permite  ao  produtor  fazer  a  migração  das  atuais 
técnicas  de  produção  utilizadas  na  produção  do  sabão  caseiro  para  técnicas  de 
produção de sabonetes artesanais e decorativos de boa qualidade para o banho. A 
combinação  do  desenvolvimento  de  uma  tecnologia  de  produção  própria  aliada  à 
elaboração da metodologia utilizada no curso permite que a melhoria na qualidade do 
produto se dê sem a necessidade de um investimento elevado por parte do produtor; 
bem como abre  a possibilidade  de se comercializar  os  produtos finais,  de  caráter 



artesanal, visto que durante o processo de ensino das técnicas produtivas também é 
enfatizado a necessidade do controle de qualidade e aparência dos sabonetes.

1 Prof. Dr. em química, lotado no CECE do campus de Toledo da Unioeste. 
ricardomercadante@hotmail.com
2 Acadêmica do Curso de Tecnologia em Processos Químicos da UTFPR Campus de Toledo.
3 Acadêmica do Curso de Química Bacharelado da UNIOESTE do Campus de Toledo
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PROJETO AÇÕES DE MARKETING PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
DE ESPAÇOS URBANOS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM ANDAMENTO

MOREIRA, Haroldo Augusto1

CANTERLE, Nilsa Maria Guarda2

VALDAMERI, Marystela3

                                                                           Área Temática: Trabalho
Modalidade: Comunicação Oral

RESUMO:  A participação no projeto de extensão Ações de marketing para o Plano 
de  Desenvolvimento  de  Espaços  Comerciais,  desenvolvido  conjuntamente  com 
empresas e instituições parceiras  tem propiciado elementos de reflexão  sobre as 
ações  efetivas  para  espaços  urbanos  a  partir  dos  recursos  e  potencialidades 
internas. Em conclusão da atuação universitária pode se afirmar que nos inserimos 
entre os principais intervenientes no planejamento da estratégia de marketing contribuindo 
para que sejam criadas todas as condições à incrementação  das ações propostas levando 
à satisfação das necessidades dos mercados alvo desse espaço.

Palavras-chave: Plano de marketing. Campanha promocional. Plano de divulgação.

Introdução

Este  artigo  resulta  da  experiência  obtida  pela  participação  no  projeto  de 

extensão  Ações  de  marketing  para  o  Plano  de  Desenvolvimento  de  Espaços 

Comerciais, tendo como rua alvo do projeto a avenida Júlio Assis Cavalheiro no 

trecho entre a Travessa Frei Deodatto e a Avenida Luiz Antonio Faedo em Francisco 

Beltrão-PR, cujo conteúdo prático propicia elementos de reflexão  sobre  ações que 

1  Prof. do Curso de Administração da Unioeste, campus de Francisco Beltrão e integrante 
do projeto.
2  Profª do Curso de Administração da Unioeste, campus de Francisco Beltrão e integrante 
do projeto.
3  Bacharel em Economia Doméstica, consultora credenciada do SEBRAE e integrante do 
projeto.



podem   constituir-se  em  soluções  criativas,   sustentáveis   e  participativas  para 

espaços urbanos a partir dos recursos e potencialidades internas.

O Projeto tem sua execução programada para março de 2010 a dezembro de 

2012 e por objetivo desenvolver ações no sentido de oferecer um espaço atrativo 

destinado a compras e lazer com segurança e bem estar, fortalecendo o varejo de 

bens e serviços na rua alvo deste projeto,  bem como possibilitar no futuro, que esse 

trecho da avenida seja uma referência como o espaço comercial mais atrativo do 

Sudoeste do Paraná. Para atingir  esses objetivos os empresários integrantes do 

espaço  comercial  e  entidades parceiras,  se  propõem a  desenvolver  valores  tais 

como:  respeito  ao  ser  humano,  desenvolvimento  sustentável,  melhoria  contínua, 

confiança  e  ética,  associativismo  e  comprometimento.  Essas  decisões  foram 

tomadas  após  a  realização  de  uma Oficina  de  Planejamento  Estratégico  com o 

propósito  de  elaborar  um  plano  de  ação  para  revitalização  da  avenida.  Este 

planejamento  foi  construído  com  base  em  informações  coletadas  a  partir  de 

atividades  desenvolvidas  em  grupos  de  trabalho,  quando  foram  analisadas 

oportunidades e ameaças, ambiente externo e interno, pontos fortes e pontos fracos 

da rua alvo do projeto. 

 Considerando que as ações estão atreladas às ferramentas do marketing que 

possibilitam revitalizar espaços urbanos e comerciais, torna-se necessário rever os 

estudos teóricos disponíveis para compreender os fenômenos relacionados com o 

marketing das cidades. A linha teórica de suporte ao projeto segue o modelo teórico 

proposto  por  Almeida  (2004)  a  qual  destaca  que  qualquer  região  necessita  de 

fornecer os produtos locais de uma forma eficiente e acessível, promover os valores 

e  a  imagem,  de  tal  modo  que  os  potenciais  utentes  interiorizem  as  vantagens 

diferenciadoras.  É  neste  contexto  que  surge  uma abordagem de  marketing,  um 

pouco diferente das abordagens tradicionais: o Marketing dos Lugares. O modelo 

orienta  para  quem  são  os  principais  intervenientes  no  planejamento  de  uma 

estratégia de marketing, de modo a que sejam criadas todas as condições para que 

esta seja posta em ação, levando à satisfação das necessidades dos mercados alvo 

desse lugar.

Finalmente, o fato de integrar o projeto configura-se como uma oportunidade 

da  universidade  propiciar  subsídio  teórico  e  metodológico  aos  empresários  e 

colaboradores  que  demandam  uma  maior  atenção  para  desenvolverem  seus 

aprendizados  nas  áreas  de  marketing  e  na  gestão  de  forças  de  vendas.  Outra 
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oportunidade  que  futuramente  deverá  beneficiar  a  universidade  serão  as 

possibilidades de visitas técnicas e  de estágios supervisionados, já que o ambiente 

fica próximo ao campus da UNIOESTE, com a participação da docência do curso de 

Administração no processo de revitalização do espaço comercial.

Este artigo se propõe trazer a tona os passos, os resultados  e os avanços até 

então obtidos no âmbito do projeto,  no qual  a Unioeste está inserida através do 

Curso de Administração.

Metodologia

A metodologia do projeto está  sustentada no princípio  da governança que 

segundo  Kooiman  (apud  Frey,  2007),  implica  a  necessidade  de  criar  condições 

favoráveis para que as interações dos diversos atores sociais, imprescindíveis para 

lidar com a diversidade, dinâmica e complexidade que caracteriza as transformações 

urbanas, possam ocorrer, e pontes do entendimento possam ser construídas.

 As atividades de Marketing, das quais a Unioeste participa, são realizadas 

através  de  oficinas  abordando  temas  relacionados  diretamente  com  a  área  e 

reuniões com os grupos envolvidos com os temas relacionados a gestão e infra-

estrutura do espaço comercial, visando organizar, planejar, executar e controlar as 

ações  planejadas  pelo  projeto.  Para  desenvolver  campanhas  promocionais  e 

desenvolver  atividades de Marketing  coletivas,  o  grupo se   reúne em  ocasiões 

especiais  para  tratar  desses  assuntos  com  os  empresários  e  colaboradores 

envolvidos com as  campanhas promocionais.

Desenvolvimento das ações do projeto

Em  meados  de  abril  de  2010  o  SEBRAE  e  a  FECOMÉRCIO,  convidam 

lideranças  do  município  de  Francisco  Beltrão  para  apresentar  o  Projeto  de 

Desenvolvimento  dos  Espaços  Comerciais,  objetivando  escolher  um  espaço  na 

cidade que possuísse naturalmente ou que pudesse ser potencializado, o conceito 

de shopping a céu aberto. Francisco Beltrão é escolhido como único município do 

sudoeste nesse momento, a receber essa metodologia.
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O objetivo principal do projeto é aumentar a atratividade do comércio varejista 

de bens e serviços e prevê ações de curto, médio e longo prazo, envolvendo  gestão 

dos negócios,  cooperação e o associativismo e a melhoria da infraestrutura da rua, 

calçadas, fachadas,etc. As lideranças locais, representantes da Prefeitura Municipal, 

ACEFB, CDL, SINDICOM, Câmara da Mulher Empreendedora, IPPUB, AMOCCEN, 

UNIOESTE,  UTFPR,  UNIPAR,  UNISEP,  NIFB,  juntamente  com  SEBRAE  e 

FECOMÉRCIO, escolhem o espaço que situa-se na Avenida Julio Assis Cavalheiro 

entre  a   Travessa  Frei  Deodatto  e  a  Avenida Luiz  Antonio  Faedo.  Espaço  este 

conhecido  pela  sua  história,  pela  diversidade  de  opções  de  varejo,  enfim, 

reconhecido pelas suas características específicas. E nesse propósito acontecem as 

primeiras reuniões.

Para buscar novas experiências a governança do projeto decide ir à Maringá 

no  mês  de  agosto,  participar  no  Seminário  de  Revitalização  e  Administração 

Compartilhada  de Espaços Urbanos,  com cases dos Estados Unidos  mostrando o 

fortalecimento  do  modelo  de  parceria  público  privado.  O  objetivo  era  observar 

tendências e coletar  dados para construir  o  projeto de Francisco Beltrão,  pois  o 

processo estava na fase de construção e deveria  respeitar a  realidade local.

Em setembro alguns membros do grupo vão a Curitiba no encontro de líderes 

de desenvolvimento  de espaços  comerciais  para  conhecer  a  Rua  Riachuelo,  as 

experiências da Bahía e Rio de Janeiro e a troca de informação com os outros 

quatro municípios do Paraná, que também fazem parte  do projeto. Nesse momento, 

foi  falado  para todos os presentes sobre a realidade que a cidade de Francisco 

Beltrão estava experimentando, o projeto e seus desafios.

Foi realizada outra Missão Técnica na Bahia no dia 16 de novembro de 2010. 

Trinta líderes  empresariais  foram  conhecer  as experiências dos shopping a céu 

aberto na “terra da felicidade” como é conhecido esse estado. Foram representantes 

dos cinco municípios do Paraná integrantes do Projeto dos Espaços Comerciais:  

Maringá, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Londrina, e Castro. 

De Francisco Beltrão foram sete representantes de entidades empresariais 

locais.  O  objetivo  desta  missão  era  conhecer  experiências  e  trocar  informações 

sobre  ações  desenvolvidas  dentro  do  conceito  de  trabalhar  espaços  urbanos 

tornando-os  mais  competitivos  e  atrativos.  O  grupo  pode  visitar  os  espaços 

escolhidos  que  sofreram  a  intervenção  e  conversar  com  líderes  que  foram  os 
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impulsionadores das ideias e dos projetos. Os municípios visitados foram Ilhéus, 

Jequié e Itabuna.

Primeiras ações do projeto

Foi  realizada  uma  pesquisa  com  75  empreendedores  da  Av.  Julio  Assis 

Cavalheiro alvo do projeto, e, dentre uma gama de resultados obtidos, verificou-se 

que 71% acreditam que uma remodelação ou revitalização neste trecho da avenida 

favorecerá um crescimento em vendas ou aumento na prestação de serviços e na 

maior movimentação de pedestres. Já 80% acreditam ser interessante uma ação 

promocional conjunta dos empresários situados no espaço citado ainda para o final  

de ano. Diante da  positividade da resposta,  foi perguntado qual o tipo de promoção 

conjunta  poderia  ser  realizada,  independentemente  de  outras  campanhas  das 

entidades de classes, houve uma pluralidade de respostas, mas a priorizada foi a 

decoração diferenciada de Natal. 

Outro aspecto importante foi  a sugestão de nome para o projeto ou para o 

trecho da Rua, como marketing diferenciado do espaço dentre as várias sugestões 

apresentadas a que recebeu maior número de indicações foi “Alto da Júlio”.

Após a adesão das empresas, houve a curiosidade em conhecer detalhes 

sobre  quem é  o  cliente  desse  espaço  comercial,  quais  são  seus  hábitos,  suas 

preferências, sua escolaridade, suas profissão, quais são os espaços concorrentes, 

de onde vêm esses clientes, enfim  é importante identificar o perfil dos clientes  para 

criar   abordagens  de marketing direcionadas e alinhadas:  produto x clientes.  O 

grupo  de  empresas  então,  começa  a  receber  os  consultores  do  SEBRAE  que 

aplicam o Cliente oculto, o Diagnóstico Operacional de Loja, gestão de visual de loja,  

enfim o foco está na melhoria do serviço e da disposição do produto no PDV.

Enquanto isso a governança, composta por líderes e empresários voluntários, 

realiza o Planejamento Estratégico das ações e prioridades desse projeto e define 

ainda: Missão, Visão e Valores do grupo.

a) Missão: Oferecer um espaço atrativo destinado a compras e lazer com segurança 

e bem estar, fortalecendo o varejo de bens e serviços.

b) Visão:  Ser referência como o espaço comercial  mais atrativo do Sudoeste do 

Paraná.

c)  Valores:  Respeito  ao  ser  humano,  Desenvolvimento  sustentável,  Melhoria 

contínua, Confiança e ética.
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Em cinco de novembro de 2010 quarenta e um empresários e parceiros do 

Projeto reuniram-se no SEBRAE  para tratarem da primeira decoração integrada. Os 

participantes saíram entusiasmados com a proposta de diferenciação apresentada e 

o grupo também aprovou a ideia de fazer um roteiro de eventos culturais  na rua, 

para atrair público, clientes, aumentar as vendas.

A próxima  etapa  foi  a  oficina  de  construção  do  cenário  de  toda  a  rua, 

formando um grande grupo de trabalho. De forma integrada e associativa o grupo 

trabalhou  dentro de um único tema e proporcionando ao  cliente, a experiência de 

conhecer  o  mundo  do  encanto,  da  imaginação   e  do  sonho  dentro  do  espírito 

natalino e ainda  valorizando e diferenciando este espaço comercial.

O  lançamento do Projeto Natal ocorreu no dia 02 de com direito a muitos 

brinquedos,  pipoca,   algodão  doce,  palhaços,  fadas,  música,  luzes  e  o  muitas 

pessoas prestigiando.  O evento  contou com autoridades,  lideranças e imprensa, 

além das equipes, empresários e seus clientes.

Para esses empresários e suas equipes, foi lida uma crônica  para valorizar 

todo  o  empenho,  comprometimento  e  sinergia  gerada  pela  convivência  que 

aconteceu através da  oficina de construção da decoração.

Uma conclusão parcial

Procurou-se apresentar  a  dinâmica e a  inserção do Projeto  de  extensão 

Ações de marketing para o  Desenvolvimento de Espaços Comerciais  da avenida 

Júlio  Assis  Cavalheiro  entre  a  Travessa Frei  Deodato  e a Avenida Luiz  Antonio 

Faedo  de  Francisco  Beltrão-PR em que  a  importância  e  o  papel  exercido  pelo 

marketing e pelo empresarialismo  na promoção do desenvolvimento local  reúne 

iniciativas diferentes,  mas  voltadas para dinamização da atividade. 

Nossa participação nesse projeto  demonstra  a interação existente  entre  a 

universidade com a comunidade empresarial  local numa ação transformadora da 

realidade.  Esta  inserção  extensionista  no  âmbito  de  um  projeto  comunitário 

encontra-se respaldada no modelo proposto por Almeida (2003) onde marketing dos 

lugares está dividido em diferentes níveis. Nos inserimos no nível central, no ponto 

de partida, ou seja, entre os principais intervenientes no planejamento da estratégia 

de marketing de modo a que sejam criadas todas as condições para que esta seja 

posta em ação, levando à satisfação das necessidades dos mercados alvo desse 

lugar. 
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Tecnológica

Resumo: Atualmente  podem  ser  citados  três  tipos  de  ovos  disponíveis  ao 
consumidor o comercial, o caipira e o orgânico. A produção de ovos orgânicos pode 
ser uma excelente alternativa para o pequeno produtor rural,  pois este apresenta 
preço elevado, seguido pelo ovo caipira e comercial.  Para a produção de rações 
orgânicas  para  poedeiras  devem-se  utilizar  ingredientes  orgânicos  certificados  e 
utilizando suplementos que não sejam sintéticos para atender a exigências destes 
animais em produção. O objetivo deste trabalho realizado em um produtor rural na 
cidade de Marechal Cândido Rondon, foi avaliar rações elaboradas com ingredientes 
certificados orgânicas e uma ração comercial sobre a produção de ovos de aves de 
postura, durante 30 dias. Foram utilizadas 84 aves, todos apresentando postura e 
com mesma idade, distribuídos em seis baias, sendo três alimentadas com rações 
orgânicas e três comerciais.  Os animais apresentavam livre acesso a ração e a 
água.  A  ração  comercial  com  18%  de  proteína  bruta  foi  adquirida  em  uma 
agropecuária da região. A ração orgânica com 18% de proteína bruta foi elaborada 
utilizando  milho  orgânico  (55,51%),  farelo  de  soja  orgânico  (32,47%),  calcário 
calcítico (9,15%), fosfato bicálcico (1,49%), sal comum (0,50%), óleo de soja (0,48%) 
e premix mineral e vitamínico (0,40%). Foi avaliada a produção media de ovos por 
baia (nº ovos), a quantidade de ração consumida (kg), o peso (g), a largura (cm) e a 
altura (cm), e o custo por dúzia de ovos produzida (R$). Para a ração comercial foi  
observado 346 ovos,  63,99 kg de ração,  56,0g,  4,3cm, 5,8 cm e R$ 2,70/dúzia. 
Porém, para a ração orgânica, foi observado 383, 66,19 kg de ração, 58,2g, 4,3cm, 
6,0cm  e  R$  1,90/dúzia.  Pode-se  observar  que  as  aves  alimentadas  com  ração 
orgânica apresentaram maior produção de ovos e menor custo para produção de 
uma dúzia de ovos. Estes parâmetros aliados a um maior preço de venda dos ovos 
aos mercado consumidor que pode chegar a três vezes o tradicional, resulta em 
maior  renda  ao  produtor  rural,  demonstrando  que  esta  produção  pode  ser 



economicamente mais viável que a produção de ovos comerciais. Pode-se utilizar 
rações com certificação orgânica na alimentação de aves de postura. 

Fone: 45 3252-9619
E-mail: afcorreia.pr@gmail.com
Projeto:  Sistema  Integrado  de  Produção  Rações  Orgânicas  para  Utilização  na 
Alimentação Animal - CV 046/2010 – Universidade Sem Fronteiras
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REATIVAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ÁREA DE PLANTAS MEDICINAIS, 
AROMÁTICAS E CONDIMENTARES

Aljian Antonio Alban; Marinelva Curti; Guilherme de Paula Barbosa; Renan Michelon 
Chrusciak; Rafael de Farias Scalada;João Vitor Fiore Dal Molin;Claudio Henrique 

Martins Gonçalves; André Zoz;
Tecnologia e produção
Modalidade de apresentação: pôster
Palavras chaves: plantas; medicinais; horto.
RESUMO: Devido à crescente necessidade de utilização das plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares e também pela carência de dados a respeito dessas 
plantas,  o  conhecimento  tradicional/popular  sobre  plantas  medicinais,  sua 
manipulação e uso devem ser resgatados, protegidos, respeitados como prática de 
saúde.  Podemos  chamar  de  plantas  medicinais  aquelas  que  possuem 
características  que  ajudam  no  tratamento  de  doenças  ou  que  melhorem  as 
condições de saúde das pessoas. Relevando ainda, um espaço para aulas práticas, 
contemplando assim aos acadêmicos do curso de agronomia. Esse trabalho teve 
como objetivo implantar uma área de produção de plantas medicinais, bem como o 
estudo do principio ativo das mesmas e ainda, à acessória de novas implantações 
de hortos medicinais na região, cumprindo assim o objetivo extensionista. As mudas 
foram doadas pela ITAIPU BINACIONAL, as espécies com propagação de sementes 
foram semeadas em canteiros, com 2,00m X 5,00m, totalizando uma área de 23m², 
as demais espécies foram instaladas em ambiente protegido. O presente horto está 
lotado na UNIOESTE -  NÚCLE DE ESTAÇÕES ESPRIMENTAIS ( NEE ), campus 
de Marechal Cândido Rondon. Tendo em vista atualmente, com benefício mútuo da 
população,  a  instalação  de  dois  hortos  medicinais  no  município  de  Marechal  
Cândido Rondon.
Aljian_alban@hotmail.com



SABONETES ARTESANAIS: A QUÍMICA DO BANHO

Tecnologia e Produção

Autores: Ricardo Mercadante1, Lucilaine de Assumpção2, Sandra Regina K. Bueno3

PALAVRAS-CHAVE: química artesanal, sabonetes decorativos, saboaria.

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. 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.  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 

1 Prof.  Dr.  Em  Química,  lotado  no  CECE  do  campus  de  Toledo  da  Unioeste. 
ricardomercadante@hotmail.com  

2 Estudante de graduação do curso de Tecnologia em Processos Químicos – UTFPR – 
campus de Toledo. lucilaineassumpcao@hotmail.com

3 Estudante de Graduação do curso de Química Bacharelado da Unioeste do campus 
de Toledo. sandrarkbueno@hotmail.com

mailto:ricardomercadante@hotmail.com
mailto:sandrarkbueno@hotmail.com
mailto:lucilaineassumpcao@hotmail.com


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.



SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE PEIXE PARA 
INCLUSÃO NA MERENDA ESCOLAR

Ana Karina Marquioro, Ana Maria da Silva, Ana Paula da Silva Leonel, Armim Feiden, 
Pedro Celso Soares da Silva, Letícia Hayashi Higuchi, Claudio Utech, Nardel Soares da 

Silva.
Pôster

Palavras chaves: alimentação, alunos, tecnologia do pescado

RESUMO: A piscicultura no Brasil teve um crescimento extraordinário nos último anos, 
a região sul concentra cerca de 50% da produção do país, devido ao clima adequado, a 
uma hidrografia favorável e mercado consumidor promissor. A tilápia é um alimento 
rico em ácidos graxos poliinsaturadoscálcio, fósforo, ferro, flúor, e vitaminas. Apresenta 
também ótima palatabilidade, sem espinhos em Y, com baixa teor de gordura e alto teor 
de proteína. Tendo em vista a importância do mesmo na alimentação infantil, o projeto 
tem como proposta a implementação de um sistema de processamento de produtos à 
base de peixe:  almôndega,  quibes,  fishburgers,  espetinhos,  patês  juntamente com os 
aquicultores da região, para posteriormente dispor no mercado, um pacote tecnológico 
de  produtos  que  possam ser  utilizados  na merenda escolar.  Para atender  o objetivo 
principal do projeto, foi realizado uma analise sensorial para verificar sua viabilidade. O 
produto escolhido foi a almôndega, sendo preparadas 362 unidades de 20 gramas cada, 
com  polpa  de  tilapia.  A análise  sensorial  ocorreu  na  escola  Oswino  Weirich,  em 
Marechal Cândido Rondon. As almôndegas semi-prontas foram cozidas em molho de 
tomate temperado,  onde alunos entre  4 e  13 anos,  do 1°,  2° e  4° ano,  avaliaram o 
produto através de fichas  com personagens,  onde haviam cinco níveis  de aceitação: 
gostei  muitíssimo,  gostei  muito,  tanto  faz,  não  gostei  e  não  gostei  mesmo.  Nos 
resultados encontrados, verificou-se o grau de aceitação máximo “Gostei muitíssimo”, 
57% no total, sendo que no 1° ano este resultado foi maior, perto dos 80% e no 2º ano 
houve o maior grau de rejeição do produto. Diante dos resultados positivos, é possível 
agregar o valor do pescado e estimular seu consumo através da oferta de uma merenda 
escolar mais nutritiva para as crianças.

Contato: ana_marquioro@hotmail.com



TÍTULO DA OFICINA:TECNICAS DE PROCESSAMENTO DE PESCADO E BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Ana Karina Marquioro
COLABORADORES: Ana Karina Marquioro, Ana Maria da Silva e Daniele Herrmann

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e produção
PALAVRAS-CHAVE: Segurança, produtos, qualidade

RESUMO: Justificativa: O Brasil passou a ter um potencial aquícola imenso, por 
suas  características  específicas,  o  pescado  apresenta-se  como  um  alimento 
altamente nutritivo e perecível e por isso técnicas de conservação adequadas são 
necessárias  em  toda  sua  cadeia  produtiva,  ou  seja,  desde  a  despesca  até  a 
comercialização do produto final.  Assim, as boas práticas de fabricação são uma 
ferramenta para a produção de alimentos seguros e com qualidade, agregando o 
valor ao produto final.  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 requer técnicas de manejo adequadas devido o alto 
índice  de  deterioração,  incluindo,   conservação  e  manipulação,  dessa  forma  o 
objetivo desta oficina 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 apresenta as técnicas de processamento, formas adequadas de manejo 
do pescado, formas de conservação, boas práticas de fabricação  e assim incentivar 
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; Daniela Herrmann: 
e-mail: daniherrmann@yahoo.com.br Fone: (45) 9914-2587.

mailto:daniherrmann@yahoo.com.br
mailto:analara35@hotmail.com
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TESTE DE VALIDAÇÃO DA CALIBRAÇÃO DE TERMO BALANÇA 
COMPARADO AO MÉTODO PADRÃO PARA TEOR DE UMIDADE DA 

FARINHA DE TRIGO

Amauri Anzolin Viecili, Thyago Roberto Dias Rodrigues, Fernanda Jaqueline 
Menegusso, Dermânio Tadeu Lima Ferreira.

Tecnologia e produção
Pôster

PALAVRAS-CHAVE: Laboratório, qualidade, pico de temperatura.
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  do  tipo  de  produto.  A  determinação  do  teor  de 
umidade é essencial para realizar corretamente as analises da farinha de trigo, 
quanto  mais  se  aproximar  do  valor  real  a  umidade  mais  confiável  será  as 
analises. Neste trabalho objetivou-se avaliar os picos de temperatura com e 
sem pico na termobalança que fosse igual ou parecido a o método padrão que 
é a estufa. O experimento foi realizado do Centro Vocacional Tecnológico da 
Cadeia do Trigo (CVT), no município de Cascavel no Paraná. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com 11 tratamentos 1T, 2T, 3T, 4T, 
5T, com pico de temperatura, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T sem pico de temperatura na 
termobalança e a testemunha que foi determinada na estufa a 105º C por 24 
horas com cinco repetições para cada tratamento. Foi utilizado 3 gramas de 
farinha nas amostras  de cada tratamento.  A análise estatística  foi  efetuada 
seguindo-se o modelo de análise de variância, sendo as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Com a determinação da umidade 
em  estufa  (testemunha)  tem-se  o  valor  exato  da  água  contida  na  farinha, 
utiliza-se este método para calibrar outros aparelhos como a termobalança, que 
apresentou-se  estatisticamente  igual  a  testemunha  14,0  %  com  pico  de 
temperatura nos T2; T3; T4; e; T5 sendo 13,6; 13,4; 13,2; 13,2 % de umidade,  
respectivamente. Portanto é possível usar qualquer um destes tempos, para 
assim aumentar a eficiência na realização das umidades da farinha de trigo.  
Porém como os valores não foram exatamente o mesmo da testemunha é 
importante dar continuidade a este estudo.
CONTATO: Amauri  Anzolin  Viecili,  Fone:  (46)  91145386   e-mail: 
amauriviecili@hotmail.com ;   www.projetotrigo.fag.edu.br 

http://www.projetotrigo.fag.edu.br/
mailto:amauriviecili@hotmail.com


1 - Título

  A INFORMLAIDADE NAS ATIVIDADES PROTÉTICAS NA CIDADE DE TOLEDO-PR

2 - Autores

1 Alfredo Aparecido Batista
2 Letícia Croge dos Santos

3 - Área Temática

Trabalho.

4 - Comunicação Oral

5 - Resumo

A presente comunicação oral tem como finalidade compreender sobre as 

práticas no campo dos direitos sociais constituídos nas diferentes áreas das políticas 

sociais  dos  trabalhadores  protéticos,  na  condição  de  trabalhadores  autônomos 

inseridos  no  mercado  de  trabalho  informal  no  município  de  Toledo-Pr.  A 

informalidade  inseriu-se  profundamente  nas  bases  que  sustentam  o  modo  de 

produção capitalista, gerando uma diversificação das relações de trabalho no interior  

da informalidade, que cresceu continuamente nas últimas duas décadas, requerendo 

dos  estudiosos  do  objeto,  aprofundamento  nas  pesquisas,  com  rigor,  para 

1 Professor Doutor do Curso de Serviço Social e coordenador do projeto.
2  Acadêmica do Curso de Serviço Social, bolsista de extensão.
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apropiamento do movimento que está ocorrendo em resposta à crise estrutural nas 

bases concretas do modo de produção capitalista. É neste campo que encontramos 

os  protéticos,  profissionais  que se  dedicam à  prótese  dentária,  sendo  eles  uma 

categoria  auxiliar  que,  mediante  prescrição  do  odontólogo,  confecciona  próteses 

dentarias  em laboratório.  É neste  universo de sujeitos trabalhadores que iremos 

trazer  como  problema  de  investigação  e  análise,  a  dimensão  da  categoria  -  

trabalhadores autônomos.

6 - Palavras Chaves

Protético, informalidade e autônomo. 

7 - Introdução

A década de 1970 é um marco central na base do desenvolvimento do 

modo de produção capitalista.  A relação capital/trabalho apropria-se de inovadas 

dimensões em seus processos cotidianos nas dimensões, singulares, particulares e 

universais. A forma e o conteúdo em produzir e reproduzir as mercadorias expressa 

contornos  que  atingem  diretamente  as  bases  estruturais  do  modo  de  produção 

capitalista  tardio.  Impactado  pela  crise  econômica  denominada  de  (onda  longa 

recessiva)  devido às aplicações dos resultados da terceira  revolução científica e 

tecnológica que ocorreu durante a 2ª guerra mundial. O projeto societário burguês 

precisa reanimar e reconduzir suas metas. Salientamos que as transformações que 

ocorrem  na  dimensão  da  reestruturação  produtiva  centralizam  suas  ações 

eminentemente na esfera dos ajustes nos instrumentos de trabalho e não na criação 

do novo. Ao mesmo tempo o receituário neoliberal coloca em movimento a Reforma 

do Estado, ganhando ênfase a mercantilização das políticas, projetos e programas 

sociais, bem como a investida permanente e significativa no campo da privatização 

das  empresas  publicas  estatais  que  atuam  no  campo  da  produção  e/ou  da 

valorização.  E  neste  campo  que  a  classe  trabalhadora,  conforme  é  tratado  por 

ANTUNES (1988), NETTO (1993), HARVEY (1989), BEHRING (1998), BIHR (1998), 

GOUNET (1999) recebe os impactos diretos e indiretos das respostas impostas pelo 

projeto societário burguês. Os impactos não são novos na historia estabelecida na 

relação capital/trabalho, porem não e possível negar que características inovadas 
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são colocadas na ordem do dia deste a década de 1970. O descompasso entre as 

classes determinantes e suas frações, colocou os em situação extrema de negação.

A partir  da década de 1970,  o acirramento da questão social  põe na 

ordem  do  dia  o  desemprego  estrutural,  como  sendo  a  expressão  principal  que 

refrata na vida dos trabalhadores e de seus familiares.  E neste momento histórico 

que  o  vinculo  empregatício  formal,  base  estruturante  da  sociedade  salarial  é 

golpeado em sua essência e, “tudo que parecia ser sólido, desmancha-se no ar”,  

MARX (1998), deixando os trabalhadores em condições máximas negadoras da sua 

existência. É neste momento que os trabalhadores e seus familiares, em condições 

concretas  economicamente  ativas  deparam com uma situação  que  necessita  de 

respostas. O capital não vacila e, dentre as proposições construídas, destaca-se a 

recuperação histórica do trabalho na dimensão da informalidade.  Em resposta  a 

crise  estabelecida,  o  projeto  societário  burguês  que  historicamente  tratou  a 

informalidade do trabalho enquanto uma situação necessária, porém residual, passa 

agora  no  período  pós  1970,  com ênfase  no  Brasil  na  década  de  1990,  criar  e 

implementar um novo discurso, isto é: a saída para o desemprego encontra-se na 

informalidade, pois a esfera formal  não responde as necessidades do mundo do 

trabalho. 

É neste universo que o campo da informalidade ganha prestigio e cresce 

em proporção alarmante quando comparado com o campo da formalidade. Inserido 

no interior da esfera dos serviços, a informalidade passa a ser compreendida Como 

uma esfera concreta que responde ao projeto societário  burguês,  enquanto uma 

saída  emergencial  para  responder  à  crise  que  assola  suas  bases  estruturais 

econômicas.  No Brasil  há atividades desenvolvidas por trabalhadores autônomos 

que  prestam  serviços  à  rede  de  profissionais  que  desenvolvem  atividades 

odontológicas,  ou  seja,  os  protéticos.  Estes  escondidos  em  seus  laboratórios 

expressam  uma  realidade  não  conhecida.  São  profissionais  reconhecidos  como 

autônomos,  porém  as  condições  de  trabalho  não  são  reveladas  na  sociedade, 

impedindo a maioria de usufruir uma vida de trabalhador com direitos conquistados 

no campo social. Aproximar destes trabalhadores, conhecer o seu cotidiano e dar 

encaminhamentos  práticos  em relação  aos  direitos  sociais  que  são  de  direito  é 

nossa  proposição  enquanto  projeto  de  extensão  universitária,  entendendo  a 

imbricação  permanente  com  o  ensino  e  a  pesquisa  na  dimensão  da  formação 

acadêmica. 
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8 - Objetivos

1) Compreender, apreender e analisar e dar encaminhamentos práticos no âmbito 

dos  direitos  sociais  em  diferentes  áreas  das  políticas  sociais  dos  trabalhadores 

protéticos,  na  condição  de  trabalhadores  autônomos  inseridos  no  mercado  de 

trabalho informal no município de Toledo-Pr;

2) Identificar os vínculos dos profissionais autônomos – protéticos – com a rede das 

políticas sociais do município de Toledo-Pr;

3)  Aprimorar  os  conhecimentos  teórico-práticos  presentes  no  processo  de 

investigação da acadêmica no campo da pesquisa, possibilitando-a dar continuidade 

nos seus passos na esfera da relação extensão, pesquisa e ensino. 

9 - Métodos

A metodologia da atividade foi desenvolvida em várias fases:

1) Reunião de orientação de acordo com o processo e as necessidades ocorridas 

nos trabalhos orientados pelo professor/coordenador;

2) Leituras e fechamento de textos teóricos;

3)  Construção  do  instrumental  de  pesquisa,  para  colocar  os  objetivos  em 

movimento;

4) Sistematização das informações coletadas.

10 - Discussão e Resultados

Após leituras especificas do tema e envolvimento com os sujeitos ligados 

diretamente, construímos o instrumental de pesquisa o qual está em fase final de 

aplicação  e  será  sistematizado,  analisado  e  interpretado.  Para  isso  iremos 

apresentar e discutir os conteúdos do instrumental questionário o qual está sendo 

aplicado de forma direta.

11 - Conclusões
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Os resultados finais somente poderão ser apresentados com o termino 

da pesquisa e a socialização da mesma junto ao sujeitos participantes profissionais 

protéticos.

12 - Referências Bibliográficas

BOSCO, Carlos Alberto.  Trabalho informal:  realidade ou relação de emprego 

fraudulenta? Curitiba: Juruá, 2006.

13 - Contatos

Observatório Social - Fone - 33797000

e-mail- comuna12@uol.com.br

e-mail- lechillena@hotmail.com
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APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA EM PASTAGENS LOCALIZADAS EM 

PROPRIEDADES LEITEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Autores  :  Juliano  Tartaro;  Eduardo  Eustáquio  Mesquita;  Maximiliane  Alavarze 

Zambom

Área temática 05: Ambiente

Comunicação Oral

Resumo:

O trabalho está sendo desenvolvido na região Oeste do Paraná em propriedades de 

criação de bovinos de recomendar  aos criadores  o  uso adequado  de  adubação 

mineral e adubação orgânica, visando elevar a produção de forragem de Tifton-85, a 

produção de leite e a renda do produtor de leite em propriedades de agricultura 

familiar  no  município  de  Marechal  Cândido  Rondon-PR.  O  trabalho  está  sendo 

realizado em duas etapas. A primeira etapa consiste no levantamento da condição 

atual das propriedades, por meio de questinários. A segunda etapa é constituída de 

ações   para  se  alcançar  os  objetivos  propostos.  As  propriedades,  média  de  12 

propriedades, têm as seguintes característias: 50 vacas adutas, em lactação e vacas 

secas; 3 ha de pastagem do gênero Cynodon,  Tifton e  Coast-cross adubado com 

100 m3 de esterco líquido de suínos, sem aplicação de adubo mineral; fornecimento 

de 20 kg/dia de silagem e produção média de leite de 20 l/dia e consomem 5,0 

kg/dia de concentrado e 1,0 kg/dia de feno. Pode-se concluir que a pastagem nas 

propriedades contribuem com aproximadamente 20% do sistema de produção e os 

adubos aplicados não prejudicam o meio-ambiente.



Palavras-chave: Tifton-85; pastejo; esterco líquido de suínos

Introdução

A pecuária leiteira é uma das principais atividades econômicas do Brasil e tem 

grande importância social na  propriedades familiares do Oeste do Paraná. Esta se 

baseia, principalmente, no sistema de pastejo de gramíneas forrageiras do gênero 

Tifton. O pastejo é a melhor maneira de se utilizar a produção forrageira, uma vez 

que o animal  colhe a forragem na quantidade requerida, selecionando as partes de 

melhor  palatabilidade  e  valor  nutritivo.  Entretanto,  dos  milhões  de  hectares  de 

pastagens existentes no Brasil, estima-se que grande parte encontra-se degradadas 

ou  em processo  de  degradação,  o  que  conduz  a   redução  da  rentabilidade  da 

pecuária leiteira familiar. O Estado do Parana com um total de 1,4 milh s de vacas  

ordenhadas considerado o terceiro maior produtor nacional de leite contribuindo com 

10,3%  da  produ 鈬 oo.  Com  isso,  atingiu-se  uma  produtividade  m 馘 ia  1.776 

litros/vacas/ano  (IBGE,  2005).  Grande  parte  do  leite  produzido,  em  86,9%  dos 

estabelecimentos rurais, representada por produtores familiares, 

A baixa produtividade leiteira nas pequenas propriedades é decorrente da 

baixa produtividade das pastagens tropicais. Conforme Corsi e Martha Júnior (1997), 

o uso de adubação nitrogenada nas pastagens tropicais eleva significativamente a 

produção de matéria seca das forrageira.  Uma boa opçcão para substituição da 

adubação nitrogenada mineral, de custo elevado, é o adubo orgânico, cuja matéria 

prima é o dejeto líquido de suínos, entretanto o uso indiscriminado pode contaminar 

rios,  lagos e  águas subterrâneas,  especialmente  com nitratos,  fosfatos  e  metais 

pesados. O uso de adubo orgânico oriundo de dejetos  líquidos de suínos deve ser  

realizado de acordo com a normas do ministério da Agricultura (Normativa 25 de 23 

de julho de 2009, publicada no D.O.U. No142 de 28 de junho de 2009), ou seja 

incorporado ao solo e observar  carência de quarenta dias para o pastejo. A dose de  

dejeto recomendada pela literatura é de 100 m3 /ha, podendo variar em função da 

densidade do  líquido. 

O  objetivo  do  presente  trabalho  será  esclarecer   e  recomendar  o  uso 

adequado de adubação mineral e adubação orgânica, visando elevar a produção de 

forragem  de  Tifton-85,  a  produção  de  leite  e  a  renda  do  produtor  de  leite  em 

propriedades de agricultura familiar no município de Marechal Cândido Rondon-PR.



O  objetivo  do  presente  trabalho  será  esclarecer   e  recomendar  o  uso 

adequado de adubação mineral e adubação orgânica, visando elevar a produção de 

forragem  de  Tifton-85,  a  produção  de  leite  e  a  renda  do  produtor  de  leite  em 

propriedades de agricultura familiar no município de Marechal Cândido Rondon-PR.

    Objetivos:

Orientação e recomendação de quantidades adequadas de esterco líquido de suínos 

em pastagem de Tifton-85, baseando-se em resultados de pesquisa, visando elevar 

a produção de forragem de Tifton-85, a produção de leite e a renda do produtor de 

leite  em propriedades  de  agricultura  familiar  no  município  de  Marechal  Cândido 

Rondon-PR.

Métodos:

O trabalho será conduzido no município de Marechal Cândido Rondon, PR; no qual 

serão selecionadas 12 propriedades que desenvolvem a atividade da Bovinocultura 

leiteira. O critério de seleção se baseará no uso de dejeto de suínos em pastagem 

de  capim  Tifton-85.  Apos  a  seleção,  cada  propriedade  será  acompanhada 

mensalmente, por meio de resposta a questionário, contendo as seguintes questões: 

Área de pastagem, Uso de suplemento  alimentar  para bovinos,  Análise de solo, 

Numero de bovinos, Produção de leite, Uso de calcário, Uso de adubo mineral, Uso 

de adubação orgânica,  Uso de esterco  de suínos,  Controle  da  quantidade   de 

esterco  de  suínos  aplicado.  Baseando-se  nos  dados  de  relátorio,  será  feito  um 

planejamento da produção de forragem com o uso de doses adequadas de esterco 

líquido de suínos, devidamente imcorporado ao solo e observando o prazo de 40 

dias  para  efetuar  o  pastejo.  Será  feito  acompanhamento  mensal  da  produção 

leiteira, cujo valor será comparado com a produção do mês anterior, visando estimar 

a melhoria na produção e na renda do proprietário.

Resultados:
As propriedades,  média  de 12 propriedades,  têm as seguintes  característias:  50 

vacas adutas, em lactação e vacas secas; 3 ha de pastagem do gênero Cynodon,  

Tifton  e   Coast-cross  adubado  com  100  m3 de  esterco  líquido  de  suínos,  sem 

aplicação de adubo mineral; fornecimento de 20 kg/dia de silagem e produção média 

de leite de 20 l/dia e consomem 5,0 kg/dia de concentrado e 1,0 kg/dia de feno. Este 



consumo de representa cerca de 70% da exigência de vacas adutas. A manutenção 

da cadeia produtiva da bovinocultura na região é baseada no uso de suplemento 

balanceado e parte desse insumo pode ser substituído por pastejo de tifton, desde 

que  a  oferta  de  pastagem  seja  aumentada.  Assim  substituindo-se  alimentos 

concentrados,  mais caros,  por alimentos de menor custo de produção, forragem, 

pode-se aumentar a renda do pecuarista.  Em razão da baixa oferta de forragem nas 

propriedades, pode-se concluir que a pastagem nas propriedades contribuem com 

aproximadamente 30% do sistema de produção e os adubos orgânicos aplicados 

não prejudicam o meio-ambiente, pois a dose aplicada é baixa.
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TÍTULO: CAPACITAÇAO E INCENTIVO A CRIAÇÃO DA REDE DE MULHERES 
ARTESÃS DE AQUIDABÃ-SE
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Maritane Prior 

Clodis Boscarioli
Área Temática : Trabalho.

Modalidade de apresentação: Pôster.

PALAVRAS-CHAVE: bordadeiras, cooperativismo, nordeste.

RESUMO: 

Tradicionalmente  a  região  Nordeste  é  conhecida  nacionalmente  pelos 

trabalhos manuais realizados por bordadeiras e tecelãs, sendo grande o número de 

mulheres que realizam esses trabalhos para incrementar a renda familiar. Devido a 

grande oferta de desses trabalhos disponíveis no mercado local aliado a falta de 

valorização  dos  mesmos,  realizou-se  o  presente  trabalho  com  o  objetivo  de 

capacitar as mulheres a se organizarem criando uma Rede de Mulheres Artesãs. 

Uma  dificuldade  muito  grande  enfrentada  pelas  mulheres  de  Aquidabã-SE  é  a 

exploração  da  mão  de  obra  das  mesmas  por  um  município  vizinho,  o  qual 

atualmente centraliza os bordados da região e comercializa para grandes centros do 

país como São Paulo, Rio de Janeiro e Maceió, até mesmo envia produtos para 

feiras Internacionais. O valor pago pelos trabalhos das bordadeiras é muito baixo, 

muitas vezes mal cobrindo os custos da matéria-prima utilizada, o que origina a não 

remuneração  do  trabalho  manual  desenvolvido  pelas  trabalhadoras.  Buscando 

alternativas  para  solucionar  o  problema com a  baixa  valorização  do  produto  foi  

realizado  a  Capacitação  e  incentivo  à  criação  da  rede  de  Mulheres  Artesãs  do 

município  de Aquidabã.  O trabalho  foi  desenvolvido  em três  povoados  de  Aquidabã: 

Saco de Areia, Cruz Grande e Moita Redonda. Nos povoados foi apresentado os 

princípios do associativismo e cooperativismo, apresentando os aspectos positivos e 



facilidades que são gerados por este tipo de organização, tramites necessários para 

regularização dessas organizações perante o governo, bem como foi trabalhado a 

auto-estima da mulher. A contribuição da capacitação das mulheres foi a criação da 

percepção das oportunidades de ampliação de retorno econômico, visualizando que 

a organização pode abrir portas para comercialização dos produtos (bordados) em 

grandes  centros,  que  os  produtos  necessários  para  a  produção  dos  trabalhos 

manuais com tecido, linha e agulha podem ter um custo menor de aquisição, se 

adquiridos  em  maiores  quantidades.  A  questão  emocional  trabalhada  foi 

fundamental  para  o  sucesso  do  trabalho,  pois  despertou  a  esperança  e  deixou 

acesso o objetivo da criação da Rede de Mulheres Artesãs de Aquidabã. O trabalho 

foi  muito  importante  para  demonstrar  alternativas  para  ampliação  de  retorno 

econômico neste município carente.
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CONCLUSÃO DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DAS COOPERATIVAS DE 

AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ1

Claudia Lais Reinehr2

Área Temática: 08 Trabalho 

Modalidade de Apresentação: Comunicação oral

Resumo:  O  presente  texto  discorre  o  projeto  Desenvolvimento  das 

cooperativas  de  agricultura  familiar  e  economia  solidária  do  Estado  do  Paraná, 

dentro do Programa Universidade Sem Fronteira – USF da Secretaria Estadual de 

Ciência e Tecnologia – SETI, é também produto de uma parceria entre a UNIOESTE 

-  Campus  de  Francisco  Beltrão  e  a  Unicafes-PR.  O  projeto  teve  como  objetivo 

trabalhar  com  o  assessoramento  para  as  cooperativas,  na  área  administrativa, 

comunicação, contábil, e jurídica. O grande desafio proposto foi à inclusão social do 

pequeno produtor,  de  seus produtos  na sociedade para  que estes  possam lhes 

render subsídios para seu sustento e com isso a viabilidade das Cooperativas.  O 

cooperativismo atual  representado por pequenos produtores como foi  o caso em 

estudo,  representa  a  união  entre  pessoas  voltadas  para  um  mesmo  objetivo, 

buscando satisfazer suas necessidades e resolver os problemas e anseios comuns. 

Dentre a experiência adquirida no período de desenvolvimento deste projeto, pode 

concluir  os  principais  gargalos  e  os  principais  diferenciais  das  cooperativas 

1 Este texto é uma síntese da experiência desenvolvida no projeto já concluído. “Desenvolvimento das 
cooperativas de agricultura familiar e economia solidária do Estado do Paraná”, dentro do Programa 
Universidade Sem Fronteira – USF da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia – SETI,  que 
também,  foi  um  produto  de  uma  parceria  entre  a  Universidade  Estadual  do  Oeste  do  Paraná 
UNIOESTE -  Campus  de  Francisco  Beltrão  e  a  União  Nacional  de  Cooperativas  da  Agricultura 
Familiar e Economia Solidária – Sessão Paraná - Unicafes-PR.
2 Administradora, formada pela Unioeste – Campus de Francisco Beltrão; Av. General Osório 521, 
Bairro Cango CEP: 85604-240; claudialaisfb@gmail.com
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estudadas e das cooperativas que formam o Sistema Unicafes Paraná, sendo neste 

momento citados os principais gargalos. 

Palavras Chave: Cooperativismo. Gargalos. Agricultura Familiar.

Introdução

  O cooperativismo atual representado por pequenos produtores como é o 

caso,  surge  como possibilidade  de  superar  dificuldades  e,  ganhar  escala,  gerar 

renda para viabilizar a agricultura familiar, bem como o modelo de desenvolvimento 

econômico  construído  com  a  Revolução  verde.  Embora  este  processo  tenha 

efetivamente,  aumentado  a  produtividade  agrícola,  é  necessário  salientar  que 

fenômeno da  Revolução  Verde  não foi  pacificamente  absorvido  pelos  Pequenos 

agricultores. 

Com  a  experiência  vivenciada  pode  concluir  que  Diversos  processos  de 

resistência e construção de alternativas foram construídos ao longo do tempo trouxe 

como um dos desdobramentos sociais mais evidentes: a redução da capacidade dos 

agricultores de organizarem e administrarem sua produção provocando ainda mais a 

marginalização de suas iniciativas. 

Ficou claro que, as especificidades da agricultura familiar, sua fragmentação e 

sua irregular organização política e produtiva são um desafio a ser enfrentados pelos 

próprios  agricultores,  e  por  toda  a  sociedade,  que  precisa  se  aproximar  desta 

realidade  para  poder  colaborar  na  construção  de  práticas  sustentáveis.  Essa  e 

outras são as conclusões com o termino do projeto, conforme segue.

Objetivos

O desafio deste trabalho foi acompanhar algumas atividades desenvolvidas junto a 

08 (oito)  cooperativas  da agricultura  familiar  localizadas  nas regiões  sudoeste  e 

centro do Paraná atendidas pelo projeto:   “Desenvolvimento  de Cooperativas da 

agricultura  familiar  e  economia  solidária  do  estado  do  Paraná”.  A  escolha  das 

cooperativas e desses municípios justifica-se por pertencerem em sua maioria em 

lugares  com  limitantes  econômicos  e  pelas  cooperativas  se  encontrarem  serem 

mecanismos de desenvolvimento importantes para a inclusão social: Região Centro: 

Coorlaf Candoi;  Região Oeste; Cooplaf Três Barras; Região sudoeste: Claf Itapejara 
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D´Oeste; Claf Realeza; Claf Francisco Beltrão; Claf Renascença; Cooperçu Nova 

Prata do Iguaçu.

O que pode-se concluir com o trabalho de campo, a coleta de informações é 

que além dos problemas relativos à organização dos agricultores as cooperativas 

demandam  planejamento  estratégico  e  acompanhamento  nas  áreas:  contábil, 

administrativa,  jurídica  e  de  comunicação.  Estas  dificuldades  e  limites 

existentes,podem  ser  encontrados  e  uma  maneira  geral  na  organização  dos 

agricultores no Brasil, como os aspectos legais e organizacionais das cooperativas 

devem  ser  relativizados  e  colocados  lado  a  lado  com  as  questões  políticas  e 

históricas desse setor, bem como, com sua capacidade de articulação regional e 

nacional na construção de redes eficazes de apoio mútuo. 

Nesse sentido, mesmo que não incorpore todas as dimensões dos problemas 

a serem enfrentados pelas organizações dos trabalhadores rurais, é importante e 

necessário  mencionar  alguns  entraves  que  já  verificamos  na  organização  dos 

agricultores  em  suas  cooperativas  e  justificam nossa  proposta:  a)  carências  na 

geração  de  conhecimentos  para  a  organização  das  cooperativas;  b)  falta  de 

assistência  qualificada  e  sistemática  na  organização  cooperada;  c)  crescimento 

desordenado e não planejado que se traduz no mero atendimento a demandas ou a 

resposta  a  problemas  externos;  e)  dificuldades  na  formação  de  lideranças;  f)  

fragilidade  na  organização  política  dos  agricultores;  g)  falta  de  investimentos 

públicos  em pesquisas  para  desenvolvimento  de  mecanismos  de  organização  e 

métodos  adequados  a  especificidades  das  organizações  dos  agricultores  e,  h) 

dificuldade encontrar  técnicos e profissionais formatados para o trabalho com as 

especificidades destas organizações.

Metodologia 

 Para procurar dar conta da complexidade do projeto foi Adotada na execução 

do projeto:

1a. fase: pesquisa bibliográfica sobre, cooperativas de agricultores especificidades 

limites  e  possibilidades  com  foco  nas  metodologias  de  inclusão  social, 

desenvolvimento,  organização  política  e  autonomia;  planejamento  da 

operacionalização das demais atividades pela equipe de trabalho; reunião com  as 

diretorias das cooperativas.
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2a. fase: coleta,  tratamento e análise dos dados secundários (estrutura fundiária, 

produção, máquinas, técnicas de manejo, instrumentos, relações de trabalho) dos 

municípios em análise; 

3a.  Analisar  a  atuação  de  cada  cooperativa  suas  estratégias  de  atuação  e 

organização.  Analisar  o  número de associados,  produção de cada associação e 

mecanismos  de  comercialização  (propaganda  /  divulgação,  venda  direta  ao 

consumidor e mediada por supermercados). Realização de entrevistas e reuniões 

com os agricultores que serão estudados de cada associação, no intuito de criar um 

espaço  de  diálogos  para  a  coleta,  interpretação  e  representação  dos  dados 

coletados  no  trabalho  de  campo  e,  também,  para  debater  e  definir  estratégias 

tecnológicas para qualificar a inclusão social dos produtores familiares e orgânicos 

de alimentos (definir perspectivas de desenvolvimento territorial). 

4a.  fase: pesquisa de campo. Variáveis a serem consideradas: i) organização das 

cooperativas; ii) gestão; iii) nível técnico dos dirigentes; iv) grau de compreensão de 

seu papel no processo dentre outros fatores.

5a.  fase:  discussão  e  definição,  com  base  na  metodologia  participativa,  das 

estratégias a serem adotadas na fase de assessoria e  treinamento; 

6a.  fase:  implementação,  de  forma  participativa,  das  ações  de  extensão 

universitárias definidas com os dirigentes e Unicafes. 

7a. fase: Produção do material (apostilas) para o treinamento;

8a. fase: acompanhamento e avaliação das ações realizadas;

Discussão e Resultados 

Com  o  objetivo  de  facilitar  o  desempenho  e  crescimento  continuado  das 

cooperativas  da  agricultura  familiar  e  economia  solidária  do  Estado  do  Paraná, 

através  de  planejamentos  estratégicos  e  acompanhamento  das  ações 

desenvolvidas. Foram assessoradas as cooperativas em questões estratégicas para 

que estes continuem promovendo desenvolvimento e inclusão social.  Bem como 

gerar  outras  formas de  agregação  de valor  aos  produtos  da  agricultura  familiar. 

Contribuir na formação de recursos humanos capazes de compreender e trabalhar 

com  a  complexidade  do  mundo  atual,  elaborar  e  testar  métodos  e  técnicas  de 

pesquisa que contribuam para a construção de experiências de desenvolvimento 

sustentável e possibilitar a construção de um ambiente multidisciplinar de troca de 
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idéias  e  experiências  que  envolvam  diversas  áreas  do  conhecimento  como: 

sociologia, ciências jurídicas, administração e gestão.   

Como resultado prático foram atendidas aproximadamente 110 cooperativas 

de  um  total  de  137  cooperativas  atendidas  pela  Unicafes  Paraná.   Nestes 

atendimentos,  além  da  consultoria  Administrativa  e  jurídica,  foram  regularizados 

estatutos sociais, contratos de prestação de serviços com terceiros; nas questões 

trabalhistas  foram  realizadas  assessorias  que  resultaram  na  adequação  de 

situações  irregulares;  foram  realizadas  orientações  nas  legislações  sanitárias; 

também foram feitos acompanhamentos na constituição de cooperativas; e demais 

assessorias nas Assembléias Gerais de cooperativas, onde dentre os trabalhos mais 

comuns estão às adequações das Atas e recomposição de Diretorias.

 

Conclusão 

O  Trabalho  de  formação  e  organização  das  lideranças  das  pequenas 

cooperativas  de  agricultores  familiares  do  Paraná  para  dentro  do  princípio  da 

sustentabilidade e planejamento foi objetivo do projeto, mas o objetivo principal foi  

que essa formação  não  fosse uma atividade  pontual,  e  sim que  obtivesse  uma 

continuidade, pós período de Vigência do mesmo. 

Diante  disso,  foi  elaborado  um  manual  trabalhando  com  os  principais 

gargalos, foram trabalhados dois setores essenciais: o setor jurídico e o de gestão 

administrativa/financeira  das  cooperativas.  A  questão  jurídica  se  mostrou 

fundamental e deve ser tratada com atenção.  Foi procurado responder as questões 

mais comuns do dia a dia tais como a constituição de uma cooperativa, contratos, 

Assembleias, impostos, Estatuto Social, contratação de funcionários, dentre outras 

questões importantes.  A  gestão nas cooperativas esta ligada como crescimento e 

consequente remuneração do capital  investido,  para isso foi  abordados assuntos 

como plano de negócios, gestão de pessoal, planejamento dentre outros aspectos 

fundamentais  como a análise financeira  que consiste  num exame detalhado dos 

dados financeiros disponíveis na cooperativa, bem como das condições da estrutura 

organizacional.

Para finalizar, é importante salientar a segurança jurídica e administrativa que 

o projeto propiciou aos dirigentes das diversas cooperativas da agricultura familiar e 

economia solidaria, uma vez que, na sua grande maioria esses líderes não tem a 
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formação necessária para compreender as intrincadas legislações que precisam ser 

obedecidas. Cabe ressaltar que entre o aprendizado e as conclusões foram muito 

além das citadas, o cooperativismo nasce com o objetivo de melhorar a vida dos 

associados  mediante  a  colaboração  de  todos,  visando  superar  situações  de 

exclusão especialmente dos pequenos produtores mais humildes que procuram a 

inserção de seus produtos no comércio da sociedade atual.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA E O CONHECIMENTO DAS 

LEIS EM FRANCISCO BELTRÃO - PR1

Adilson Francelino Alves2, Priscila Locks da Silva3

Área temática 03 direitos humanos e Justiça

Comunicação oral

Resumo:  Este  texto  versa  sobre  a  pesquisa  “percepção  do  beltronense  sobre 
violência, segurança, acesso à Justiça e conhecimento das leis”. Como exposto pelo 
título, este texto busca descobrir aspectos como, a população de Francisco Beltrão – 
PR considera a cidade violenta, como avalia as políticas públicas de segurança, 
como entende e analisa a Justiça4,  se conhece as leis etc.  A pesquisa se torna 
relevante quando se leva em conta que, os temas pesquisados tem papel decisivo 
na  promoção  da  segurança  e  confiança  do  cidadão  nos  órgãos  de  justiça.  A 
pesquisa iniciou-se em 2009,  sendo que a referência  para  este  trabalho são os 
dados da segunda coleta, que se deu em 2010. Há de se considerar que a pesquisa 
abrange vários aspectos dentro dos temas acima citados, mas aqui se apresenta 
apenas as informações referentes ao acesso à Justiça e ao conhecimento das leis. 

Palavras-chave: Justiça, leis, segurança.

Introdução

Considerando  que,  o  acesso  à  Justiça  se  constitui  como  um  importante 

elemento  para  o  desenvolvimento  social  de  um  povo  e,  que  ações  locais  que 

busquem promovê-lo não terão à disposição muitos dados sobre o tema, nasce a 

idéia da pesquisa “percepção dos beltronenses sobre violência, segurança, acesso à 

Justiça e conhecimento das leis”.

1 Forma de contato com a ação: adilsonfalves@gmail.com ou pelo fone: (46) 35204803
2 Professor  adjunto  do  Campus  de  Francisco  Beltrão  e  Membro  do  Grupo  de  Estudos  Territoriais,  e-mail 
adilsonfalves@gmail.com
3 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e bolsista do Programa, e-mail: 
priscilalocks@yahoo.com.br
4 Entenda-se este termo, quando iniciado em letra maiúscula, como Poder Judiciário.
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Esta  pesquisa  abrange  vários  temas,  assim,  aqui  traremos  os  principais 

dados sobre  o acesso à Justiça e conhecimento das leis,  referentes  à  segunda 

edição da pesquisa (2010 – 2011).

Objetivos

Coletar e disponibilizar informações, sobre os temas pesquisados, para todos 

os interessados em desenvolver ações relacionadas aos temas pesquisados, sejam 

eles  entes  públicos  ou  privados,  como  governo,  ONG´s,  pesquisadores  e 

fundamentalmente a população local etc. 

Tem-se,  também  como  objetivo,  verificar,  ao  longo  da  pesquisa,  se  o 

desenvolvimento  econômico,  que  é  previsto  para  o  país  nos  próximos  anos,  se 

reverterá também em desenvolvimento social. Por isso, a primeira coleta de dados 

se deu em 2009 e se pretende realizar a pesquisa até 2019.

Além disto, esta pesquisa se constitui também como uma atividade didática 

da  disciplina  de  Sociologia  Geral  e  Jurídica  do  curso  de  Direito,  procurando 

possibilitar  aos  acadêmicos  e  futuros  operadores  do  direito,  além  de  uma 

experiência de pesquisa, uma percepção da temática social de um ângulo diferente 

do qual possam estar habituados de forma a aproximá-los da sociedade em que 

vivem  e  atuam.  Nesse  sentido,  procura  prepará-los  para  entender  a  complexa 

realidade em que vivem propiciando uma visão social dos problemas enfrentados 

pela população brasileira, particularmente da comunidade onde vivem.

Métodos

O método adotado procura envolver os estudantes do Curso de Direito na 

discussão dos conceitos de justiça social. Após os debates, em sala de aula, foram 

levantadas questões  que procuraram verificar  os  aspectos  centrais  do  acesso  à 

Justiça no Brasil e no Município de Francisco Beltrão em particular. Os questionários 

foram elaborados  tendo  como referência  três  eixos:  1)  Perguntas  sobre  o  perfil  

sócio- econômico dos entrevistados; 2) percepção da violência e segurança e 3) 

percepção  sobre  o  acesso  à  justiça  e  conhecimento  das  leis.  Utilizando-se  da 

metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foram aplicados 

479 questionários junto à população o que possibilita uma margem de erro de 5% 

para  mais  ou  para  menos.  Os  dados dos  questionários  foram sistematizados e, 

então se  procedeu à  análise  das  informações,  sendo que,  essa apreciação  dos 
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dados se dá, tanto com base em uma variável isolada, como também, considerando 

mais de uma variável conjuntamente.

Discussão e resultados

Acesso à Justiça

Primeiramente, fala-se dos dados a cerca do acesso à Justiça. Sobre este 

assunto, se buscou, através da pesquisa, perceber como a população beltronense 

vê a Justiça, se acredita que suas decisões são adequadas, como pensa que os 

juízes agem no exercício de seus cargos.

Assim, a fim de perceber se a população confia no Judiciário,  a ponto de 

entregar a ele, que presenta o Estado, a solução de seu litígio, foi perguntado aos 

entrevistados se tivessem um direito seu lesado, se entrariam na Justiça. A grande 

maioria, 84,1%, afirmou que buscaria a Justiça, enquanto 7,3% afirmaram que não e 

8,5% não opinaram.

Ao desdobrarmos os dados referentes à disposição da população em acessar 

o  Judiciário  ou  não,  se  percebeu  que,  em  relação  à  renda,  todas  as  faixas 

apresentam percentuais significativos dos que buscariam a Justiça, mas as faixas de 

renda superior apresentam maiores percentuais de entrevistados que entrariam na 

Justiça. Ainda, 25,9% afirmaram que entraram na Justiça nos últimos cinco anos.

Opinião  dos  entrevistados  se,  um  direito  seu  sendo  lesado,  entrariam  na 
Justiça, por renda.

Renda mensal da família
Um direito seu sendo lesado, o senhor 

entraria na Justiça?
Sim Não NS/NO Total

Menos de um salário mínimo 75,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Um salário mínimo 73,7% 10,5% 15,8% 100,0%

De um a dois salários mínimos 76,6% 9,4% 14,1% 100,0%

De três a cinco salários mínimos 82,8% 8,6% 8,6% 100,0%

De dez a cinco salários mínimos 89,6% 6,6% 3,8% 100,0%

Mais de dez salários mínimos 92,9%  7,1% 100,0%

NS/NO 88,2% 2,9% 8,8% 100,0%

Total 84,1% 7,3% 8,5% 100,0%
Fonte: Diagnóstico 2010/2011

Em relação a como a população percebe a Justiça, 55,4% acreditam que é 

confiável,  29,3%  a  consideram  não  confiável  e  15,4%  não  souberam  ou  não 

opinaram. Se tratando do tempo decorrido até a solução dos processos judiciais, 
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88,8% afirmaram que  a  Justiça  é  lenta,  4,4% disseram ser  rápida  e  6,8% não 

opinaram. 

Sobre como a Justiça trata pessoas de diferentes classes econômicas, para 

24,6%,  os  ricos  são  punidos,  ao  passo  que  os  que  acham que  os  pobres  são 

punidos somam 85,9%.

Opinião dos entrevistados se ricos e pobres são punidos.
São punidos?

Sim Não NS/NO Total

Ricos 24,6% 58,5% 16,8% 100%

Pobres 85,9% 4,4% 9,8% 100%
Fonte: Diagnóstico 2010/2011 - Conhecimento das leis.

De forma complementar ao tema acesso à Justiça, está o conhecimento das 

leis, pois este é base daquele, ou seja, se é necessário que se conheça um mínimo 

da legislação vigente para cumprir com seus deveres e requerer seus direitos.

Procurou-se  perceber  se  a  população  conhece  algumas das  nossas  mais 

importantes leis. Assim, tem-se que algumas legislações grande parte da população 

conhece, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o que mais recebeu 

respostas afirmativas, 92,9%; como a segunda lei mais conhecida vem o Código de 

Trânsito, 89,5% conhecem ou já ouviram falar sobre ele; em relação ao Código de 

Defesa do Consumidor, 87,6% o conhecem; o Estatuto do Idoso também está entre 

os mais conhecidos pela população, com 87,6% afirmando que o conhecem; 77,8% 

conhecem o Estatuto do Desarmamento; a Legislação Ambiental Brasileira alcançou 

67,3% da amostra afirmando que a conhece; já em relação ao Código Civil, apenas 

pouco mais da metade disse conhecê-lo, 52%, o Estatuto da Cidade continua como 

o menos conhecido pela população, 43,9% disseram que o conhecem.

Analisando os dados, se percebe que na maioria das leis, ao observarmos os 

percentuais  que as  conhecem,  levando em consideração a renda,  vê-se  que as 

menores rendas trazem os menores percentuais que conhecem as leis, enquanto 

que as maiores rendas apresentam os maiores percentuais. Temos como exemplo 

os dados do Código Civil.

Opinião da amostra se conhece o Código Civil, por renda.

Renda mensal da família
Conhece o novo Código Civil de 

2002?
 Sim Não NS/NO Total
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Menos de um salário mínimo 37,5% 62,5%  100,0%

Um salário mínimo 31,6% 63,2% 5,3% 100,0%

De um a dois salários mínimos 45,3% 46,9% 7,8% 100,0%

De três a cinco salários mínimos 43,7% 49,7% 6,6% 100,0%

De dez a cinco salários mínimos 63,2% 32,1% 4,7% 100,0%

Mais de dez salários mínimos 78,6% 14,3% 7,1% 100,0%
NS/NO 58,8% 35,3% 5,9% 100,0%

Total 52,0% 42,0% 6,1% 100,0%
Fonte: Diagnóstico 2010/2011 - Conhecimento das leis.

Além de buscar saber se a população conhece nossas leis, se quis descobrir, 

também, através de que meios a população toma conhecimento de informações a 

cerca da nossa legislação. A grande mídia se constitui como a principal fonte de 

informações, sendo que, a maioria afirmou que obtém informações pela televisão, 

79,8%;  em  seguida  estão  a  internet  73,7%;  o  jornal  67,1%;  o  rádio  48%;  a 

universidade 47,3%; o advogado 41,2%; a escola 28,8%; o sindicato 17,6%; e ainda 

a Igreja 13,7%.

Ainda  sobre  o  tema  conhecimento  das  leis,  42,4%  consideram-se  bem 

informados em relação às leis, já 46,6% não se consideram bem informados e 11% 

não souberam ou não opinaram.

Com  base  na  renda,  o  menor  percentual  dos  que  se  consideram  bem 

informados a respeito das leis é o da faixa de renda de menos de um salário mínimo, 

12,5%, ao passo que o maior percentual é trazido pela faixa de mais de dez salários 

mínimos, 60,7%.

Opinião dos entrevistados se consideram-se bem informados em relação às 
leis, por renda.

Renda mensal da família
Se considera bem informado em relação 

às leis?
 Sim Não NS/NO Total

Menos de um salário mínimo 12,5% 62,5% 25,0% 100,0%

Um salário mínimo 42,1% 42,1% 15,8% 100,0%

De um a dois salários mínimos 21,9% 67,2% 10,9% 100,0%

De três a cinco salários mínimos 37,7% 51,0% 11,3% 100,0%

De dez a cinco salários mínimos 58,5% 35,8% 5,7% 100,0%

Mais de dez salários mínimos 60,7% 32,1% 7,1% 100,0%

NS/NO 44,1% 32,4% 23,5% 100,0%

Total 42,4% 46,6% 11,0% 100,0%
Fonte: Diagnóstico 2010/2011 - Conhecimento das leis.
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Por fim se considera que, em relação à pesquisa anterior, não se verificam 

alterações significativas de dados.

Conclusões

A  pesquisa  apontou  que  a  população  do  município  de  Francisco  Beltrão 

possui  uma  imagem positiva  da  Justiça,  contudo  essa  imagem não  é  absoluta, 

sobretudo quando se desdobram os dados em estratos e aspectos vinculados à 

lentidão, ao conhecimento dos direitos pela população e a desvantagens que os 

menos  favorecidos  economicamente  possam  ter  quando  acessam  o  Poder 

Judiciário. 
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Projeto: Geração e difusão de indicadores para sistemas de produção familiar, na 

atividade  leite,  no  Território  Oeste  do  Paraná,  por  meio  de  uma  rede  de 

estabelecimentos de referência

Comunicação oral

Resumo: o  projeto  objetivou  propiciar  a  atividade  leiteira  da  agricultura  familiar,  

melhoria na qualidade de vida e na gestão da atividade, aumentando sua eficiência 

produtiva.  Neste  sentido,  houve  acompanhamentos  periódicos  nas  propriedades 

participantes, onde foram realizadas coletas de dados, por meio de um questionário 

guia, coletas de leite e água para avaliações laboratoriais. Nos resultados obtidos 

para a contagem de células somáticas e contagem bacteriana total observou-se que 

com o acompanhamento e a assistência técnica houve redução dos valores. Nas 

análises microbiológicas de contagem de microrganismos aeróbios mesófilos para 

leite cru 50% das propriedades apresentaram valores acima do estabelecido pela 
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normativa.  Para coliformes termotolerantes e totais também houve redução, com 

apenas 16,66% fora das exigências. Em relação à água 25% (três propriedades) 

estão com os valores de coliformes termotolerantes superiores ao preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Os resultados encontrados demonstram a situação cotidiana 

das propriedades envolvidas no projeto. 

Palavras-chave: agricultura familiar, microbiologia, água

Introdução

Os estabelecimentos leiteiros caracterizam-se por apresentar processos de 

construção e estruturação diversos e, por isso, apresentam diferentes níveis de evo-

lução do sistema produtivo e dos fatores de produção. Conhecer a diversidade das 

propriedades é cada vez mais reconhecido como essencial para melhorar a eficácia 

das intervenções junto aos agricultores.

A  maior  parte  dos  produtores  pode  ser  classificada  como  pequenos  ou 

médios,  com produção diária de 50 a 100 L e de caráter familiar  (BRITO et al.,  

2004). 

Objetivos

O  projeto  tem  como  característica  propiciar  a  atividade  leiteira  de  cunho 

familiar, melhoria na gestão da atividade e consequentemente na qualidade de vida. 

Verificando as práticas adotadas pelos produtores, e possíveis intervenções técnicas 

quando necessárias. Auxiliando nas diferentes formas de produção, porém, com um 

objetivo único: adequação as normas vigentes em qualidade do leite,  otimizando 

custos.

Métodos

O  projeto  conta  com  a  parceria  entre  Secretaria  de  Estado  da  Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI), Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) e EMATER. Havendo 12 propriedades cooperantes, onde foi realizado 

o levantamento dos dados de produção e gerenciamento das mesmas, por meio de 

um questionário guia. 

Os  profissionais  recém  formados  e  os  acadêmicos  acompanham  as 

propriedades participantes do projeto periodicamente, através de visitas. Realizam a 



coleta de dados referentes ao controle zootécnico, tal como, da alimentação, além 

de capacitar os produtores na amostragem de pastagem e/ou solos para análises 

químicas. 

A coleta destes dados referentes à produção tem o intuito de servir como base 

para  a  formulação  de  dietas  balanceadas,  sendo  estas  formuladas  pelos 

zootecnistas recém formados, as quais são repassadas aos produtores por meio de 

intermediações da EMATER. 

A cada estação do ano é feita a coleta de leite, água (para análises físico-

químicas  e  microbiológicas)  e  alimentos  (para  análises  de  composição 

bromatológicas). Os resultados são repassados aos produtores, sendo realizada a 

orientação dos mesmos com relação aos procedimentos mais adequados a cada 

situação.  

Também realizou-se trabalhos de capacitação junto aos produtores, através de 

dias de campo, onde destacaram-se alguns itens como pesagem do leite, pesagem 

dos animais e avaliação do escore corporal, manejo e higienização da ordenha (pré 

e pós-dipping, linha de ordenha, cuidados gerais durante e após a ordenha).

Resultados e Discussão

Os resultados  obtidos  a  partir  das  análises  físico-químicas do leite  de  12 

propriedades leiteiras localizadas na região Oeste do estado do Paraná, tendo como 

período dezembro de 2009 a dezembro de 2010, encontram-se na Figura 1.

Contagem Células Somáticas

33,33%
8,33%

Figura 1. Indíces de propriedades que se encontram fora do valor de referência (Normativa 51) no 
período de dezembro de 2009 (33,33%) e dezembro de 2010 (8,33%).



Na Figura 1 podemos observar que no início do projeto as propriedades que 

se encontravam fora dos valores de referência em relação a contagem de células 

somáticas (CCS), eram de quatro propriedades (33,33%), valores estes encontrados 

acima de 750 x 103. Enquanto que no decorrer do acompanhamento e com algumas 

práticas e intervenções sendo feitas juntamente com os produtores, estes valores 

diminuíram  para  8,33%  (uma  propriedade).  Resultados  que  demonstram  a 

importância  do  acompanhamento  das  propriedades  por  meio  de  profissionais 

comprometidos  com  a  assistência  técnica.  Uma  vez  que  os  produtores  eram 

orientados a incluir  na rotina de ordenha a utilização de pré e pós-dipping,  bem 

como técnicas de higiene antes e após a ordenha, evitando com isso a presença de 

microorganismos.

Na contagem bacteriana total (CBT), no início do projeto, seis propriedades 

(50%) estavam fora do valor de referência, sendo este igual ao da CCS. Enquanto 

que ao final do projeto, estes valores passaram para 16,66% (duas propriedades) 

que  permaneciam  fora  do  valor  exigido  pela  Normativa  51,  como  pode  ser 

observado na Figura 2.
 

Figura 2.  Indíces de propriedades que se encontram fora do valor de referência (Normativa 51) no 
período de dezembro de 2009 (50%) a dezembro de 2010 (16,66%).

Segundo Dingwell et al. (2004) a qualidade do leite está diretamente relacio-

nada com saúde, alimentação e manejo dos animais, com a qualidade da mão-de-o-

bra, manejo adequado dos equipamentos e utensílios utilizados durante a ordenha e 

transporte até a indústria. 

Contagem Bacteriana Total

50%

16,66%



De  acordo  com  os  resultados  da  Tabela  1,  observamos  que  seis  (50%) 

propriedades apresentam valores de coliformes totais muito elevados no início do 

projeto,  e  esse índice  ao término  baixou para  duas (16,66%) propriedades  com 

valores  elevados.  Em relação  aos  coliformes  termotolerantes  também ocorreu  o 

mesmo,  de  quatro  (33,33%)  propriedades  para  apenas  duas  (16,66%), 

apresentando  valores  elevados  de  coliformes,  evidenciando  falha  na  higiene  de 

ordenha.

TABELA 1 – Resultado da análise de coliformes totais e termotolerantes em leite cru 

refrigerado.

Coliformes Totais (35º)* Coliformes Termotolerantes (45º) 
Início Término Início Término
29 11 <3 <3
9 11 9 21
>2400 93 110 3,6
<3 21 <3 21
<3 120 <3 11
>2400 160 15 9,2
>2400 6,1 23 <3
1100 15 1100 7,4
>2400 1100 43 460
210 64 210 23
>2400 >1100 >2400 290
35 36 <3 27

*NMP/ml – Número Mais Provável por mililitro

A portaria 518, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), estabelece, em seu 

Art. 11, §9, que “em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e 

outras formas de abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença 

de coliformes totais, na ausência de Escherichia coli e/ou coliformes termotolerantes, 

nesta situação devendo ser investigada a origem da ocorrência, tomadas as provi-

dências imediatas de caráter corretivo e preventivo.”

Na Figura 3, observa-se que em três propriedades (25%) os valores de coli-

formes termotolerantes encontrados eram superiores aos preconizados pelo Ministé-

rio da Saúde, a qual define com água de consumo humano aquela livre ou ausente 

de coliformes termotolerantes em 100 mL de água. 



16,67%

25%

Figura 3. Índices de propriedades que apresentaram valores de coliformes totais e termotolerantes 
elevados na água

Conclusões

Os  resultados  encontrados  demonstram  a  situação  cotidiana  das 

propriedades envolvidas no projeto. Onde, as famílias dos produtores beneficiados, 

puderam perceber a real importância dos trabalhos que foram realizados durante o 

período,  bem  como  a  assistência  técnica  prestada,  a  qual  buscou  auxiliar  os 

produtores não somente no período do projeto, mas que estes quando ao término 

pudessem continuar suas atividades de forma correta, reduzindo perdas e custos na 

produção, otimizando sua eficiência produtiva. 
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RESUMO

Este artigo apresenta aspectos importantes que objetivam contribuir para a inserção 
daqueles  desejosos  de  ingressar  no  mercado  de  trabalho  e  que  não  tiveram 
oportunidade, conforme objetivos do Projeto de Extensão Estratégia Para o Primeiro 
Emprego desenvolvido pelo Curso de Administração da Unioeste, campus de Francisco 
Beltrão, em parceria com algumas entidades locais. O projeto possibilita aos candidatos 
ao  primeiro  emprego  identificar  suas  potencialidades,  bem como a  conscientização 
sobre  a  importância  do  trabalho  em  equipe  consubstanciada  pelo  respeito  à 
individualidade  e  à  individuação  (JAMES &  JONGEWARD,  1993).  O  mesmo  ainda 
permite  a  busca  constante  da  melhoria  da  qualidade  de  vida  no  mundo  das 
organizações, conquistado pelo empoderamento do aprender a aprender.
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INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade organizacional em que predomina a competitividade 

entre as diferentes organizações, assim como entre as pessoas que delas fazem parte.  

Como conseqüência,  a competição torna-se cada vez mais acirrada, o que dificulta 

cada vez mais a entrada dos novos ingressantes. No caso deste projeto,  os novos 

ingressantes são aqueles que buscam o primeiro emprego e que apresentam pouca 

competitividade,  mas  que  precisam apresentar  um diferencial  que  possibilite  o  seu 

acesso ao mundo competitivo das organizações.

As  organizações,  independentemente  de  sua  finalidade  apresentam  desafios 

instigantes. Contribuir para tornar a nossa sociedade mais aberta, onde a democracia 

representativa  cede  espaço  para  a  democracia  participativa,  é  fundamental  para 

conseguir melhores índices de qualidade de vida para as pessoas inseridas em seu 

meio. As pessoas que participam de diferentes organizações, por sua vez, terão de se 

tornar  cada vez mais responsáveis pelo seu próprio  treinamento e desenvolvimento 

(CASTILHO, 2000).

A  iniciativa  do  curso  de  Administração  do  campus  de  Francisco  Beltrão, 

preocupado  com  os  jovens  ansiosos  por  ingressar  no  mercado  de  trabalho, 

desenvolveu o Projeto de Extensão denominado “Estratégia Para o Primeiro Emprego” 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Agência do Trabalhador, 

Associação Comercial e Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social, com o 

intuito de propiciar condições aos jovens que buscam ingressar no mercado. O projeto 

oferece  aos  jovens  treinamento  nas  áreas  técnica  e  comportamental.  Assim  estes 

podem, após receber o certificado de conclusão, retornar à Agência do Trabalhador 

com um diferencial competitivo.

O  projeto  de  extensão  universitária  sustenta-se  ainda  no  propósito  das 

instituições  envolvidas  em  aproximar  e  socializar  o  conhecimento  na  área  da 

Administração,  da  Logística  e  no  apoio  tático  para  a  condução  participativa  e 

comprometida de todos os segmentos envolvidos no projeto. E também no interesse do 

colegiado do curso de Administração em ampliar os saberes produzidos na comunidade 



acadêmica da Unioeste, na área do conhecimento da Administração, para além das 

fronteiras naturais do campus de Francisco Beltrão.

Finalmente, este projeto configura-se como uma oportunidade de a universidade 

propiciar subsídio teórico e metodológico aos futuros ingressantes que demandam uma 

maior atenção e oportunidade de inserção no ensino superior público, cumprindo assim 

uma das funções da universidade pública de promover a melhoria da qualidade de vida 

da população.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Assumindo posição na transformação da sociedade brasileira,  a  universidade 

deve ser um espaço aberto às discussões que viabilizam o pleno exercício da cidadania  

para a superação da exclusão de uma parte da população que se encontra afastada do 

processo de transformação que se opera sob a ótica da gestão.

A natureza pública da universidade se confirma na proporção em que diferentes 

setores  da  população  brasileira  usufruem  os  resultados  produzidos  pela  atividade 

acadêmica. A extensão universitária tem, neste particular, o decisivo papel de promover 

a superação do isolamento em que os atores sociais são mantidos (DIRETORIA DE 

EXTENSÃO, 2011).

O curso de Administração de Francisco Beltrão procura atender o acima exposto 

por  estar  preocupado com a construção  da  cidadania  na  medida  em que,  em seu 

cotidiano, conseguir inserir essa preocupação que caracteriza a humanização em uma 

ação cidadã.

Atualmente  entende-se  que  a  sociedade  está  solicitando  cada  vez  mais  das 

universidades muito mais do que simplesmente a formação de recursos humanos, pois 

novas necessidades estão surgindo e é preciso identificá-las e canalizá-las para as 

competências da universidade.

Cunha (2000), argumenta que não existe no Brasil por parte das empresas, uma 

conscientização  das  oportunidades  e  vantagens  advindas  da  cooperação  com  a 

universidade,  cabendo  à  última  estreitar  os  laços  com  as  empresas,  identificando 

demandas tecnológicas e suprindo-as.



Pode-se afirmar que a relevância dessa parceria pode ser resumida em duas 

contribuições  fundamentais:  formação  de  inteligência  social  para  acompanhar  e 

internalizar  o  processo  técnico  internacional;  e  melhoria  das  condições  de 

competitividade das empresas atuantes no país.

Para  Minarelli  (1995),  o  emprego  ainda  é  uma  necessidade  tanto  para  os 

empregados com para o empregador.

Pode-se deduzir o surgimento de nova relação entre empregado e empregador. 

Num futuro bastante próximo, a grande maioria dos trabalhadores não terá mais um 

único  empregador,  mas  sim  uma  prestação  de  serviços  envolvendo  vários 

empregadores.

As novas formas de trabalho têm levado o ser humano, principalmente o jovem, 

a repensar sobre a demanda de vagas a serem preenchidas no mercado. No entanto, 

este  mercado  tem  ficado  cada  vez  mais  exigente,  pois  quem  procura  e  detecta 

problemas descobre novas oportunidades e como conseqüência, encontra trabalho e 

ganha dinheiro enquanto cidadão.

A  origem  do  acentuado  grau  de  exigências  para  obter-se  uma  melhor 

empregabilidade surgiu nos grandes centros e foi absorvido pelas universidades. E a 

Unioeste  sendo uma universidade pública  encontra-se  engajada neste  propósito  de 

inserção  social,  capacitação  e  informação  acadêmica  que  possibilite  aos  jovens 

beltronenses  serem  atores  pró-ativos  no  desenvolvimento  da  comunidade  à  qual 

pertencem.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a de Projeto de Intervenção Social, por estar voltada 

para a melhoria das condições de vida das pessoas de um grupo social da comunidade 

beltronense (CASTRO, 2008).

Conforme Cervo & Bervian (2002), na pesquisa sobre a comunidade, no caso 

específico o curso de Administração, foram examinados os aspectos variados de seu 

ambiente didático e pedagógico.



As  ações  desenvolvidas  pelo  projeto  foi  a  da  pesquisa  participante,  pelo 

compromisso com a ação de transformação a favor  das classes subalternas e  são 

realizadas  por  meio  da  interação  entre  os  professores  e  a  população  atingida  por 

determinados problemas sociais e educacionais, visando o diagnóstico e a resolução 

dos mesmos, no caso a interação do jovem com o mercado produtivo.

Segundo  Demo  (1992),  o  termo  pesquisa-ação  vem  do  fato  de  que  essa 

pesquisa visa desencadear uma ação que resolva um problema coletivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto teve início em junho de 2009, com término previsto para junho de 2011, 

e até o presente momento foram certificados 63 participantes. O projeto encontra-se em 

fase de análise e de reestruturação tácita a nível de conteúdo e concepção.

Pode-se observar que o número de jovens inscritos e interessados em participar 

do projeto está aumentando significativamente. Atualmente o projeto está atendendo 55 

jovens, que compõem a terceira turma.

Podemos afirmar que o Projeto Estratégia Para o Primeiro Emprego está sendo 

consolidado por ter extrapolado as fronteiras do município. A Câmara dos Dirigentes 

Logistas (CDL) do município de Dois Vizinhos contatou o Colegiado de Administração 

sobre  a  possibilidade  de  o  projeto  atender  a  demanda  dos  jovens  que  buscam  o 

primeiro emprego no referido município.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTILHO, M. A. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

CASTRO, F. P. F. Elaboração de monografia. Pernambuco: Livro Rápido, 2008.

CERVO, A. R.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica.  5. ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2002.

CUNHA, N. V. Mecanismos de interação universidade-empresa e seus agentes. 
Disponível em: <http://read.adm.ufrgs.br>. Acesso em: 21/03/2011.



DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

DIRETORIA DE EXTENSÃO. Universidade Cidadã. Disponível em: 
<http://www.diex.furg.br>. Acesso em: 21/03/2011.

JAMES, M.; JONGEWARD, D. Nascido para vencer. São Paulo: Brasiliense, 1993.

MINARELLI, J. A. Empregabilidade: o caminho das pedras. 17. ed. São Paulo: 
Gente, 1995.



OFICINA: ETIQUETA EM EVENTOS

Michele Chiattone1

Savanna Ramos2

Trabalho

Palavras-chave: Eventos, Etiqueta, Mise en place.

Resumo

Esta oficina objetiva instrumentalizar  e capacitar profissionais e comunidade 
interessada  pela  prática  em eventos,  especificamente,  na  área  de  etiqueta 
social  e  empresarial  e  cerimonial  para  gestão  de  diversas  tipologias  de 
eventos. A escolha do tema se justifica pelo fato que os profissionais devem 
estar habilitados para trabalhar  no mercado de eventos, que tem se mostrado 
muito promissor para os próximos anos com a realizaçao de megaeventos no 
país. A metodologia para a realizaçao da oficina começará abordando sobre as 
técnicas de recepção para a realizaçao de eventos sociais e empresarias e, 
dentre a etiqueta empresarial, aspectos de atuaçao para o bom desempenho 
profissional. Na segunda parte da oficina, será abordado o tema etiqueta social, 
e finalizando uma atividade  prática sobre técnicas de Mise en place. O público 
alvo serão discentes, docentes, empresários e comunidade em geral.  Espera-
se  que  esta  oficina  contribua  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  e 
técnicas em eventos como um diferencial para os profissionais que desejam 
atuar na área. 
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Resumo

Os últimos quinze anos da região sudoeste do Paraná vêm sendo marcados 

pelo crescente interesse na constituição de cooperativas da agricultura familiar  e 

economia solidária.  A importância dessas entidades se deve, dentre outros, pela 

possibilidade  de  organizar  politica  e  economicamente  os  menos  faforecidos. 

Contudo,  a  capacidade  de  análise  dessas  cooperativas  e  de  suas  entidades  é 

limitada  pelos  recursos  humanos  escassos  e  pela  complexidade  de  obter  e 

sistematizar  dados  para  a  tomada  de  decisão.  O  projeto  analisa  variáveis  de 

geração de emprego e renda e os devolve às cooperativas.

Palavras-Chave: Emprego; renda; desenvolvimento; índices.

Introdução

Os  últimos  anos  vêm  sendo  marcados  pelo  crescente  interesse  nos 

empreendimentos  de  economia  solidária,  cuja  importância  é  beneficiar  os  mais 

pobres.  Buscar  o  crescimento  sustentável  com  inclusão  social  e  trabalho  para 

viabilizar a capacidade empreendedora das cooperativas de agricultura familiar, são 
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ações que vão demandar um esforço grande e concentrado. Nesse empreendimento 

solidário,  os  membros  integram  uma  mesma  associação,  para  então  ter  a 

possibilidade de participar em decisões mais relevantes.

Para podermos avaliar o desenvolvimento de determinada região, devemos 

levar em consideração diversas variáveis simultaneamente, pois nem sempre um 

indicador isolado pode mostrar a real situação que queremos conhecer.

Objetivos

Colaborar para a reflexão sobre o desenvolvimento econômico, a geração de 

emprego e renda, para compreender como o desenvolvimento local se conecta a 

esferas  mais  amplas  do  desenvolvimento.  Buscando  reagir  a  um  mundo  mais 

complexo e globalizado, nos últimos 15 anos houve uma ampliação do número de 

cooperativas de agricultura familiar, impulsionadas pela diversificação da economia 

rural, desafiando as lideranças da agricultura familiar a tomar decisões frente a uma 

realidade  complexa  e  dinâmica.  Diante  disso,  o  projeto  “Desenvolvimento  das 

cooperativas  de  agricultura  familiar  e  economia  solidária  do  estado  do  Paraná” 

procura colaborar na produção de análises e instrumentos para intervir maneira mais 

eficaz nas políticas de geração de emprego e renda. 

Métodos

Periodicamente, o Estado divulga índices e relatórios de suas pesquisas em 

seu  banco  de  dados,  tais  como:  Cadastro  Nacional  de  Empregados  e 

Desempregados – (CAGED), Produto Interno Bruto – (PIB), inflação, índice de custo 

de  vida,  dados  do  IBGE  como  censo  populacional,  etc.  O  processo  de 

sistematização dos dados coletados, de 2000 a 2010, é feita através de relatórios e 

índices oficiais, para em seguida compará-los com o desempenho de determinados 

municípios  ou  mesmo  da  mesorregião  na  primeira  década  do  século  XXI,  para 

podermos  criar  uma  perspectiva  da  geração  de  emprego  e  renda  no  sudoeste 

paranaense.

Discussão e Resultados

Através das cooperativas de agricultura familiar foi estabelecido um diálogo 

mais  democrático  e  qualificado  com  setores  da  sociedade  que,  antes,  eram 

excluídos e tinham baixa  representatividade na formulação de políticas  públicas: 



desempregados, autônomos, pequenos produtores rurais e urbanos, trabalhadores 

informais e redes de economia solidária.

As  possibilidades  geradas  pela  inserção  das  cooperativas  no  processo 

produtivo  exercem  uma  grande  influência  na  qualidade  de  vida  da  população. 

Desenvolvimento com inclusão social deveria se constituir na estratégia central de 

qualquer ação de desenvolvimento.

Geração de Empregos Formais X Produto Interno Bruto

A análise dos números do mercado de trabalho, ou da produção de um modo 

geral, é sempre relativa a um período e a um espaço delimitados. Assim os dados 

aqui verificados referem-se ao período de 2000 a 2007 para o PIB e de 2001 a 2010 

para  a  geração  de  empregos.  Em  2000  a  mesorregião  sudoeste  apresentou, 

segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento econômico e Social (IPARDES) 

a  menor  taxa  de  desemprego  (8,4%)  entre  as  dez  mesorregiões  do  Estado. 

Observou-se  que  o  desemprego  se  manifestava  de  modo  mais  intenso  nos 

municípios onde as ocupações agrícolas tinham menor participação relativa. Assim, 

os  três  maiores  municípios  –  Francisco  Beltrão,  Pato  Branco  e  Dois  Vizinhos  – 

concentravam 43,6% dos desempregados na região,  contra uma participação de 

32,7% no total de ocupados.

No total  dos 37 municípios da mesorregião sudoeste,  entre  2001 e 2010, 

foram criados pouco mais de 44 mil novos postos de trabalho. Dentre os setores da 

economia que mais colaboraram para esses novos empregos, estão, em primeiro, o 

da indústria de transformação, com 15.543 novos empregos; em segundo o setor do 

comércio, com 14.288; e em terceiro o de serviços, contando com 9.375 empregos 

gerados. Entre todos os municípios, os maiores responsáveis pela geração de novos 

empregos foram Francisco Beltrão (com 10.606), Pato Branco (com 8.975) e Dois 

Vizinhos (com 4.476).

Cabe ressaltar que, também conforme análise do IPARDES, na mesorregião 

sudoeste  a  maioria  dos  municípios  (30  de  um  total  de  37)  é  extremamente 

dependente das atividades agropecuárias,  onde essas atividades respondem por 

40% ou mais dos ocupados.



Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 2010, e organizado pelos autores.

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), 2010, e organizado pelos autores.

Devemos fazer um paralelo á geração de empregos com o crescimento do 

Produto Interno Bruto na mesorregião, para então podermos avaliar de forma mais 

precisa como se deu o desenvolvimento na região. Como podemos ver no gráfico 3, 

no ano de 2005 conseguimos observar uma anomalia, pois é o único ano em análise 

que o desempenho é negativo, ou seja, há um recuo de cerca de -2% no PIB, o que 

pode se dever ao fato de que a região sofreu com um forte e longo período de 

estiagem, e como é muito dependente da agricultura, onde possui a maioria de seus 

ocupados, e ainda que possui um efeito multiplicador sobre os outros setores, os 

impactos  foram  fortes  sobre  o  crescimento  do  ano.  Cabe  ressaltar  também  o 

desempenho  nos  anos  de  2002,  2003  e  2007,  onde  em  média  o  crescimento 

nominal foi de cerca de 20%.



Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios 2000-2007 - IBGE, 2010, e organizado pelos autores.

Na totalidade dos 37 municípios, obtivemos um crescimento acumulado de 

108,95% na mesorregião,  ainda acima do índice de inflação nacional  observado 

nesse  período,  que  foi  de  62,26%.  Para  termos  uma  visão  melhor  dessa 

comparação, podemos ver no gráfico acima.

Entre os municípios que obtiveram um maior crescimento acumulado do PIB 

de 2000 á  2007,  cabe destacar  Pato  Branco com um crescimento  de 176,63%; 

Barracão  142,53%;  Francisco  Beltrão  140,61%;  São  João  129,63%;  Vitorino 

128,73% e Capanema 126,60%. Entre os que menos cresceram estão Saudade do 

Iguaçu, com um crescimento de apenas 28,99%; Nova Esperança do Sudoeste com 

34,56%; Sulina 37,21%; Pinhal de São Bento 38,30%, e com o pior desempenho 

entre  os  municípios  analisados  está  Cruzeiro  do  Iguaçu,  que  teve  um  recuo 

acumulado de -6,13% na análise de 2000 á 2007.

Conforme mencionado anteriormente, no ano de 2005 obtivemos um recuo no 

valor absoluto do PIB. Outro dado que reforça a queda do produto nesse ano é o da 

geração de empregos, que em 2005 criou somente 2.871 novos postos de trabalho, 

o que representa menos da metade do desempenho alcançado no ano de 2004.

Para  tanto,  observamos que a  geração de  empregos e  o  crescimento  do 

produto estão diretamente relacionados, em especial na região, com o desempenho 

do setor agrícola.

Conclusões

Segundo levantamento da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio 

de Janeiro) o Paraná alcançou a maior variação do grupo Emprego e Renda entre 

todos  os  estados  brasileiros.  Entre  2000  e  2007,  o  IFDM  (Índice  Firjan  de 



Desenvolvimento Municipal) Emprego e Renda do Paraná, teve variação positiva de 

77,3% (de 0,4753 para 0,8427).

Através da análise  dessas variáveis  sobre  o desempenho da mesorregião 

sudoeste paranaense, como a geração de empregos, que foi superior ao aumento 

populacional,  e  o  crescimento  do  PIB,  que  em  2005  mostrou  que  a  região  é 

fortemente dependente das atividades agrícolas, e que as mesmas possuem um 

efeito multiplicador muito grande sobre a economia, concluímos que ambas variáveis 

mostram que o desenvolvimento na primeira década do século XXI se fez de forma 

consistente,  muito  devido  ao  grande  desenvolvimento  de  empreendimentos  de 

economia solidária (Cooperativas).

A  formação  desses  empreendimentos  representou  um  grande  salto  nas 

condições  de  vida  dos  pequenos  agricultores.  Primeiro,  porque  os  mesmos 

conseguem  negociar  seu  produto  por  melhores  preços;  segundo,  porque  a 

cooperativa dinamiza a produção possibilitando o ganho de escala.  Ao posicionar-

se como intermediário para com o poder público e outras entidades, a cooperativa 

facilita as negociações, a formação de parcerias e o acesso a oportunidades que 

podem  implicar  na  diversificação  para  outras  áreas  e  novas  oportunidades  na 

geração de emprego e renda.

Referências Bibliográficas
CHACON, Suely S., Geração de emprego e renda: ponto essencial para o alcance 
do  desenvolvimento.  Disponível  em:  http://www.cofecon.org.br/index.php?option= 
com_content&task=view&id=241&Itemid=103. Acesso em: 23 fevereiro 2011.

CHIAVON,  Eva  M.  C.  D.,  A  GERAÇÃO DE EMPREGO,  TRABALHO E RENDA 
COMO MOTOR PARA O DESENVOLVIMENTO. Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, 22 novembro 2003.

GUIMARÃES, Alexandre Q., Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda – o 
papel dos governos locais. IV Encontro de Economia Baiana, Setembro 2008.

Movimentação dos Empregos Formais. Disponível em: <http://www.caged.gov.br>. 
Acesso em: 14 fevereiro 2011.

Leituras Regionais: Mesorregião Geográfica Sudoeste Paranaense. Disponível em: 
<http://www.ipardes.gov.br>. Acesso em: 17 março 2010.

Produto Interno Bruto dos Municípios 1999-2002. Disponível em: <http://www.ibge. 
gov.br>. Acesso em: 25 agosto 2010.

Produto Interno Bruto dos Municípios 2003-2007. Disponível em: <http://www.ibge. 
gov.br>. Acesso em: 09 fevereiro 2010.



Paraná  se  destaca  na  geração  de  emprego  e  renda.  Disponível  em: 
http://www.zecadirceu.com.br/post.php?id=1944. Acesso em: 23 fevereiro 2011.



O CONHECIMENTO COMO PATRIMÔNIO E PODER 

Francielle Cwikla
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Área Temática: Trabalho

Modalidade de apresentação: comunicação oral

Resumo: Considerando que o reconhecimento da capacidade das pessoas vem se 

tornando  crucial  para  o  sucesso  da  seleção  e  retenção  de  talentos  de  uma 

organização, tornando-a cada vez mais eficiente e competitiva, não se pode deixar 

de dar importância para o capital  intelectual e todos os assuntos que norteiam o 

conhecimento das pessoas. Nesse contexto, vem ganhando atenção e repercussão 

todos os processos, metodologias e projetos relacionados com o estudo e efetiva 

atitudes e  ações que cercam a aprendizagem organizacional,  juntamente com a 

disseminação, captação e compartilhamento do conhecimento, tanto explícito quanto 

tácito,  embutido  nos  colaboradores  da  organização,  de  modo  a  facilitar  o 

acompanhamento das mudanças constantes e o surgimento de soluções cada vez 

mais certeiras em um mercado tão instável. Neste contexto, o Projeto de Extensão 

foi desenvolvido em 2010, onde se procurou tratar o conhecimento como poder e 

como patrimônio, que deve ser preservado e principalmente compartilhado. Assim, 

por  meio  de  atividades  variadas  que  contaram  com  a  participação  efetiva  dos 

acadêmicos  envolvidos,  da  comunidade  acadêmica  e  da  comunidade  externa  à 

Universidade,  se buscou alternativas de conhecimento  para as dificuldades mais 

expressivas do mundo corporativo. Ressalta-se que em 2010 o Projeto completou 13 

anos de ação no Campus de Foz do Iguaçu e já tem publico cativo, a espera das 

programações anuais. 

Palavras-chave: Conhecimento. Integração. Ação.



Introdução 

Em 2010 o Projeto optou pelo desenvolvimento de atividades multivariadas, 

ligadas às  áreas:  social,  do esporte,  da saúde do trabalhador,  meio  ambiente e 

cultura, onde sempre se manteve o foco de levar informação e conhecimento na 

bagagem,  para  que  estes  pudessem ser  o  alicerce  dos  encontros  e  das  ações 

praticadas ao longo do ano.

Para melhor perceber a proporção que a informação tem tomado,  Stewart 

(1998, p.28) a descreve como:

A informação antes era uma sombra, somente isso: uma etiqueta de preço 
em um terno, uma anotação em um livro contábil.  Derivada da realidade 
física,  às  vezes  jogada  à  sua  frente,  às  vezes  seguindo-a  de  perto,  a 
informação sempre foi inseparável da realidade física; útil não em si mesma, 
mas pelo que relevava sobre o que a lançou; dependente para sua própria 
existência do corpo que a criou.

Porém essa sombra desapareceu,  e  hoje o conhecimento  e a informação 

assumem sua própria realidade, independente do movimento físico. 

De acordo com Teixeira (2000, p.21) o conhecimento se encontra não apenas 

em documentos, dados e sistemas, mas nas experiências vividas pelas pessoas, 

nas práticas dos grupos e até nos processos de negócios. É preciso avaliar todas as 

fontes que advém às informações, para que seja possível aproveitar tudo o que elas 

têm para oferecer.

  Stewart  (2002,  p.197)  já  abordava  o  conhecimento  como  uma  nova 

economia, expondo a idéia de que não é somente uma ferramenta ou um ativo, mas 

podendo ser também um produto em si. A partir desse contexto é possível notar  

como  o  conhecimento  é  flexível,  podendo  ser  adotado  em qualquer  forma,  sob 

qualquer perspectiva. 

Importante  também enfatizar  que as  empresas precisam estar  conectadas 

com o futuro, por meio de uma gestão profissional e estratégica. Chiavenato (2005, 

p. 62-63) enfatiza que o “núcleo central da administração estratégica é a preparação 

para o amanhã: ela visa orientar a organização em relação ao futuro [...]” e amplia a 

visão  acrescentando  que  a  “organização  possa  dirigir-se  consciente  e 

sistematicamente  para  seus  objetivos,  baseando-se  em  análises  realísticas  e 

metódicas  de suas próprias  condições e  possibilidades  e  do contexto  ambiental  

onde ela opera”.



Perante o cenário apresentado, achou-se oportuno desenvolver o projeto em 

2010,  buscando-se  direcionar  temas  para  reflexões,  debates  e  aprendizado, 

propiciando  informação  e  conhecimento  a  todos  envolvidos  neste  processo  de 

aprendizagem e crescimento individual e organizacional. 



Objetivos

Desenvolver  pessoas/profissionais,  priorizando  a  aplicação  prática  dos 

conhecimentos  e  pressupostos  teóricos,  apresentados e debatidos no ambito  da 

Universidade, visando o desenvolvimento das pessoas envolvidas.  

Métodos utilizados

a)  Quanto  a  Execução:  Acadêmicos  do  Curso  de  Administração  (2ª  Série)  da 

Unioeste - Campus Foz do Iguaçu. b) Quanto à temporalidade: 2010. c) Quanto aos 

temas  desenvolvidos:  Nota  Fiscal  Eletrônica,  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho, 

Licenciamento Ambiental, Direito Ambiental aplicado às empresas, Rapel Solidário, 

Sindrome  de  Burn  Out,  Saúde  Bucal,  elucidações  sobre  o  PAT  (Programa  de 

Alimentação  do  Trabalhador  e  seus  Benefícios),  Desenvolvimento  Regional 

Sustentável e Exploração Sexual Infantil.

Discussão e resultados

O Projeto atingiu plenamente seu propósito. Em 2010 foram realizadas as seguintes 

atividades:

1) Reuniões:

- Reunião de planejamento das ações 2010. Neste momento cada aluno respondeu 

um questionário marcando sua área de preferência para atuação no projeto. 

-  Reuniões  periódicas  com alunos  da  2ª  série  do  Curso  de  Administração  para 

acompanhamento das ações do projeto 2010.

- Reunião de Avaliação do Projeto 2010 – ‘Lições Aprendidas’, entre a coordenação 

do projeto/acadêmicos envolvidos e participantes da comunidade.

2) Palestras/Temas:

- Formação para Transformar o Mundo - Palestra direcionada aos participantes do 

Ryla, evento promovido pelo Rotary International.

- Nota Fiscal Eletrônica e suas Implicações.

- Licenciamento Ambiental.

- Direito Ambiental Aplicado às Empresas.

- Exploração e Abuso Sexual Infantil.

3) Cursos:

- Gestão Participativa – Alinhando a Gestão.

- Gestão Participativa & Liderança – Alinhando a Gestão e Definindo Ações.



4) Dramatizações:

-  Temas  relacionados  à  QVT  -  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho  (Relações 

Interpessoais, Ergonomia e Doenças do Trabalho (LER e DORT).

- Interpretação das Canções ‘Emoções’ e ‘É Preciso Saber Viver’.

5) Visitas Técnicas:

Visita  da  Equipe  à  Escola  Municipal  Ademar  Marques  Curvo  com  objetivo  de 

apresentar o Projeto Acorda Moçada aos alunos e professores da escola e convidá-

los para uma visita técnica à Unioeste, à Escola Parque e ao Parque Nacional do 

Iguaçu, monitorada pelos integrantes do Projeto Acorda Moçada.

6) Rapel Solidário:

Locais: Condomínio Village San Francisco e SESC – Unidade de Foz do Iguaçu.

Profissionais responsáveis: equipe da área de Esporte do Projeto Acorda Moçada e 

da empresa ‘Foz Vertical de Rapel’ de Foz do Iguaçu. 

O  ingresso  para  a  participação  foi  1  kg  de  alimentos  não  perecíveis,  doados  a 

instituições filantrópicas de Foz do Iguaçu.

7) Mais eventos realizados:

7.1) Semana do Comerciário do SESC – Unidade Foz do Iguaçu. 

Conjunto de Atividades Desenvolvidas:

a) Oficinas: 

- Sindrome de Burnout; Saúde Bucal; - Qualidade de Vida no Trabalho; Elucidações 

sobre  o  PAT  (  Programa  de  Alimentação  do  Trabalhador)  e  seus  benefícios  e 

Desenvolvimento Regional Sustentável.

b) Teatro: Coreografia da Alegria.

c) Tenda da Saúde 

- Cálculo do Índice de Massa Corporal.

- Aferição da Pressão Arterial.

- Cálculo da Glicemia.

7.2) Evento Cultural 

- Apresentação de músicas populares, ênfase para o instrumento ‘acordeom’.

- Apresentação de dança de rua – grupo de Foz do Iguaçu.

7.3) Feiras:

Feira  Tecnológica  seguindo  o  conceito  do  Freecycle, disponível  em: 

www.freecycle.org 

- Feira do livro.

http://www.freecycle.org/


Acadêmicos envolvidos no projeto

Acadêmicos  da  2ª  do  curso  de  Administração  que  planejaram,  organizaram, 

dirigiram e  controlaram todas as  atividades que envolveram o Projeto  em 2010: 

Alexsandro  Holdefer,  Bianca  Roberta  Rhanna  Bochi  Gaitkoski,.Bruna  Danielle 

Moreira Paz, Bruno Ricardo dos Santos, Débora Karoline Bastos, Dieisson Danilli  

Sartori,  Edina  Santos  de  Lima,  Fabiano  Pereira  de  Lima,  Fernanda  Kusbick  de 

Freitas, Fernando Bueno Vieira, Flaviana Vilas Boas dos Santos, Hudson Ferracin 

de Souza, Kao Pei Ru, Kao Pei Yui, Kenia Aparecida Miguel, Laudicéia dos Santos 

Izidoro, Leila Mohamad Sleiman, Lilian Perón,  Luana Severo,  Lucyan  Allan Franco,

Luciana  Andrade  Eidt,  Marcel  Ponciano  Pinto,  Marcela  Mitue  Marques,  Marcelo 

Arceno  de  Souza,  Marcelo  Dal  Moro,  Patricia  Valle  Carriello,  Rafael  Seibert  e 

Thayana Aparecida Scapini Foss.

Conclusão

   O Projeto cumpriu as metas planejadas para 2010, superando as expectativas 

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 

684 pessoas.

No  final  do  texto  encontram-se  as  ilustrações  fotográficas  de  algumas 

atividades.

Referências 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 

2005.

STEWART, Thomas A.  A nova vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 

1998.

________. A riqueza do conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

TEIXEIRA, Jaime Filho. Gerenciando conhecimento: como a empresa pode usar a 

memória  organizacional  e  a  inteligência  competitiva  no  desenvolvimento  de 

negócios. Rio de Janeiro: SENAC, 2000.

Contatos

francwikla@gmail.com. (45) 9901-7733. Foz do Iguaçu – Pr.

lilicwikla@brturbo.com.br. (45) 3576- 8100 ou (45)  9147-9191. Foz do Iguaçu – Pr. 

mailto:lilicwikla@brturbo.com.br
mailto:francwikla@gmail.com


Ilustrações fotográficas:

Figura 1 – Público presente Figura 2 – Público presente

Figura 3 – Alunos da 8ª Série da Escola Figura 4 – Rapel Solidário
Municipal Ademar Marques Curvo

Figura 5 – Palestrante Figura 6 - Dramatizações



O TRIPÉ DA GESTÃO PÚBLICA EFICAZ – CONTROLE SOCIAL, 

EDUCAÇÃO FISCAL E OBSERVATÓRIOS SOCIAIS1
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RESUMO: O presente ensaio traz a uma reflexão sobre o papel dos Observatórios 

Sociais,  amparado  constitucionalmente,  quando  institui  o  controle  social  sobre  a 

administração pública, que juntamente com o controle social e a educação fiscal, 

fortalecem a cidadania, que se expande e se afirma na sociedade na medida em que 

os  indivíduos  exercem seus  direitos  e  ampliam sua  participação  na  fiscalização 

Estado.  O  objetivo  deste  tripé  é  esclarecer  que  o  patrimônio  público  seja 

efetivamente  de  todos  e  para  todos,  exigindo  e/ou  criando  uma  administração 

pública menos atrofiada e mais gerencial, baseada em conceitos de administração 

eficaz  e  moral,  voltada  para  o  controle  dos  resultados  e  descentralizada,  mais 

próxima do cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às 

instituições. Isto se faz por meio da caracterização do que é: (a) educação fiscal, (b) 

controle social e (c) observatório social, através de uma pesquisa qualitativa, aliada 

a uma pesquisa bibliográfica, utilizando os recursos da polifonia, para sustentar a 

conclusão  de  que  o  exercício  do  Controle  Social,  é  de  responsabilidade  das 

universidades, sindicatos e organizações não governamentais (ONGs) de o próprio 

indivíduo como cidadão.

1Trabalho inédito
2 Doutor, Administrador, Prof. Adjunto, CCSA, UNIOESTE, Campus MRC, Marechal Candido Rondon, Pr, 
janicacio@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO

Na complexidade  do  mundo  moderno,  a  ciência  –  e  todas  as  formas  de 

construção do saber e do fazer - avançam cada dia, pois novos conhecimentos são 

necessários  para  resolver  novos  e  mais  complexos  problemas,  resultantes  das 

mudanças  introduzidas  pelas  revoluções:  industrial,  verde  e  tecnológica  e  pela 

expansão e internacionalização do comércio, da informação e da cultura, exercendo 

de uma forma ou de outra um processo de exclusão ou segregação social.

Este processo de transformação atinge o mundo inteiro, em todas as áreas: 

sociais,  culturais,  científicas,  econômicas, tecnológicas e institucionais.  Podem-se 

identificar  alguns  fenômenos  mundiais  responsáveis  pela  aceleração  dessas 

transformações que impactam de forma profunda a economia e as sociedades, mas 

cada vez mais está evidente que a mola propulsora do mundo é o conhecimento que 

leva a valorização da cidadania

A cidadania se expande e se afirma na sociedade na medida em que os 

indivíduos  adquirem  direitos  e  ampliam  sua  participação  na  criação  do  próprio 

Estado, e consideram que o patrimônio público seja efetivamente de todos e para 

todos,  onde  o  obstáculo  de  consolidar  esta  realidade  é  a  própria  administração 

pública que é atrofiada e distante do cidadão. Enquanto a necessidade é de uma 

administração  gerencial  e  eficaz,  voltada  para  o  controle  dos  resultados  e 

descentralizada,  mais  próxima do cidadão,  que,  numa sociedade democrática,  é 

quem dá legitimidade às instituições.

Isto faz da Educação Fiscal, um processo de conscientização da sociedade 

quanto  à  função  do  Estado  de  arrecadar  impostos  e  ao  dever  do  cidadão 

contribuinte de pagar tributo. Entretanto a Educação Fiscal não é apenas isso; é,  

principalmente, um desafio, pois se trata de um processo de inserção de valores na 

sociedade,  como  o  de  percepção  do  tributo  que  assegura  o  desenvolvimento 

econômico e social, e com o devido conhecimento de seu conceito, sua função e 

sua aplicação. E, para que haja mudança de comportamento na sociedade, com o 

despertar  da  consciência  de  cidadania,  é  necessária  uma  ação  educativa 

permanente e sistemática, voltada para o desenvolvimento de hábitos, atitudes e 



valores. É emblemático que o controle social, mesmo sendo instituído legalmente 

pela  Constituição  Federal  de  1988,  de  modo  geral,  tem-se  tornado  objeto  de 

diversos estudos e discursos, quando não é manipulada pelos representantes do 

poder executivos é literalmente combatida de forma agressiva.

A metodologia utilizada segue uma linha de abordagem qualitativa, aliada a 

uma pesquisa bibliográfica exploratória, uma vez que o autor a partir de um estudo 

de  campo,  que  analisa  e  estuda  os  problemas  que  afetam  o  tema  diante  das 

transformações políticas, legais, econômicas e sociais do Brasil, utilizando-se dos 

recursos da polifonia, para sustentação do trabalho. (NICACIO, 2002).

EDUCAÇÃO FORMAL DO CIDADÃO E DO HOMEM 

Seguindo os estudos de Saccol & Munck (2003) e Freire (1998), a educação 

superior  ou  bacharelado,  se  alinha  com  a  necessidade  de  formar  o 

profissional/técnico, o homem e o cidadão através em amplo projeto educativo de 

desenvolvimento  sócio-econômico,  com objetivo  de  propiciar  o  bem-estar  social, 

consequência da consciência cidadã e da construção de conhecimentos específicos 

sobre as obrigações do cidadão, pois quando há consciência de suas obrigações 

consequentemente,  todos os  direitos  são preservados,  inclusive  o  direito  a  uma 

sociedade justa e equitativa, capacitada a reverter suas próprias mazelas, quer seja 

a exclusão social, a violência, a corrupção privado-pública (corruptor-corrupto), entre 

outros.

Uma Educação capaz de contribuir para a formação de uma nova moral social 

acordo com o pensamento de Perez & Cabrera (1996), não deve ser caracterizada 

como  “problema”.  Pois,  as  Ciências  Sociais  Aplicadas  assume  como  conceito 

problema toda situação que exige uma ação modificadora ou transformadora, e a 

solução  exigida  tem  que  ser  desconhecida,  quando  é  conhecida  deixa  de  ser 

problema. Ou, seja na questão fiscal já se modela a situação desejada, portanto o 

problema não é mais do que os reflexos frutos de uma miopia cidadã4, e sim porque 

as  soluções  não  estão  sendo  aplicadas  e  se  estão,  porque  os  resultados  são 

insatisfatórios, pois não se sustentam no longo-prazo. A educação deve propicia o 

desenvolvimento  global  ou  integral,  pois  ajuda  as  pessoas  a  aumentar  sua 

4Miopia cidadã: é a falta de percepção de que o silêncio da sociedade diante de uma sociedade excludente e corrupta, fazendo  
do homem lobo do próprio homem.  (Nicácio, 2002)



capacidade de identificação, análise e resolução de problemas, de desenvolver o 

seu espírito crítico, e de estimular sua capacidade de organização e intervenção nos 

problemas social e políticos.

EDUCAÇÃO FISCAL

A Educação Fiscal, assim denominada, busca auxiliar o exercício pleno da 

cidadania, ajuda o futuro cidadão a entender melhor a função social do tributo e a 

questionar  melhor  a  transparência  na  gestão  dos  recursos  públicos,  o  que  lhe 

possibilitará avaliar  a  qualidade e a propriedade dos gastos e dos investimentos 

governamentais. 

A grande pergunta que se faz, por que a educação fiscal não está sendo 

trabalhada sistemicamente na formação do Bacharel dos cursos de ciências sociais 

aplicadas, visto que, o próprio Governo responsável pela concessão e fiscalização 

dos  cursos  superiores  no  Brasil,  institui  por  lei  e  cobrar  a  formação  de  um 

profissional cidadão ético e moral, com consciência fiscal.

CONTROLE SOCIAL

Controle Social  é a integração da sociedade com a administração publica, 

com  a  finalidade  de  solucionar  problemas  e  as  deficiências  sociais  com  mais 

eficiência,  sendo  um  instrumento  democrático  no  qual  há  a  participação  dos 

cidadãos no exercício do poder colocando a vontade social como fator de avaliação 

para a criação e metas a serem alcançadas no âmbito de algumas políticas publicas.  

O Controle Administrativo de acordo  com a  Constituição Federal de 1988 são: (a)  

Controle Interno; (b) Controle Externo; (c) Controle Social.

De  acordo  com  Santos  (2008),  Controle  Social  é  a  descentralização  do 

Estado motivando grupos de pessoas a solucionar problemas sociais, tendo este 

amparo legal e constitucional, ou seja,  é a participação social  na gestão publica. 

Esta participação se torna mais eficiente e constante porque a sociedade brasileira 

esta  mais  participativa  e  mais  preparada  para  reparar  os  conflitos  sociais.  Esta 

solução se torna mais rápida porque a própria sociedade que sofre com os conflitos 

é a mesma que busca os mecanismos para reparar essas deficiências.



Na análise de Dropa (2003), o Controle Social, é percebido de duas formas: 

(a) Controle Natural: executado diretamente pelas comunidades, como: associações, 

fundações, sindicatos, entre outros; (b) Controle Institucional,  que é exercido por 

entidades e órgãos do Poder Publico instituídos de interesse da coletividade, como; 

Procons, Ministério Publico, Tribunais de Contas, com a finalidade de estabelecer 

um compromisso entre o poder publico e a sociedade com a fim de encontrar saída 

para os problemas econômicos e sociais.

OBSERVATÓRIO SOCIAL

É pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos regido pelo seu 

estatuto,  pela  Lei  n.  9.790/99 e pelas disposições legais aplicáveis,  podendo se 

configurar como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, 

com  prazo  de  duração  indeterminado,  e  objetiva  o  controle  social  e  o 

acompanhamento dos gastos públicos, tendo como objetivos gerais. Entre outros: 

(a)  atuar  como  organismo  de  apoio  à  comunidade  para  pesquisa,  análise  e 

divulgação de informações sobre o comportamento de entidades e órgãos públicos 

com relação à aplicação dos recursos, ao comportamento ético de seus funcionários 

e  dirigentes,  aos  resultados  gerados  e  à  qualidade  dos  serviços  prestados;  (b) 

contribuir, diretamente, para que haja maior transparência na gestão dos recursos 

públicos, de acordo com o previsto no artigo 5º, incisos XIV e XXXIV; no artigo 37, 

parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988.

Um controle social,  responsável  e equilibrado é, sem dúvida indispensável 

para qualquer governo que deseje mais acertar que errar. O Controle Social com 

essas metas e objetivos dá legitimidade ao poder, consolida o processo democrático 

e combate a corrupção pública e privada. O comportamento de um gestor sério, 

honesto e inteligente motivar e incentivar os cidadãos para que esses pudessem se 

sentirem respeitados e valorizados.

A perseguição política é uma das formas mais covardes de se manipular e 

pressionar as pessoas, é um tipo de comportamento, de atitude, que certamente é 

atribuído  às  pessoas  que  possuem  algo  a  esconder  (corruptas)  ou  gostam  de 

valorizar  eventos  e  interesses  próprios  sem valores  morais  e  éticos  que  muitas 



vezes ficam do lado somente enquanto dura o poder, se desligando e pulando para 

o outro lado logo que o poder começa a diminuir, ou seja, os amigos do poder.

Enfim, a principal ameaça ao exercício do controle social, na administração 

pública,  são  os  gestores  de  qualquer  nível,  que  apoiados  pelos  seus  pares  do 

executivo, judiciário e legislativo, acham-se imbatíveis, superpoderosos, com direito 

de  atropelar,  desprestigiar,  prejudicar  e  boicotar  os  cidadãos  que  possuem 

compromissos  com a  moral  e  os  bons  costumes,  com a democracia  e  buscam 

combater o desperdício do dinheiro publico e a corrupção.

NOTAS CONCLUSIVAS

Neste  sentido,  o  exercício  do  Controle  Social,  é  de  responsabilidade  das 

universidades, sindicatos e organizações não governamentais (ONGs) de o próprio 

indivíduo como cidadão, que devem acompanhar a gestão nos municípios, estados 

e união e indicar possíveis deficiências na execução dos orçamentos e das políticas 

públicas,  e  encaminha-las  aos  órgãos  competentes  pela  fiscalização.  O  debate 

continua,  espera-se  que  as  ideias,  dados  e  a  discussão  aqui  apresentados 

contribuam  para  isso  e,  principalmente,  incitem  a  participação  de  novos 

interlocutores, novas ideias e busca de novas soluções, principalmente nas ciências 

sociais aplicadas.
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Resumo:
O turismo em seus princípios tem o caráter de propiciar a geração de trabalho e 
renda, buscando a equidade nos benefícios entre os habitantes locais.  Porém o 
que se observa na realidade é, que a atividade, geralmente é desenvolvida de 
forma excludente, dificultando a participação efetiva da comunidade receptora nas 
decisões, assim como, na distribuição dos resultados da atividade. 
Outra  questão  importante  se  apresenta  no  conhecimento  dos  efeitos  reais  do 
turismo, especialmente no ambiente natural e nas comunidades locais, a pressão 
que  o  trade  exerce  sobre  essas  localidades,  quanto  à  necessidade  de  novos 
nichos de mercado, assim como a exigência da máxima rentabilidade em curto 
prazo, gera outros efeitos além do econômico.
Observada  dessa  perspectiva,  a  atividade  turística  carece  de  estudos  e 
esclarecimentos sobre seus efeitos, e de inovações tecnológicas que busquem 
soluções  pertinentes  à  superação  das  imposições  ao  ambiente  e  da  efetiva 
participação das comunidades nas decisões e nos benefícios gerados.
Objetivou-se  nesse  trabalho  a  elaboração  de  um  instrumento  de  diagnóstico, 
embasado  nos  princípios  da  permacultura,  economia  solidária  e  agroecologia, 
buscando o conhecimento da comunidade, a minimização dos efeitos negativos do 
turismo e a participação dos habitantes locais na cadeia produtiva do turismo.
Participam nesse  trabalho  multidisciplinar,  atores  do  turismo,  direito,  hotelaria, 
agronomia, técnicos ambientais, engenheiros florestais, artesãos e agricultores.
Com o diagnóstico se coletou informações pertinentes as características da família 
e da propriedade, seus métodos de trabalho, suas necessidades, seus produtos, 



os mercados atingidos e os potenciais turísticos. Atualmente a equipe trabalha na 
sistematização das informações coletadas na realidade.
Os  dados  obtidos  nos  diálogos  com  as  comunidades  e  nas  observações  do 
ambiente, estão sendo utilizados para a análise conjunta do planejamento e do 
vislumbre  dos  efeitos  que  o  turismo  pode  causar  ao  meio  pesquisado, 
encaminhando assim a  necessidade de inovações tecnológicas,  e  buscando o 
manejo adequado frente ao crescimento do turismo nas comunidades.

Contato: Daniel Betoven de Jesus – 045-9916-3642 – dbjesus@hotmail.com
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O  evento  é  na  atualidade  um  acontecimento  imprescindível  no  contexto 
organizacional  e social,  sendo considerado um instrumento de comunicação que 
visa promover a imagem da organização ou pessoas. No entanto, a organização de 
um  evento  é  um  trabalho  minucioso,  composto  de  detalhes  importantes  e 
fundamentais  para  o  sucesso  do  evento;  e  para  que  o  evento  ocorra  de  forma 
organizada, é necessário que os participantes conheçam os tipos de eventos, suas 
principais  características,  além do comportamento adequado para cada situação, 
surgindo a necessidade de conhecer as regras de comportamento, destacadas pela 
etiqueta. Assim, a oficina tem como objetivo responder questionamentos quanto aos 
tipos de eventos, organização, habilitar os participantes a executarem solenidades e 
cerimônias com excelência; além de propiciar conhecimentos sobre as regras de 
comportamentos  sociais.  Para  atingir  esses  objetivos,  o  tempo de  trabalho  será 
dividido em dois momentos: teórico-verbal, o qual tratará da fundamentação teórica 
ao conteúdo de forma expositiva com o uso de recursos tecnológicos, e prático para 
fixação do aprendizado teórico, através dos materiais que serão levados e espaço 
para participação do grupo. Sendo assim, objetiva-se com a oficina: a) capacitar os 
participantes para diferenciar e executar eventos; b) adequar o comportamento para 
os  encontros  profissionais;  c)  aprimorar  conhecimentos  sobre  vestimentas 
adequadas  e  comportamento  à  mesa;  d)  aprender  a  lidar  com  as  diferenças 
culturais. 

Contato:
Profª. Vânia Silva de Souza Bilert – vaniabilert@hotmail.com – (45) 3379-7049
Flaviane Rossi – fl4vi_cvv@hotmail.com
João Eduardo de Moura – joaodemoura@superig.com.br
Josmary Karoline Demko Alves – josmarykaroline@yahoo.com.br
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RESUMO
Este artigo pretende apresentar o perfil socioeconômico dos jovens candidatos ao 
Primeiro  Emprego,  que  participaram da  segunda  turma  do  Projeto  de  Extensão 
Estratégias para o Primeiro Emprego, desenvolvido pelo Curso de Administração da 
UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão, em parceria com outras entidades locais 
que  atuam  na  inserção  de  pessoas  no  mercado  de  trabalho.  Os  dados  foram 
coletados  ao  final  do  curso,  através  da  aplicação  de  questionário  estruturado, 
aplicado aos participantes concluintes. Como resultados, a pesquisa apontou que se 
trata  de  um grupo  socialmente  estruturado  em termos  familiares,  de  renda  não 
elevada, com nível de cultura precário, porém de um comportamento muito positivo 
na busca de condições de empregabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Emprego; Formação; Mercado de Trabalho.

INTRODUÇÃO

Entre os jovens que buscam a inserção no mercado de trabalho, seja para 

ajudar na renda familiar ou mesmo custear os seus estudos, existe, em geral, uma 

preocupação muito grande em descobrir e garantir logo uma vaga. Contudo, a falta 

1Docente  do  Curso  de  Administração  da  Unioeste,  Campus  de  Francisco  Beltrão,  Mestre  em 
Engenharia da Produção e Sistemas. E-mail: nilsacanterle@hotmail.com
2Docente  do  Curso  de  Administração  da  Unioeste,  Campus  de  Francisco  Beltrão;  Mestre  em 
Administração Estratégica (UDESC). E-mail: jairo@fadep.br 
3Docente do Curso de Administração da Unioeste, campus de Francisco Beltrão, Dr. em Engenharia 
da Produção  E-mail: daoa@unioeste.br
4Docente   do  Curso  de  Administração  da  Unioeste,  campus  de  Francisco  Beltrão,  Mestre  em 
Recursos Humanos. E-mail: hmoreira@netconta.com.br
5Aluno do 4º ano do Curso de Administração da Unioeste,  campus de Francisco Beltrão.  E-mail:  
diego_cerioli@hotmail.com



de  “experiência”  e  a  inexperiência  dos  candidatos  ao  primeiro  emprego  gera 

insegurança e medo sobre como proceder para encarar este desafio. Além disso, o 

desemprego  juvenil  também  convive  com  o  fato  de  que  muitos  dos  postos  de 

trabalho existentes em diversos setores deixam de ser preenchidos porque a mão-

de-obra disponível não possui os requisitos educacionais mínimos para ocupá-los.

O Projeto de Extensão “Estratégias para o Primeiro Emprego” resulta de uma 

parceria entre a Unioeste (Curso de Administração), órgãos municipais e estaduais 

(Prefeitura Municipal, Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social, Agência 

do  Trabalhador)  e  a  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Francisco  Beltrão 

(entidade representativa das empresas) e tem como principal objetivo desenvolver 

ações  que  proporcionem  o  aumento  das  oportunidades  de  emprego  aos 

ingressantes ao mercado de trabalho em Francisco Beltrão. 

Para o jovem candidato ao primeiro emprego e que ainda sequer escolheu a 

profissão na qual  buscará a sua formação e tampouco possui  noção acerca das 

demandas  e  necessidades  do  ambiente  organizacional,  torna-se  fundamental 

vivenciar situações e adquirir  conhecimentos e informações que serão essenciais 

visando a sua colocação e atuação nas diferentes áreas nas organizações. 

A principal motivação deste artigo é a de contribuir com as discussões sobre o 

perfil (características, perfil socioeconômico familiar, interesses e necessidades, etc.) 

desse contingente de jovens candidatos ao primeiro emprego e que participaram da 

segunda turma do  Projeto de Extensão desenvolvido pelo Colegiado do Curso de 

Administração da UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão. 

2 REVISÃO TEÓRICA

No  tocante  à  participação  da  juventude  no  mercado  de  emprego  formal, 

diversos indicadores apontam para a crescente redução dessa faixa etária no total  

de vagas preenchidas. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT, 2001), observa-se que o nível maior de desempregados está na faixa etária 

com idade que varia entre 14 a 22 anos e, especialmente, no gênero feminino.

Para a OIT a crescente exclusão dos jovens no 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. Souza (2004) também afirma que existe 



todo um aparato legal da proteção ao jovem que, entretanto, ao invés de protegê-lo, 

atrapalha muito mais do que ajuda na sua inserção no mercado de trabalho. 

Conforme a OIT (2001, p.  38) “as ocupações que restam aos jovens são, 

frequentemente, as mais precárias, com postos não-assalariados ou sem registro 

formal. Encontram-se praticamente bloqueadas as portas de ingresso aos melhores 

empregos.” 

Visto que os sistemas de ensino formal básico não tem a função de orientar 

para um tipo de formação capaz de atender às qualificações necessárias à lógica da 

estrutura de empregos, é essencial a construção de referenciais para uma formação 

inicial a fim de que 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 como “um elemento de transição” já 

que  é  através  deste  que  se  concretiza  uma  certa  autonomia  face  à  família  de 

origem, tanto em termos econômicos como habitacionais (Gonçalves et al, 2010). É 

importante ter  presente como pressuposto metodológico as condições de partida 

que acompanham o jovem que está sendo remetido ao mundo do trabalho e ao 

mercado de emprego.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Os  dados  foram  obtidos  no  âmbito  do  Projeto  de  Extensão  “Gestão 

Estratégica para o Primeiro Emprego” com alunos da segunda turma que realizaram 

o curso no período de 05/08/2010 a 25/11/2010. A coleta foi realizada através da 

aplicação de questionário estruturado cuja construção baseou-se em três eixos: um 

que  identifica  o  perfil  do  aluno,  outro  que  incide  sobre  suas  condições 

socioeconômicas e um terceiro que busca conhecer as expectativas de trabalho e 

estudo. Na análise dos dados, os percentuais apresentados referem-se a respostas 

válidas, sendo as respostas descartadas retiradas do cálculo.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

a) Perfil 

Do total pesquisado, verificou-se que 87% são do sexo feminino e 13% do 

sexo masculino; 07% tem 19 anos, 13% tem 18 anos e 80% tem entre 15 e 17 anos;  



67% tem ensino médio incompleto, 27% tem ensino médio completo, 6% tem ensino 

fundamental completo;  todos são solteiro; 93% não tem filhos e 7% tem 1 filho. 

b) Caracterização socioeconômica

- Verificou-se que 93% dos pesquisados afirmaram ter conhecimentos básicos de 

informática (Word, Excel, Internet, ...),  sendo que os que afirmaram não possuir são 

do sexo feminino; 

-  33%  responderam  que  fazem  cursos  de  atualização  frequentemente,  27% 

raramente e 40% afirmaram que nunca o fazem. Também verificou-se igualdade 

entre homens e mulheres quanto a freqüentar raramente ou nunca frequentar.

- No que diz respeito ao acesso à internet, 80% responderam que possuem acesso 

à internet. Nesta informação não foi investigado o local de acesso. Do sexo feminino 

85% possuem acesso e 15% não. Já no sexo masculino 50% acessam e 50% não. 

- Ao se tratar de fazer cursos de idiomas, constatou-se que 67% não o fazem e 33% 

sim, sendo que no grupo do sexo feminino há maior incidência negativa. 

- Com referência a fazer cursos de música ou algum tipo de arte, nota-se que 27% 

afirmaram que sim e 73% não, sendo que 100% do grupo masculino não o fazem.

- Quanto às condições de posse da moradia, 73% afirmaram morar em casa própria 

e quitada, 20% em casa alugada e 7% em casa cedida. Isto indica um grupo com 

uma base domiciliar  estável.  Também observou-se que as  residências  possuem 

uma média de 7 cômodos, e nelas residem, além do aluno, 2,73 pessoas em média.

- Sobre com quais familiares residem, 12 respondentes citaram que moram com a 

mãe e 7 também com o pai. Há presença de irmãos na família de 9 respondentes. 

- Cabe destaque que 73% dos pesquisados dispõem de automóvel na família.

- Nota-se que no grupo há predominância da origem européia (60%). Também há 

presença de 7% de origem asiática, 13% indígena e 20% não informaram. 

- Com relação à escolaridade do pai, 33% possuem ensino fundamental incompleto 

e 27% fundamental completo. Já 20% possuem ensino médio completo e 7% tem 

curso superior incompleto. Observa-se ainda que 13% não responderam. 



-  Com relação  à  escolaridade  da  mãe,  apresentaram frequência  igual  (27%)  os 

níveis  fundamental  incompleto  e  médio  completo,  sendo  que  outros  20% tem o 

ensino  fundamental  completo,  6% possuem o  médio  incompleto,  13% o  ensino 

superior  incompleto  e  7% não responderam.   Pode-se constatar  que o nível  de 

escolaridade das mães, em geral, é superior ao dos pais.

- A renda familiar média informada é de R$ 1.140,00, caracterizando um grupo que 

recebe em torno de dois salários mínimos.

-  Quanto ao trabalho dos pais,  39% estão desempregados,  trabalham em casa, 

realizam trabalhos informais ou são autônomos. Dos demais, 34% são servidores 

público  ou  trabalham com carteira  assinada e  27% não  responderam.  Pôde ser 

observado também, que 20% dos pais trabalham na indústria ou comércio, 34% na 

prestação de serviços e 13% na agricultura. 33% dos respondentes não informaram.

- Já com relação ao trabalho da mãe, 60% estão desempregadas, trabalham em 

casa, realizam trabalhos informais ou são autônomas. Das demais, 27% trabalham 

com carteira assinada e 13% não responderam. Referente ao setor de atividade, 

33% trabalham na indústria ou comércio,  20% na prestação de serviços,  6% na 

educação, 7% na agricultura, 7% são donas de casa e, 27% não responderam.

- No tocante à participação do aluno no orçamento familiar, 60% destes afirmaram 

não contribuir no orçamento e 27% afirmaram que sim. Já 6 % dos pesquisados,  

afirmaram sustentar a família e 7% não informaram.

- Quanto à fonte utilizada pelo aluno para manter-se informado, a mais indicada foi a 

TV, com 12 respostas, seguida da internet, com 11 indicações. Cabe destaque ao 

rádio que aparece em terceiro lugar com 7 indicações, com a diferença de que este 

veículo é utilizado apenas por integrantes do grupo feminino. Observou-se também 

que o tempo dedicado ao lazer, é em média de 11,6 horas semanais. 

- Quanto ao número de obras emprestadas na biblioteca, mensalmente, observa-se 

que, em geral, são emprestados 1,86 livros, onde o grupo feminino apresentou uma 

média superior, de 2,17 livros. Em relação à compra de livros, apenas 7% registrou 

que o faz frequentemente e 13% somente compra quando solicitado.  Já os que 

raramente compram e os que nunca compram, somam um percentual de 80%. 



-  Quanto  aos  periódicos  lidos  com maior  freqüência,  estão  os  de  conhecimento 

geral, seguido de revistas de “fofocas” e revistas de conhecimento científico.  

c) Expectativa de trabalho

- Quanto à pretensão de trabalho, 6 pensam atuar no setor público, 6 no setor de 

serviços, 2 no comércio e 5 pretendem se tornar profissionais liberais. 

- Destaca-se que 93% querem continuar estudando e 7% não. Dos integrantes do 

grupo feminino, 100% querem continuar estudando. Já no grupo masculino, metade 

quer continuar estudando. 

- Dentre os que querem continuar estudando 27% tem a intenção de cursar a área 

de saúde, 20% a área de engenharias, 13% a área de educação, 19% pensam em 

seguir em cursos na área gerencial (administração e contabilidade) e os demais 21% 

estão distribuídos em Designer de Moda, Tecnologia da Informação e Geografia. 

-  Um dado relevante,  considerando-se o perfil  do grupo que é jovem, 73% está 

fazendo o curso preparatório para o primeiro emprego por iniciativa própria, 20% por 

orientação dos pais e 7% por ambos os motivos. 

CONCLUSÃO

Ao  procurar-se  identificar  quais  as  características  dos  jovens  que  estão 

buscando preparação para o primeiro emprego, como conclusão, pode-se dizer que 

o grupo é predominantemente feminino e que 80% tem entre quinze e dezessete 

anos. Pode-se também afirmar que o grupo pesquisado partilha a primeira categoria 

apresentada pela OIT, ou seja, são pobres, carentes de um mínimo de educação e 

capacitação  e  de  apoio  social,  embora  seja  possível  observar  que  a  baixa 

escolaridade encontrada é compatível com a faixa etária. 

Nota-se que a maioria dos pais tem um nível de escolaridade situado nas 

faixas iniciais e que o grupo familiar a que o aluno pertence não é numeroso, com a  

maioria residindo em casa própria e com posse de veículo particular. 

Verifica-se  que  o  grupo  pesquisado  não  possui  uma  formação  mais 

elaborada,  visto  que  a  maioria  não  cursa  uma  segunda  língua  e  não  frequenta 



cursos relacionados com a formação cultural, mas demonstra grande empenho em 

frequentar o projeto, com vistas a melhorar as condições de acesso ao emprego. 

Além de um comportamento muito proativo em relação ao preparo para a 

empregabilidade,  notou-se  grande  expectativa  em  ter  uma  profissão  de  nível 

superior. 
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RESUMO
Processo de Extração Manual das Fibras de Bananeiras para 

Artesanato
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 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 necessários para essa oficina
Tronco de Bananeira – sugere-se um pseudocaule para cada dois alunos
Uma mesa para cada dois troncos



Uma faca por aluno
Um avental por alunos
Um par de luvas de borracha por aluno
Utilizar roupas velhas por causa da nódoa 

Técnicas
Habilidades manuais e utilização de faca.

Formas de contato: 45 3529 0145/ 45 99559278 mestre_hayrton@hotmail.com



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EMPRESARIAL
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RESUMO:

O termo voluntariado vem desde a implementação da Lei do Voluntariado  Nº 

78  em  1998,  ano  este  referencia  para  esta  atividade,  por  ter  sido  o  ano 

Internacional  do Voluntariado, o que resultou em eventos nacionais como o 

Congresso  Brasileiro  de  Voluntariado,  evento  que  apesar  de  ter  originado 

debate  nacional,  e  a  elaboração  de  um livro  sobre  o  tema,  não  teve  sua 

seqüência e nem resultados mais expressivos, alem dos aqui citados. Apesar 

de o Brasil possuir uma lei especifica para regular a atividade do voluntariado e 

celebrar no dia 28 de agosto desde o ano de 1985, em função da Lei Nº 7.352, 

não e uma tradição ainda no pais esta pratica nas suas mais diferentes áreas 

possíveis: saúde, ambiental  escolar, empresarial  entre outras. Esta proposta 

visa apresentar não somente os instrumentos legais existentes atualmente no 

Brasil  sobre esta temática,  mas também as demandas desta atividades em 

algumas áreas no mundo e o potencial que esta área se faz presente no Brasil, 

ainda mais agora as vésperas de organizar mega-eventos esportivos que não 

se fazem sem a existência de voluntários. Ele vem ao encontro das atividades 

previstas  no  projeto  de  extensão  desenvolvido  no  Curso  de  Hotelaria,  do 

Campus de Foz do Iguaçu, com o objetivo de assessorar e orientar as ONG, 

IES  e  empresas  sobre  esta  praticam  e  como  organizar  programas  desta 

natureza em suas respectivas organizações.

Palavras-chave: Voluntariado, IES’s, Empresas e ONG’s.
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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  Rio  dos  Siris, no  estado  de  Sergipe,  com  foco  nas  atividades 
relacionadas  às  temáticas  de  comunicação,  tecnologia  e  produção,  trabalho.  Ademais,  além  de 
abarcar  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  universitária.  Desenvolvimento 
comunitário. 

INTRODUÇÃO

O Projeto  Rondon,  coordenado  pelo  Ministério  da  Defesa  e  realizado  em 

estreita  parceria  entre  diversos  Ministérios,  esferas  governamentais  e  sociedade 

civil,  é  um projeto de integração social  que envolve a participação voluntária  de 

estudantes  universitários  na  busca  de  soluções  que  contribuam  para  o 

desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem-estar da 

população  e  busca  aproximar  esses  estudantes  da  realidade  do  País,  além  de 

1 Docente do Curso de Ciência da Computação, UNIOESTE – Campus de Cascavel/PR. Coordenador do Projeto

2 Discente de Administração e Direito, UNIOESTE – Campus de Mal. C. Rondon/PR 

3 Discente de Administração, UNIOESTE – Campus de Mal. C. Rondon/PR

4 Discente de Ciência da Computação, UNIOESTE – Campus de Cascavel/PR

5 Docente do Curso de Agronomia, UNIOESTE – Campus de Mal. C. Rondon/PR. Subcoordenadora do Projeto

6 Discente de Administração, UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão/PR



contribuir, também, para o desenvolvimento das comunidades assistidas (BRASIL, 

Ministério da Defesa, 2011). 

A idealização inicial do Projeto Rondon deu-se no ano de 1996, tendo como 

intuito  primordial  de  levar  a  juventude  universitária  a  conhecer  a  realidade  das 

diversas  regiões  multiculturais  deste  país  e,  especialmente,  de  propiciar  aos 

estudantes universitários a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento social 

e econômico nacional (BRASIL, 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 Rio dos Siris do Projeto Rondon foi  realizada 

abrangendo 20 municípios do estado de Sergipe, no período de 21 de janeiro a 6 de 

fevereiro de 2011, no qual os autores atuaram como rondonistas. 

O município de Aquidabã, criado pela Lei nº 1.215 de 04 de abril de 1882, 

originou-se  após  seu  território  ser  desmembrado  dos  de  Propriá  e  Capela. 

Atualmente,  Aquidabã totaliza  20.066 habitantes,  sendo 57% residentes  na área 

urbana, e sua economia baseia-se, primordialmente, na agropecuária e comércio em 

geral (IBGE, 2011).

OBJETIVOS

Os objetivos da ação, no tocante ao relatado nesse artigo, foram:

a)  Capacitar  educadores,  comunidade  escolar,  lideranças  comunitárias  e 

população em geral, visando a informação, sensibilização e fortalecimento de ações 

educativas e preventivas;

b)  Contribuir  para  o  desenvolvimento  sustentável  das  comunidades 

envolvidas,  por  meio  do  desenvolvimento  de  habilidades  em  agentes 

multiplicadores;

c) Capacitar e orientar moradores para que sejam capazes de gerar novas 

perspectivas de trabalho, possibilitando maior geração de renda;

METODOLOGIA

Um dos integrantes da coordenação participou de uma viagem precursora ao 

município, com vistas à elaboração do diagnóstico junto à comunidade local para 

levantamento de problemas e potencialidades do município.



A equipe foi  preparada para atuação à luz das temáticas de interesse do 

município. O planejamento das atividades propostas objetivaram abarcar os anseios 

e  necessidades  captadas  durante  a  viagem  precursora  e  possibilitar  o 

desenvolvimento social das comunidades envolvidas. 

A  partir  disso,  definiu-se  o  cronograma  das  ações  em  observância  ao 

diagnóstico  realizado  com  metas  de  caráter  multidisciplinar.  A  metodologia  de 

execução proposta constitui-se em oficinas,  cursos,  palestras,  visitas analíticas e 

atividades recreativas educadoras envolvendo a população em geral. 

O  recorte  de  interesse  envolve  as  seguintes  capacitações  ministradas 

repetidas vezes no município e três distritos: Saco de Areia, Moita Redonda e Cruz 

Grande. 

- Introdução ao Linux

- Como agregar valor ao produto

- Associativismo e cooperativismo

- Feira das profissões

- Elaboração de projetos

- Educação financeira

- Formação de recursos humanos

- A reforma ortográfica da Língua Portuguesa

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Os  trabalhos  executados  pela  equipe  objetivaram  a  realização  de 

diagnósticos das localidades a serem atendidas e, consequentemente, organização 

e  execução  das  possíveis  intervenções  para  o  desenvolvimento  socioeconômico 

regional  e  do  público  envolvido.  Nesta  perspectiva,  as  atividades  desenvolvidas 

foram:

Mini-curso: Introdução ao Linux: Este mini-curso teve como objetivo prover 

uma visão geral do funcionamento do sistema operacional Linux e seus aplicativos 

através  de  aulas  práticas,  na  intenção  de  proporcionar  aos  participantes  o 

conhecimento  básico  sobre  informática  e  de  como fazer  uso  do  computador  de 

forma construtiva, demonstrando as contribuições e vantagens que o computador 

pode  trazer  às  atividades  desenvolvidas  aos  participantes,  na  sua  maioria, 



professores.  Também,  foi  ressaltada  a  importância  dos  professores  utilizarem 

ferramentas  computacionais  como  apoio  ao  processo  ensino-aprendizagem  nas 

escolas da região.

 

Palestra:  Como agregar valor  ao produto:  Nesta ação o objetivo foi  de 

trabalhar  junto  ao  empreendedor  questões  relacionadas  às  necessidades  do 

mercado,  para  que  o  mesmo  possa  identificar,  compreender  e  atender  tais 

necessidades, contribuindo, também, com questões referentes à administração da 

produção,  visando,  desta  forma  conduzir  o  empreendedor  a  alcançar  o  melhor 

aproveitamento de seus recursos maximizando seus lucros. Esta ação foi estendida 

a comunidade em geral, mas a maioria dos participantes foram produtores locais, 

cujo  produto  gerado  na  propriedade  ou  vendido  na  feirinha  municipal,  não  é 

explorado,  o  que  poderia  acarretar  um  lucro  ainda  maior  para  os  produtores. 

Observou-se no município  que a  grande maioria  dos produtores  e comerciantes 

locais  não  faziam uso  destas  técnicas,  não  dando  o  determinado  valor  ao  que 

produziam.

Palestra: Associativismo e cooperativismo: A presente palestra teve como 

objetivo  principal  introduzir  na  comunidade  os  conceitos  sobre  a  importância  do 

associativismo  e  cooperativismo  bem  como  debater  ações  que  possam  ser 

desenvolvidas pelas comunidades com o intuito de garantir o desenvolvimento local. Foi 

demonstrado  para  a  população  a  importância  dos  empreendimentos  ligados  ao 

cooperativismo e associativismo, bem como a força que a comunidade pode ter no 

mercado,  quando  trabalhando  em  cooperação.  O  público  alvo  atingido  foi  as 

bordadeiras  da  região,  que  produzem  bordados  em  grande  quantidade,  porém 

repassam seus produtos a atravessadores por preços muito baixos, devido a falta de 

organização e implantação de uma cooperativa deste ramo na região. 

Oficina: Feira das profissões

Nesta atividade, foi realizado um debate com os jovens da comunidades com 

o intuito de esclarecer as áreas de atuação de algumas profissões. Foram relatadas 

experiências  vivenciadas pelos  jovens universitários  bem como o  esclarecimento 

das  dúvidas  quanto  à  indicação  da  profissão  pretendida.  Percebeu-se  grande 



interação  do  público-alvo  e  também  que  a  atividade  serviu  como  uma  grande 

ferramenta de estímulo para jovens e adolescentes na busca de qualificação e a 

valorização do ensino superior.

Mini-curso: Elaboração de projetos: Neste mini-curso foram abordados os 

conceitos  e  importância  da  elaboração  de  projetos,  contribuindo  assim  para  a 

solução de problemas e transformando idéias em ações. O público alvo foram as 

lideranças municipais,  onde foram  desenvolvidas atividades em grupos,  onde os 

participantes elaboraram um projeto identificando titulo do projeto, gerente, formação 

da equipe, objetivo geral e específico, justificativa, metas, identificação de riscos, 

restrições, partes interessadas e o cronograma do projeto. Para finalizar a atividade, 

os grupos apresentaram suas propostas para todos os ouvintes. 

Palestra: Educação financeira

A  palestra  sobre  educação  financeira  teve  como  objetivo  oportunizar  à 

comunidade presente o contato com técnicas básicas de gestão financeira, desde a 

estruturação de um fluxo de caixa até métodos de otimização de renda através da 

minimização de despesas e maximização de receitas. Aos interessados também foi 

fornecido uma estrutura de um fluxo de caixa que poderia ser utilizada para controle 

das finanças pessoais e/ou familiares. 

Esta atividade contemplou a abordagem da temática a todos os níveis da 

população, independentemente de sua renda e/ou nível de geração de despesa.

Palestra: Formação de recursos humanos

A atividade objetivou trazer à tona a importância da capacitação dos recursos 

humanos  não  só  no  ambiente  organizacional,  mas  também  em  busca  do 

desenvolvimento pessoal. Mesclando momentos de reflexão sobre os conceitos do 

tema  com  mensagens  motivacionais.  O  público  alvo  da  palestra  foram  pessoal 

técnico  administrativo  e  comunidade  em  geral.  Foi  possível  mais  do  que 

conscientizar o público presente sobre a importância de desenvolver-se como ser 

humano, mas também apontar meios para que o mesmo pudesse acontecer, seja 

através  do  aprimoramento  educacional,  ou  da  acumulação  de  experiência 

profissional (know how) etc.

Mini-curso: A reforma ortográfica da Língua Portuguesa



O mini-curso sobre a reforma ortográfica da Língua Portuguesa teve como 

objetivo principal explicar as alterações promovidas pelo novo acordo ortográfico e 

sua aplicação cotidiana nas mais diversas formas de estruturação da mensagem 

escrita: redação, carta, ofício etc, através da realização de exercícios individuais e 

coletivos ao final do debate sobre a aplicação de cada regra. O público atingido 

foram professores, agentes comunitários e comunidade em geral. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos resultados apresentados, evidenciou-se os benefícios que Projeto 

Rondon possibilita a cada nova operação, garantindo assim o desenvolvimento de 

comunidades bem como a inclusão social, além de contribuir para a formação dos 

acadêmicos atuantes no projeto, preparando-os para uma atuação mais consciente 

no mercado de trabalho.

A nação brasileira impressiona seja pelos recursos naturais que dispõe, pelo 

exotismo cultural, pela natureza exuberante ou mesmo pela espantosa disparidade 

entre ricos e pobres. O Projeto Rondon nos proporcionou vivenciar uma realidade 

completamente distinta que, muitas vezes, presenciamos apenas pelos meios de 

comunicação. Indubitavelmente, paradigmas, crenças, pré-conceitos e preconceitos 

foram  quebrados  e  reformulados.  Aliar  os  conhecimentos  prévios  e  habilidades 

acadêmicas  com  a  realidade  sociocultural  da  população  sergipana  enriqueceu, 

definitivamente, não apenas a nossa carreira profissional, mas a renovada visão de 

um mundo que deve ser permeado pela organização social, política, econômica e 

cultural.

Ao término das atividades, observou-se que as ações acima citadas e outras 

realizadas pelo Projeto Rondon demonstrou não apenas tratar-se de um conjunto 

integrado de ações sociais, mas sim de uma experiência que possibilita a interação 

cultural,  a  formação  de  cidadãos  mais  éticos  e  conscientes  das  diversidades  e 

adversidades existentes no Brasil, com vistas a um país mais igualitário, além de 

proporcionar à população envolvida nas atividades benefícios imediatos e outros que 

desenvolverão frutos a longo prazo.
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TÍTULO DA ATIVIDADE DO ACADÊMICO

RECOMENDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO NITROGENADA EM 

PASTAGENS  LOCALIZADAS  EM  PROPRIEDADES  LEITEIRAS  NO 

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Área: Trabalho

.1 INTRODUÇÃO

A pecuária leiteira é uma das principais atividades econômicas do Brasil 

e  tem  grande  importância  social  na   propriedades  familiares  do  Oeste  do 

Paraná. Esta se baseia, principalmente, no sistema de pastejo de gramíneas 

forrageiras do gênero Tifton. O pastejo é a melhor maneira de se utilizar a 

produção forrageira, uma vez que o animal  colhe a forragem na quantidade 

requerida, selecionando as partes de melhor palatabilidade e valor nutritivo. 

Entretanto, dos milhões de hectares de pastagens existentes no Brasil, estima-

se que grande parte encontra-se degradadas ou em processo de degradação, 

o que conduz a  redução da rentabilidade da pecuária leiteira familiar. O Estado 

do Parana com um total de 1,4 milh s de vacas ordenhadas considerado o  

terceiro maior produtor nacional de leite contribuindo com 10,3% da produ鈬oo. 

Com isso, atingiu-se uma produtividade m馘 ia 1.776 litros/vacas/ano (IBGE, 

2005). Grande parte do leite produzido, em 86,9% dos estabelecimentos rurais, 

representada por produtores familiares, 

A baixa produtividade leiteira nas pequenas propriedades é decorrente 

da  baixa  produtividade  das  pastagens  tropicais.  Conforme  Corsi  e  Martha 

Júnior (1997), o uso de adubação nitrogenada nas pastagens tropicais eleva 

significativamente a produção de matéria seca das forrageira. Uma boa opçcão 



para  substituição  da  adubação  nitrogenada  mineral,  de  custo  elevado,  é  o 

adubo orgânico, cuja matéria prima é o dejeto líquido de suínos, entretanto o 

uso  indiscriminado  pode  contaminar  rios,  lagos  e  águas  subterrâneas, 

especialmente  com  nitratos,  fosfatos  e  metais  pesados.  O  uso  de  adubo 

orgânico oriundo de dejetos  líquidos de suínos deve ser realizado de acordo 

com a normas do ministério da Agricultura (Normativa 25 de 23 de julho de 

2009,  publicada  no  D.O.U.  No142  de  28  de  junho  de  2009),  ou  seja 

incorporado ao solo e observar  carência de quarenta dias para o pastejo. A 

dose de dejeto recomendada pela literatura é de 100 m3 /ha, podendo variar 

em função da densidade do  líquido. 

O objetivo do presente trabalho será esclarecer  e recomendar o uso 

adequado  de  adubação  mineral  e  adubação  orgânica,  visando  elevar  a 

produção de forragem de Tifton-85, a produção de leite e a renda do produtor  

de  leite  em  propriedades  de  agricultura  familiar  no  município  de  Marechal 

Cândido Rondon-PR.

1.2 OBJETIVOS

Orientação  e  recomendação  de  quantidades  adequadas  de  esterco 

líquido de suínos em pastagem de Tifton-85, baseando-se em resultados de 

pesquisa, visando elevar a produção de forragem de Tifton-85, a produção de 

leite e a renda do produtor de leite em propriedades de agricultura familiar no 

município de Marechal Cândido Rondon-PR.

1.3 JUSTIFICATIVA

A  aplicação  de  doses  adequadas  de  dejetos  de  suínos  melhora  a 

produtividade  e  qualidade  da  pastagem,  podendo  incrementar  a  produção 

animal, sem, no entanto, contaminar o solo e águas subterrâneas 

1.4 METODOLOGIA

O trabalho será conduzido no município de Marechal Cândido Rondon, 

PR; no qual serão selecionadas 12 propriedades que desenvolvem a atividade 

da Bovinocultura leiteira. O critério de seleção se baseará no uso de dejeto de 

suínos em pastagem de capim Tifton-85. Apos a seleção, cada propriedade 

será  acompanhada  mensalmente,  por  meio  de  resposta  a  questionário, 



contendo  as  seguintes  questões:  Área  de  pastagem,  Uso  de  suplemento 

alimentar para bovinos, Análise de solo, Numero de bovinos, Produção de leite,  

Uso de calcário, Uso de adubo mineral, Uso de adubação orgânica, Uso de 

esterco de suínos, Controle da quantidade   de esterco de suínos aplicado. 

Baseando-se nos dados de relátorio, será feito um planejamento da produção 

de forragem com o uso de doses adequadas de esterco líquido de suínos, 

devidamente  imcorporado  ao  solo  e  observando  o  prazo  de  40  dias  para 

efetuar  o  pastejo.  Será feito  acompanhamento mensal  da produção leiteira, 

cujo valor será comparado com a produção do mês anterior, visando estimar a 

melhoria na produção e na renda do proprietário.

RESULTADOS ESPERADOS .

Inserção social do acadêmico junto à comunidade dos produtores de leite do 

municipio de Mal.C.Rondon.

Melhoria da renda dos produtores de leite

Melhoria da conservação dos recursos naturais utilizados na cadeia produtiva 

do leite



TERRIRTORIALIZAÇÃO E MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES: UM NOVO OLHAR NA 
CRIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS EMANCIPATÓRIAS.

COORDENADOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Edson Marques Oliveira
COLABORADORES: Luciana Caroline Külzer, Pâmela Andreisa Fughetto e Lisiane Maíra Borille

Área temática: Tecnologia e produção
PALAVRAS-CHAVE: territorialização, Gênero, trabalho e renda, tecnologia social 

RESUMO: Justificativa: O estudo sobre pobreza e desenvolvimento nas últimas décadas tem 

deixado claro que a pobreza tem uma face. São mulheres, crianças e jovens, e em específico 

sobre  as  mulheres,  destaca  a  análise  de  Kliksberg  (2001,p.58),  essa  constatação  é  também 

chamado  de  “feminilização  da  pobreza”,  pois  a  maior  parte  dos  países  da  América  Latina, 

apresentam índices de 20%  de famílias chefiadas por mulheres, o que agrava a situação caótica 

das famílias pobres, o que acentuam uma série de fatores de venerabilidades sociais, tanto de 

geração de renda e sustento como do desenvolvimento afetivo, emocional e parental. Nota-se a 

falta de políticas públicas adequadas a essa demanda. Entre as proposições alternativas para se 

trabalhar essas questões, e gerar ações que possam se transformar em políticas públicas, surge o 

empreendedorismo social,  que foca ações a partir  da realidade local  dos  sujeitos,  estimula  a 

inovação e potencialização das capacidades humanas e valoriza o território local e regional. (Cf. 

OLIVEIRA e CASSANELLI, 2005). Objetivo: Com base nessa compreensão, objetivou-se realizar 

uma pesquisa que denominamos de terrirtorialização e mapeamento de oportunidades, junto a um 

grupo de mulheres do bairro Coopagro,  Toledo-PR realizado no período de março de 2005 a 

setembro  de  2007.   A  pesquisa  teve  duas  etapas.  Metodologia: A  primeira  mapeando  os 

empreendimentos  e  serviços  já  existentes  no  bairro.  O  segundo,  aplicação  de  questionário 

estruturado  junto  a  uma  amostra  de  46%  das  residências  do  bairro.  Com  esses  dados  foi 

elaborado  um mapa inteligente  de oportunidades  no bairro.  Esse experimento permitiu  que o 

grupo de mulheres criasse a Coopermesa uma cooperativa de trabalho de costura com material 

reciclado. Contribuições esperadas: O experimento e a metodologia de pesquisa, mostraram a 

importância de mapear e visualizar o perfil e habito de consumo das pessoas do bairro, que em 

grande medida,  representam os hábitos  dos demais  moradores  da cidade,  o  que sinalizou  a 

possibilidade de focar  produtos e serviços que fossem adequados a essa demanda,  além de 

balizar a satisfação com os atuais serviços públicos e permitir a construção de estratégias efetivas 

de  geração  de  trabalho  e  renda.  Várias  dimensões  foram  trabalhadas:  auto-estima,  inclusão 

social, geração de trabalho e renda, e principalmente a possibilidade concreta dessas mulheres 



deixarem de ser meras e passivas usuárias do serviço público e serem propositoras de ações que 

podem ser transformadas em política pública.  

Contato: Edson Marques Oliveira, (45) 99413978, empreendedorsocial03@yahoo.com.br



VI FEIRA DA ECONOMIA DOMÉSTICA:
“AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES, ARTESANATO E A GERAÇÃO DE 

ALTERNATIVAS ECONÔMICAS”

Profa. Christine Nascimento Grabaski
Profa Franciele Aní C. Follador
Profa Claudia Gagliotto Galvan

Profa Neide Bellandi

Área 08-Trabalho 
Poster

PALAVRAS-CHAVE:  Desenvolvimento  Regional;  Ocupações  Rurais  Não-
Agrícolas; Feira

RESUMO:  A realização da VI  Feira  da Economia Doméstica movimentou o 
campus da Unioeste  de Francisco Beltrão  durante  os  dias  18,  19  e  20 de 
outubro de 2010. A divulgação das atividades relativas à geração de trabalho e 
de renda, com sustentabilidade ambiental e social foi o enfoque principal da 
Feira que foi feita concomitante ao Simpósio Estadual de Economia Doméstica. 
A atividade  da  foi  elaborada,  desenvolvida  e  orientada  pela  docente  das 
disciplinas de Extensão Rural e Urbana do primeiro e segundo ano do curso de 
Economia  Doméstica,  como  tema  de  trabalho  prático.  Os  acadêmicos 
participantes  foram  selecionados  visando  trabalhar  em  equipes  especificas 
para  cada  função:  1-Planejamento  Logístico;  2-Divulgação;  3-Distribuição 
Espacial  da  Exposição;  4-Apresentação  dos  Produtos  e  Atendimento  ao 
Público. Algumas  das  entidades  e  instituições  participantes  já  tinham 
participado de outras feiras da Economia Domestica, sendo que duas delas 
estavam participando pela terceira vez. A divulgação de outras atividades como 
as de pesquisa e extensão desenvolvidas no campus também teve lugar. A 
Aplicação  conjunta  de  ações  e  estratégias  para  a  montagem de uma feira 
atentando para aspectos logísticos e de marketing dos produtos artesanais e 
processados pelas agroindústrias familiares foram alcançadas. Os acadêmicos 
do primeiro e segundo anos da Economia Domestica praticaram a organização, 
montagem  e  desmontagem  de  uma  feira  de  maneira  prática.  A avaliação 
efetuada  pelos  acadêmicos  e  pelos  expositores  foi  extremamente  positiva, 
ocorrendo solicitação para que a feira seja feita anualmente. 

 Contato: Profa Christine Grabaski, 



Email: crisgrab_@hotmail.com 
Fones: (46)8802 9462 ou 3520 4820 (Laboratório de Saneamento)

mailto:crisgrab_@hotmail.com
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	ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO PERFIL CONCEITUAL DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE CIÊNCIA 
	Área temática: Educação 
	Modalidade de apresentação: Comunicação oral
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	As oficinas serão realizadas no segundo bimestre deste ano com grupos de aproximadamente quarenta educandos cada, correspondentes a cada uma das séries acompanhadas pelo projeto. As atividades serão selecionadas e executadas de acordo com a faixa etária dos mesmos, variando de contação de estórias até atividades fundamentadas em experimentos das ciências naturais.
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	RESUMO: O artigo trata do Programa Universidade Aberta a Terceira Idade – UNATI na UNIOESTE e tem como objetivo enfatizar os resultados alcançados no período 2000-2010 na constituição e efetivação da cidadania do idoso. O Programa se constitui numa atividade de Extensão, vinculada á Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, de caráter multi, transdisciplinar e permanente, iniciada em 2000 no Campus de Toledo e estendido ao Campus de Foz do Iguaçú a partir de março de 2008. O objetivo da UNATI na Instituição é integrar o idoso no espaço acadêmico e na comunidade local e regional, possibilitando a troca de saberes e a efetivação do tripé Ensino-Pesquisa e Extensão, modificando seu cotidiano e promovendo melhor preparação para a vivência da aposentadoria. Os resultados apontam que, na perspectiva pedagógica da educação permanente, o Programa tem se mostrado como uma ação efetiva e afirmativa da Universidade na efetivação de direitos, na qualidade de vida e na inserção e participação social da pessoa adulta e idosa possibilitando mudanças sociais e promovendo o exercício da cidadania ativa da pessoa adulta e idosa.
	OBJETIVOS
	Em artigo publicado no Jornal folha de São Paulo  entitulado ”A história e seus ardis - O lulismo posto à prova em 2010”,  Singer afirma que Lula definiu a agenda desta eleição ao fazer aliança com o povo, no seu segundo mandato.  
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	Figura 1: Perfil Longitudinal do setor SE ao NO, Loteamento Pinz, Marechal Cândido Rondon.
	FONTE: Dados do trabalho de campo, em 31/05/2001. Elaboração: Lia Dorotéa Pfluck e Edimar Rodrigo Rossetto, jul./2010.
	OBJETIVOS
	Criação de uma base de informações georreferenciadas que identifique as áreas pertencentes às APP e a RL do município de Flor da Serra do Sul, monitorando a evolução florestal destas áreas através da classificação de imagens de satélite nos períodos de 1985, 1993, 2003 e 2010.
	ANÁLISE DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE CASCAVEL – PARQUE DANILO GALAFASSI – E A UTILIZAÇÃO DO MESMO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	Nas grandes cidades, o trauma é tido como o maior problema de saúde pública da atualidade, tendo as mais diversas causas: acidentes automobilísticos, violência urbana, acidentes de trabalho ou ainda acidentes domésticos. 
	BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília‐DF, 2007. 
	FERRO, Degmar. Fitoterapia-Conceitos Clínicos. Editora Atheneu, São Paulo-SP, 2008.
	MIGUEL, Marilis Dallarmi; MIGUEL, Obdulio Gomes. Desenvolvimento de Fitoterápicos. Editora Tecmed, São Paulo, 2004.
	REZENDE, Helena Aparecida de; COCCO, Maria Inês Monteiro. A utilização de fitoterapia no cotidiano de uma população rural. Rev. esc. enferm. USP vol.36 no.3 São Paulo Sept. 2002.
	OBJETIVO GERAL
	Webconferência / videoconferência,  é um meio de reunir-se através de ferramentas de vídeo em tempo real pela internet. Ela permite que um grupo de profissionais em cidades ou países diferentes, reúna-se sem sair de suas respectivas salas. Este sistema permite todas as opções de apresentação e intercâmbio de informação que são possíveis em reuniões presenciais.
	Resumo: Num espaço físico onde circula um numero muito grande de pessoas, é se suma importância considerar a probabilidade de um acidente ou até mesmo do desencadeamento de uma situação clínica, onde o socorro adequado e imediato possui um enorme significado. O presente projeto teve como objetivo geral a implantação de um ambulatório de atendimento de enfermagem em situações de urgência e emergência no campus de Cascavel da UNIOESTE. Para sua implantação, foi realizado um treinamento dos graduandos de enfermagem pertencentes ao programa LIGA DO TRAUMA E EMERGÊNCIA- ENFERMAGEM, elaborados todas as normas de rotina de procedimentos e administrativas, alem dos contatos necessários para o adequado funcionamento do mesmo. No entanto, ainda não foi possível sua implantação definitiva devido a falta de um espaço físico dentro do campus, problema este que acreditamos que brevemente deverá ser sanado. Com o desenvolvimento do presente projeto, esperamos além de melhorar as condições de segurança aos usuários do campus, garantir aos alunos de enfermagem, um novo campo de aprendizado.
	INTRODUÇÃO: Nas grandes cidades, o trauma é tido como o maior problema de saúde pública da atualidade, tendo as mais diversas causas: acidentes automobilísticos, violência urbana, acidentes de trabalho ou ainda acidentes domésticos. Este problema, dentre as emergências clínicas, tem merecido especial atenção tanto por sua epidemiologia assustadora quanto sua elevada mortalidade e morbidade, além da potencial reversibilidade de seus efeitos diante de um atendimento adequado. Segundo Lenardt (s.d.), o atendimento ao trauma deve ser tanto rápido quanto definitivo. Para Cazarim, Ribeiro e Faria (1997), o tempo é um dos fatores essenciais de atendimento à vítima de trauma, porém, esta rapidez necessária, exige segurança e conhecimento. Diante destas afirmações torna-se claro a necessidade do conhecimento básico sobre como proceder em tais situações. O atendimento pré-hospitalar se dá por meio de técnicas manuais e o uso de equipamentos específicos para isso é necessária revisão científica das referidas técnicas e sua constante prática por meio de treinamentos. O atendimento inicial ao doente grave, ou seja, àquele que necessita de um atendimento de emergência, exige conhecimento técnicos e habilidades específicas, que somente podem ser adquiridos através de muito estudo e treinamento (CALIL; PARANHOS, 2007). É da maior importância que o socorrista conheça e saiba como colocar em prática o suporte básico de vida. Saber fazer o certo na hora certa pode ser a diferença entre a vida e a morte para um acidentado. Além disso, os conhecimentos na área podem, além de minimizar os resultados decorrentes de uma lesão, reduzir o sofrimento da vítima e colocá-la nas melhores condições para receber o tratamento definitivo (PARANÁ, 2006). Num espaço físico onde circula um numero muito grande de pessoas, é se suma importância considerar a probabilidade de um acidente ou até mesmo do desencadeamento de uma situação clínica, onde o socorro adequado e imediato possui um enorme significado. Assim, o conhecimento de como agir frente a uma situação de agravo a saúde de maneira segura para os envolvidos, ou seja, acidentado e socorrista, é um dos aspectos a ser considerado no treinamento do pessoal que trabalha ou utiliza este ambiente. Desta forma e considerando o grande número de indivíduos que circulam nas dependências do campus de Cascavel, sejam eles funcionários, alunos, docentes além de pessoas em trânsito, onde por mais segura que sejam as condições, estão sempre sujeitos a uma situação de urgência/emergência e que as primeiras pessoas a chegarem ao local da ocorrência são leigos, sem alguma experiência ou noção de um atendimento seguro à vítima, elaboramos um projeto de extensão, a ser desenvolvido por alunos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) campus Cascavel, objetivando a organização e implantação de um ambulatório para atendimento de urgência/emergência, com intuito de centralizar, organizar e otimizar este tipo de assistência, de modo a torná-lo mais rápido e eficiente, trazendo um maior benefício e segurança para os freqüentadores deste campus
	RESULTADOS ESPERADOS: Com o desenvolvimento do presente projeto, esperamos além de melhorar as condições de segurança aos usuários do campus, garantir aos alunos de enfermagem, um novo campo de aprendizado
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	Área 04 – Educação. 
	Apresentação Oral
	CORREIA, O. B. F. A equoterapia como uma estratégia para a reabilitação psicossocial. Disponível em: < http://equoarte.com.br/?page_id=154> Acesso em: 31/03/2011.
	INTRODUÇÃO
	Resumo
	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 2010. No Laboratório de Nematologia foram analisados 60 materiais de solo, raízes ou sementes. Em 59 amostras foram encontrados nematóides fitopatogênicos sendo que o nematóide (Tubixaba tuxaua) estava presente em 75% destas. No Laboratório de Fitopatologia foram analisados 42 materiais sendo que fungos representaram a grande maioria dos agentes patogênicos encontrados. Destes houve predomínio dos causadores de podridões radiculares, com maior freqüência do gênero Fusarium, e bacteriose do gênero Xanthomonas.
	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 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 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 2010. 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, 1998).
	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.
		Nossa participação nesse projeto demonstra a interação existente entre a universidade com a comunidade empresarial  local numa ação transformadora da realidade. Esta inserção extensionista no âmbito de um projeto comunitário encontra-se respaldada no modelo proposto por Almeida (2003) onde marketing dos lugares está dividido em diferentes níveis. Nos inserimos no nível central, no ponto de partida, ou seja, entre os principais intervenientes no planejamento da estratégia de marketing de modo a que sejam criadas todas as condições para que esta seja posta em ação, levando à satisfação das necessidades dos mercados alvo desse lugar. 
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